
Ergotherapeut gezocht door Focuszorgteam bv  

Wil jij als Ergotherapeut werken binnen een organisatie waar veel ruimte is voor eigen 

ontwikkeling en waar je gaat samenwerken binnen een multidisciplinair team? Dan zijn wij 

op zoek naar jou!  

 

Over Focuszorgteam bv 

Focuszorgteam bv is een gespecialiseerd zorgcentrum in Amersfoort, Lelystad en Tiel. Ergotherapie is 

vrijwel altijd onderdeel van de multidisciplinaire aanpak van onderliggende labels 

Vermoeidheidkliniek, Slaapkliniek Nederland, Overgewicht Centrum en Hartrevalidatie Centra NL.  

 

Met ons multidisciplinaire team gaan we voor een optimale behandeling voor onze patiënten. De 

multidisciplinaire aanpak richt zich vooral op de klachten en het leren omgaan met de beperkingen. 

Grenzen leren kennen en op basis daarvan de balans vinden tussen wat je nog kunt en graag wilt. 

Door groei in onze organisatie zijn we op zoek naar ergotherapeuten, voor onze locaties  Amersfoort 

en Lelystad, die ons team (voor 24-32 uur in de week) komen versterken.  

 

Wat ga jij als Ergotherapeut bij ons doen?   

Als Ergotherapeut zie je op één van onze locaties patiënten uit heel Nederland en werk je samen met 

psychosomatische fysio-, oefentherapeuten, psychologen, diëtisten, somnologen (slaapspecialisten) 

en internisten in een multidisciplinair team. Alleen in Lelystad wordt ook hartrevalidatie geboden en 

samengewerkt met cardiologen. De patiënten worden een op een poliklinisch gezien, meestal in 

combinatieafspraken. Verder bestaan jouw taken uit: 

• multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding van vooral patiënten met chronische 

vermoeidheid, ME/CVS, fibromyalgie, long covid en overgewicht; 

• deelname aan onder meer MDO-vergaderingen en patiëntoverleg; 

• presentaties geven aan patiënten. 

 

Wat vragen wij van jou als Ergotherapeut? 

Jij bent een enthousiaste Ergotherapeut met een hart voor de zorg. Met jouw 

communicatieve vaardigheden kun jij uitstekend samenwerken in een multidisciplinair team. 

Met jouw resultaatgerichte mindset ga jij altijd voor het beste resultaat voor de patiënt. 

Verder heb je: 

• HBO Ergotherapie afgerond;  

• bij voorkeur affiniteit met onze patiëntpopulatie;  

• goede computer- en analytische vaardigheden en ben je accuraat, zelfstandig en 

flexibel; 

• geen 9.00-17.00 mentaliteit.  

 

Wat bieden wij jou als Ergotherapeut?         

Focuszorgteam bv is op zoek naar echte toppers in hun vak. Omgekeerd mag je ook van ons 

veel verwachten. Een prettige, collegiale cultuur waarbij de lijnen binnen de organisatie kort 

zijn en je gaat samenwerken met ervaren collega’s binnen een multidisciplinair team. Ook 

ontvang je een compleet en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, onder andere 

bestaande uit: 

• een uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze organisatie;  

• een 13e maand; 

• een vast dienstverband, salaris op basis van leeftijd en ervaring volgens cao ZKN of 

als ZZP’er; 



• een ideaal te bereiken werklocatie; 

• een goede pensioenregeling; 

• een passende reiskostenregeling; 

• ruimte voor individuele ontwikkeling; 

• 29 vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 

• een studiekostenregeling; 

 

Ergotherapeut worden bij Focuszorgteam bv? Solliciteer direct! 

Stuur een e-mail naar Pierre de Roy (pierrederoy@focuszorgteam.nl) of neem voor vragen 

contact met hem op via 06 - 53930236. Pierre helpt je graag verder! 

 


