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Ergotherapiepraktijk Doen 
 
Informatie over de praktijk: 
Ergotherapiepraktijk Doen is een praktijk waar ambitie, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling 
binnen het team centraal staat. De medewerkers krijgen de kans dit zelf vorm te geven. Als team 
vormen we een sterk netwerk van kennis, ervaring en inhoudelijke expertise. Tevens is het team 
verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk en het uitbreiden daarvan. Het team werkt 
zelfstandig en heeft beslissingsbevoegdheid binnen het gezamenlijk vastgestelde beleid. 
 
Doen biedt enkelvoudige extramurale ergotherapie voor de doelgroepen volwassenen en mensen 
met arbeidsgerelateerde klachten. De cliënten worden behandeld en geadviseerd in de thuissituatie 
of op het werk. De praktijk staat voor praktische, doelgerichte ergotherapie binnen heel Amsterdam 
en Utrecht Stad. We hanteren daarbij een wijkgerichte benadering waarbij het gaat om de échte 
hulpvraag van de cliënt.  
 
Ergotherapiepraktijk Doen heeft vestigingen in Amsterdam en Utrecht; een praktijkruimte in 
Amsterdam de Baarsjes en Doen participeert in een paramedische praktijk in Amsterdam Zuidoost. 
Tevens heeft Doen een locatie in Utrecht. Op dit moment werken er negen ergotherapeuten en twee 
parttime administratief medewerksters binnen de praktijk. 
 
Informatie over de functie: 
Doen is op zoek naar een ergotherapeut met ambitie die zich wil richten op de doelgroep 
volwassenen/ouderen. Je bent naar buiten gericht, maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van 
zorg en welzijn hebben je interesse. Tevens ben je gericht op persoonlijke groei binnen je functie. 
Naast het context-based behandelen en adviseren onderhoud je je netwerk. Uiteraard bestaat er op 
regelmatige basis een cliëntoverleg en intervisie met het team. Wanneer je jezelf hierin herkent 
komen wij graag met jou in contact!  
 
Wat bieden we je: 
De vacature omvat een vervanging van een collega. Dit betekent dat je een deel bestaand netwerk 
overneemt, maar ook nieuw netwerk dient te creëren. De vacante positie is in eerste instantie in 
Amsterdam. Echter is het t.z.t. ook mogelijk in Utrecht in te stromen. Ergotherapiepraktijk Doen 
biedt een prettige werksfeer binnen een klein team waarin samenwerken, ondernemen en 
werkplezier centraal staan.  
Tevens zijn er mogelijkheden om door te groeien naar werkzaamheden binnen Doen LAB. Binnen 
Doen LAB worden er zorgproducten ontwikkeld, adviesvraagstukken opgepakt en scholing 
ontwikkeld en gegeven.  



  
 
De samenwerkingsvorm is flexibel. Dit kan dus een loondienstverband of een freelanceovereenkomst 
zijn. Indien beide partijen positief zijn, wordt de samenwerking voortgezet. Doen heeft de intentie 
een lange termijn relatie op te bouwen. 
 
Functie eisen: 
- Erkend diploma ergotherapie; 
- Geregistreerd in het kwaliteitsregister; 
- Ervaring (in de eerste lijn) is een pré; 
- DTE geschoold; 
- Zelfstandig en flexibel; 
- Is in staat een netwerk te onderhouden en uit te breiden; 
- Toont initiatief en denkt mee in het gezamenlijk belang; 
- Staat achter de visie van Doen en weet dit te vertalen in de behandeling; 
- Heeft een ondernemende houding. 
 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
- Salariëring marktconform, afhankelijk van ervaring; 
- Begeleiding t.b.v. ergotherapie inhoud en persoonlijke ontwikkeling behoort tot de 

mogelijkheden; 
- Doorgroeimogelijkheid naar project binnen Doen LAB. 
 
 
Aanvangsdatum: 
Zo spoedig mogelijk. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 9 en donderdag 11 januari 
2018. 
 
 
Wijze van solliciteren: 
U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar:  
info@ergo-doen.nl  
Ergotherapiepraktijk Doen  
T.a.v. Steven Baldee 
U kunt solliciteren tot uiterlijk vrijdag 5 januari 2018.  
Mocht u vragen hebben over de sollicitatie kunt u bellen met Steven Baldee: 06-47157005. 


