
Zelfstandige Ergotherapeut en Valpreventie Consulent gezocht 
Wij zoeken een ondernemend type die zin heeft in een nieuwe uitdaging! 

In de wijk Oog in Al in Utrecht zijn wij bezig om het aanbod aan Valpreventie te 
(her)structureren en te verbeteren. Wij denken dat een ergotherapeut het meeste weet 
van Valpreventie en daar ook het meest aan bij kan dragen!  
 
Wij zijn daarom op zoek naar een ergotherapeut die de functie Consulent Valpreventie 
zou willen gaan neerzetten samen met ons, daarnaast krijg je de gelegenheid om je 
eigen praktijk op te bouwen in de wijk.  
 
We zijn op zoek naar een (freelance) ondernemer die zelf een contract heeft met de 
zorgverzekeraar(s) en zelfstandig een praktijk kan opzetten of wil uitbreiden. Je krijgt van 
ons een bestaand netwerk van mogelijke verwijzers. Verder krijg je, vooralsnog voor 1 
jaar, een ruimte die je kunt gebruiken in ons gezondheidscentrum voor consulten. 
Tevens verwachten we dat je aan het werk gaat in onze mooie SRV wagen die op vaste 
tijden door de wijk gaat rijden om dichter bij de mensen thuis te komen.  

Wie zijn wij? 
Wij zijn een samenwerkingsverband van zorgverleners in de wijk Oog in Al in Utrecht. 
We zijn gevestigd in een modern gezondheidscentrum midden in de wijk. Met 
verschillende disciplines maken we jaarlijks plannen om voor bepaalde doelgroepen de 
zorg te verbeteren. 1 van onze speerpunten de komende 2 – 4 jaar is Valpreventie, 
onder de bredere pijler ‘Ouderen langer thuis’.  
In ons gezondheidscentrum zit een huisartsenpraktijk (8 huisartsen), 2 
fysiotherapiepraktijken, 1 apotheek en diverse paramedici. Er is ergotherapie in de 
woonzorgcentra in de wijk, maar iemand die laagdrempelig toegankelijk en beschikbaar 
is voor ouderen die thuis wonen, hebben we nog niet en zouden we graag toevoegen 
aan ons zorgaanbod in de wijk.  

Takenpakket  

§ Valrisico testen afnemen 

§ Bijhouden contacten netwerk 

§ Bijhouden website 

§ Aansluiting bij bestaande preventieve zorgprogramma’s zoals Slaapstraat OiA, 
werkgroep incontinentie OiA, werkgroep Valpreventie Lombok.  

§ Regulier ergotherapie aanbod uitbreiden en zichtbaarder profileren  

§ Trimbos Valangst therapie aanbieden en begeleiden via Therapieland  



§ Consultatiefunctie voor andere zorgverleners in de wijk als expert op het 
gebied van Valpreventie 

§ Casemanagement / Valpreventieloket: systeem opzetten: wie heeft wat 
ondernomen, waar kan iemand terecht, wie behoudt het overzicht? 

§ Nauw onderhouden met projectleider Valpreventie, sociaal domein & POH 
ouderen (o.a. in een MDO)  

Wie zoeken wij? 

Een ergotherapeut die: 

§ gediplomeerd is; 

§ zelfstandig een praktijk kan (gaan) draaien, waar de extra werkzaamheden 
inpassen; 

§ affiniteit en ervaring heeft in het werken met ouderen; 

§ veel affiniteit heeft met Valpreventie  

§ het leuk vindt om iets nieuws te ontwikkelen, samen met anderen; 

§ actief de samenwerking opzoekt met betrokkenen (mantelzorgers en andere 
disciplines) 

§ ondernemend is, proactief is en over goede communicatieve vaardigheden 
beschikt; 

§ Vooralsnog denken wij aan ca. 2 x 3 uur per week. Afhankelijk van wederzijdse 
wensen en mogelijkheden is uitbreiding mogelijk. Voor de taken van de 
Consulent Valpreventie is in ieder geval voor de periode van 1 jaar 3 uur per 
week beschikbaar. Dit kan met tijdsregistratie per kwartaal gefactureerd 
worden aan het Gezondheidscentrum. Het aantal uren besteed aan consulten 
is uiteraard afhankelijk van eigen ambities en vaardigheden om klanten te 
werven.  

Ben jij die enthousiaste ergotherapeut, reageer dan voor 31 januari 2019 
Of wil je eerst nog wat meer informatie? We staan je graag te woord: 
 
Stéphanie van Emmerik, projectleider Valpreventie in OiA  06 – 48 33 56 58 
Of stuur een mail gezcoordinator@gzcooginal.nl dan nemen wij contact met je op. 


