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PEO-Model (Law et al., 1996) 

Ergotherapie, wat? 

Focust op 
  

de persoon, 
 

de omgeving, 
 

de dagelijks activiteiten. 
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Hoe verloopt de ergotherapie  
in arbeidsre-integratie?  

          Arbeidsvaardigheden    
1. Uitvoeren van een arbeidscapaciteiten onderzoek mbt  
        Arbeidsmogelijkheden 

2. Met de resultaten van het onderzoek: vergelijking tussen de arbeidscapaciteten en eisen van de job 

3. Terug naar werk voorbereiden, samen met de cliënt 
               Terug naar vorig werk  zelfde werk, al dan niet aangepast 
 

      nieuw aangepast werk 
 

               Naar een nieuw werk 
  

 4. Trainen/oefenen, met methodeveranderingen,  aanpassingen en hulpmiddelen 
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5. Integratie van de resultaten van de training op de werkplek en contact met de werkgever 

6. Op de werkvloer: ergonomisch advies, werkplektraining, werkplekaanpassingen 

 

 
 
 
 
7. Aanvragen voor werkplekondersteunende maatregelen 
 
 
   

Hulpmiddelen  
Arbeidspostaanpassing 
Arbeidsgereedschap 
 (en de terug betaling via de VDAB) 

Vlaamse Ondersteuningspremie 
VOP verhoging en/of verlenging 

Hoe verloopt de ergotherapie  
  in arbeidsre-integratie?  
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Waar is de ergotherapeut te vinden? 

1. In het ziekenhuis, gedurende de revalidatie 
    Neem inlichtingen bij uw ziekhuisarts of de dienst ergotherapie 

2. De zelfstandige ergotherapeuten 
 via Ergotherapie Vlaanderen  www.ergotherapie.be  

info@ergotherapie.be 
 
 via de sociale kaart www.desocialekaart.be  
  
Voorbeeld:  

• ACT Desiron http://www.act-desiron.be 
• Ergoprof www.ergoprof.be    

 

mailto:Info@ergotherapie.be
mailto:info@ergotherapie.be
http://www.desocialekaart.be/
http://www.act-desiron.be/
http://www.act-desiron.be/
http://www.act-desiron.be/
http://www.ergoprof.be/


  

   

6 

3. GTB  
• Staat voor  “dienst Gespecialiseerde Trajectbegeleiding” 
• Is een dienst van de VDAB 
       https://www.gtb-vlaanderen.be/  

Belangrijk: de dienstverlening is gratis 

4. GOB    
• Staat voor “gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst” 
• Adressen: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/gob.shtml  

 
Voorbeeld: EMINO , heeft filialen over heel Vlaanderen:  https://www.emino.be/  
  biedt gratis (job)coaching aan voor de werkgever en werknemer, dit op de werkvloer,  
  en ter preventie van een ontslag. 
 
Belangrijk:  
• De dienstverlening is gratis voor werkzoekenden, het traject wordt betaald door VDAB 
• GOB’s bieden begeleiding, ondersteuning en training op de werkvloer aan 

https://www.gtb-vlaanderen.be/
https://www.gtb-vlaanderen.be/
https://www.gtb-vlaanderen.be/
https://www.gtb-vlaanderen.be/
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/gob.shtml
https://www.emino.be/


www.ergotherapie.be 
 

info@ergotherapie.be 
GSM: 0472/10 00 02 
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