
 

Psychomotorisch Therapeut – Delft / Westland (16 – 32 uur, in 

overleg) 
 
Ben jij die energieke, doortastende en ambitieuze (bijna) Psychomotorisch Therapeut? Kom jij bewoners, 
cliënten en bezoekers die te maken hebben met onbegrepen gedrag en/of stemming- of andere 
psychosociale problemen, stimuleren en ondersteunen, door middel van bewegingsgerichte en 
lichaamsgerichte werkvormen? Dan maken wij graag kennis met jou! 

Wat ga je doen? 

Bij Pieter van Foreest kan je zowel in de ontmoetingscentra als in een van de woonzorgcentra werken als 
Psychomotorisch Therapeut. 
 
In de ontmoetingscentra is de PMT een essentieel onderdeel van het programma voor de bezoekers aan 
de hand van het adaptatie-coping model. Doel is de bezoekers in een ongedwongen sfeer, d.m.v. 
(aangepaste) bewegingsactiviteiten, te leren/stimuleren zich aan te passen aan en om te gaan met de 
gevolgen van de ziekte. Tevens bied je hen de gelegenheid sociale contacten op te doen, emoties te 
uiten en plezier te beleven. Je stimuleert het ‘wij-gevoel’ en kunt daarbij kijken naar individuele 
mogelijkheden en doelstellingen. In het ontmoetingscentrum (OC) werk je mogelijk met verschillende 
doelgroepen; mensen met somatische problematiek en mensen met geheugenproblemen en/of 
dementie. Binnen deze doelgroepen zijn er verschillende specialisaties zoals mensen met dementie op 
jonge leeftijd, hoogopgeleide mensen met dementie etc. Dit vergt per groep een heel andere aanpak als 
Psychomotorisch Therapeut. Jonge mensen met dementie zijn bijv. fysiek nog erg fit en hebben meer 
behoefte aan de mentale/psychische ondersteuning. Jouw observaties en ervaringen met de bezoekers 
koppel je terug naar de medewerkers van het OC en je adviseert hen waar nodig. Naast de 
groepstherapie bereid je het Multi Disciplinair Overleg (MDO) voor. Jouw deskundigheid is een 
essentieel onderdeel van de multidisciplinaire zorg. 
 
Ook in de woonzorgcentra gaat het erom bewoners sociaal, fysiek en cognitief te ondersteunen, 
begeleiden en te stimuleren. Je bent nauw betrokken bij de emoties die vrijkomen bij nieuwe bewoners 
die soms moeite hebben met de overgang naar hun nieuwe woonomgeving, maar ook bij bewoners die 
het zwaar hebben ten gevolge van ziekte, beperkingen, ouder worden en/of eenzaamheid ervaren.  Ook 
in de langdurige zorg ben je onderdeel van de multidisciplinaire zorg en houd je korte lijntjes met de 
medewerkers op de afdelingen. Je werkt rechtstreeks samen met de psycholoog voor de psychosociale 
indicatiestelling voor PMT. Je realiseert de behandeldoelen binnen een individuele of groepsgerichte 
therapie. 
 
Werkgebied 

Je werkgebied is omgeving Delft, en eventueel ondersteunend in Westland. De vakgroep PMT werkt 

fysiek verspreid, maar vormen samen een hecht team. 



 
 

Wat bieden wij? 

• Salaris conform FWG schaal 55 vakantiegeld en een eindejaarsuitkering  (CAO VVT) 

• Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Vaste uren, 16 tot 32 uur, aantal is in 

overleg 

• Goede opleidingsmogelijkheden om je in het vakgebied verder te ontwikkelen 

• Fietsregeling die je kunt gebruiken voor bijv. een E-Bike 

• Korting op je zorgverzekering  

• Prettige en professionele werkomgeving 

Wat breng je mee? 
  

• Afgeronde hbo-opleiding Psychomotorische Therapie. Studeer je in de komende maanden af 

of ben je op zoek naar een leerwerkplek, dan nodigen wij je ook van harte uit te reageren op 

deze functie; 

• Ervaring of interesse in de ouderenzorg met somatiek en psychogeriatrie (PG); 

• Stevige persoonlijkheid die kan omgaan met weerstand en hierin doortastend weet te 

handelen 

• Kennis en inzicht in groepsdynamica, ziektebeelden, het menselijk bewegen, 

(ouderdoms)motoriek en gedragsproblematiek; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden om observaties, behandelingen en 

behandelplannen te kunnen verwoorden; 

• Ervaring met het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen gericht op gedrags-, 

stemmings- of andere psychosociale problemen; 

• Zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team kunnen werken; 

• Enthousiasme, flexibiliteit en humor 

 

Wil je meer informatie of heb je vragen?  

Voor specifieke vragen over de inhoud van het werk kan je contact opnemen met Goedele Vanhentenrijk, 

psychomotorisch therapeut (06-18884775 – g.vanhentenrijk@pietervanforeest.nl) of Marijke van Oosten, 

teammanager Kennis en Behandelcentrum (06-83248657).      

Voor overige vragen neem dan contact op met Ralph Franken, Corporate Recruiter via 06 1487 6489 of 

via werken@pietervanforeest.nl 

https://www.caoinfo.nl/cao


 
Bedrijfsinformatie 

 
Werken bij Pieter van Foreest is werken bij een veelzijdige en vooruitstrevende organisatie. Je krijgt de 

ruimte om je te ontwikkelen en we waarderen het als je zelf initiatief neemt. We vinden het belangrijk voor 

onze cliënten dat we persoonsgericht werken en zodoende bijdragen aan hun welbevinden. Dat is waar 

we het voor doen. Bij Pieter van Foreest is er altijd een plek waar jouw kwaliteiten tot zijn recht komen. 

We bieden namelijk een breed pakket aan zorg, behandeling en welzijn voor ouderen. Dit doen we in de 

regio’s Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt 25 locaties, biedt 

Thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en diverse services en diensten. Samen met 3600 medewerkers en 

2400 vrijwilligers maak jij hét verschil voor onze cliënten. 

 

https://pietervanforeest.nl/

