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Vacature zelfstandige experiëntiële / cliëntgerichte / emotion focused psychotherapeut te SintNiklaas
Groepspraktijk en co-workingspace Het Mercatorhuis is is op zoek naar een experiëntiële
psychotherapeut om onze groepspraktijk te versterken.
We zijn op zoek naar een co-worker:
– met een master of bachelor opleiding in de sociale sector of gezondheidszorg met een
bijkomende langdurige opleiding in de experiëntiële / cliëntgerichte / emotion focused
psychotherapie
– Je hebt minimum 3 jaar ervaring, kan zelfstandig werken. Je bouwt zelf een eigen
cliëntenbestand op.
– We werken samen om onze groepspraktijk bekend te maken en om intervisie te
organiseren.
– Je huurt een ruimte per dagdeel van 4 uren, minimum 2 dagdelen per week.
Met een co-workingspace bedoelen we het delen van werkruimte door freelancers en independent
workers, vooral gericht op welzijnszorg, gezondheidszorg, vrijetijdswerk. De doelstelling is niet
alleen het delen van werkruimte ( consultatieruimtes, keuken/ vergaderruimte, wachtruimte,
sanitair) maar ook het uitwisselen van kennis, contacten en ervaring. Het is een inspirerende
ontmoetingsplek waar mensen een betaalbare werkruimte kunnen huren en professioneel cliënten
kunnen ontvangen.
We vertrekken vanuit een dialogische, collaboratieve visie in het samenwerken. Dit wil zeggen dat
we niet werken vanuit een expert-positie maar net vanuit het samen zoeken. We gaan op zoek
naar de dialectiek tussen verschillende personen, visies, benaderingen. De co-workingspace
creëert mogelijkheden voor reflectie, zowel in fysieke ruimte als in mentale ruimte. In samenspraak
organiseren we regelmatig bijeenkomsten om in gesprek te gaan met elkaar. Het Mercatorhuis is
ook een plek waar we steun vinden bij elkaar in de uitbouw van ons werk.
Het Mercatorhuis beschikt over 4 consultatieruimtes: 1 kleine ruimte, 2 middelgrote ruimtes en 1
grote ruimte, een keuken / vergaderruimte, een wachtplaats en een mindervalide toilet. We
bestaan nu reeds uit een team van 4 co-workers: een relatie- en gezinstherapeut ( psycholoog),
een contextuele therapeut ( orthopedagoog), een creatieve therapeut ( psychiatrisch
verpleegkundige) en een jongerencoach ( psychiatrisch verpleegkundige).
Heb je interesse? Stuur je motivatiebrief en C.V. naar maartjeverschelden@yahoo.com voor
15/10/17

