Vacature zelfstandig klinisch psycholoog/psychotherapeut voor kinderen en
jongeren (m/v) – Groepspraktijk De Waterwilg Bierbeek

De Waterwilg is een groepspraktijk voor psychotherapie en begeleiding die zich richt naar
kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden of zorgen. Vanuit de
overtuiging dat iedereen recht heeft op de hulp die het beste bij hem of haar past, wordt er veel
aandacht besteed aan de specifieke hulpvraag en behoefte van de cliënt. Op basis daarvan bieden
we begeleidingen op maat en stemmen we elk therapietraject af op wat er op dat moment voor de
cliënt nodig is.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een fijne, enthousiaste klinisch psycholoogpsychotherapeut voor het kinder- en jongerenteam.
Profiel
• Master/Licentiaat in de klinische psychologie
• Erkend door de psychologencommissie
• Vierjarige therapie-opleiding afgerond of bijna afgerond
• Zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren
• Ervaring hebben in het werken met kinderen, jongeren en hun context en dit een warm
hart toedragen
• Kennis van diagnostiek, ontwikkelingsstoornissen, diverse problematieken, (spel)therapeutische technieken en ouderbegeleiding
• Open staan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
• Durven stil staan bij eigen gevoeligheden, kwetsbaarheden en grenzen - kennis van eigen
sterktes en vaardigheden - bereidheid om op een eerlijke en echte manier naar eigen
functioneren te kijken
• Minimum 6 a 8 u per week, waaronder woensdagnamiddag en een avond – uitbreiding
van aantal uren is mogelijk
Taakomschrijving
• Begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders met diverse hulpvragen
• Belevingsonderzoek, adviesgesprekken, hulpverlening op maat
• Deelname aan school- of ander overleg indien nodig
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•

Deelname aan 6-wekelijkse teamvergaderingen/intervisie

Aanbod
• Warm team waarin samenwerken en (zelf)zorg centraal staat
• Ondersteuning, (team)overleg en supervisie waar nodig
• Aangename praktijkruimten, met het nodige materiaal en literatuur
• Centrale aanmelding met rechtstreeks inplannen van cliënten
• Vrijheid qua inhoudelijk werk en profilering, rekening houdend met bestaande noden en
afgestemd op de hulpvraag van de cliënt
Vragen? Interesse?
Stuur een mail (aangevuld met motivatiebrief en CV) naar Ilse.Goossens@waterwilg.be voor 15
december 2017
De Waterwilg
Wilgenstraat 3
3360 Bierbeek
www.waterwilg.be
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