
 

Vacature:  Zelfstandig (systeem)therapeut en/of 
jongerentherapeut. 

Functieomschrijving  

Voor de uitbouw van de praktijk in Grembergen bij Dendermonde zijn wij op zoek 
naar een klinisch orthopedagoog/ psycholoog/ psychotherapeut die als zelfstandige 
werkt binnen het team van KoeDePoes. 
 
Wij bieden via psychotherapie, psycho-educatie, belevingsonderzoek, 
opvoedingsondersteuning, diagnostiek, … en andere vormen van hulpverlening, 
ondersteuning  aan volwassenen (individuen en koppels), kinderen & jongeren (en 
hun gezin) die om een of andere reden vastlopen in hun natuurlijke ontwikkeling.   
Wie kan bij ons terecht? 

kinderen en jongeren (en hun gezin) 
volwassenen 
scholen & organisaties 
doorverwijzers 

Ben je zelfstandig, maar ook een teamplayer? Heb je een open blik, maar kan je ook 
kritisch zijn? Hou je ervan om mensen terug in hun kracht te zetten? Ben je flexibel 
en communicatief?  Denk je oplossingsgericht, creatief en wil je mee je schouders 
zetten onder onze visie? 
 

Profiel 

Zelfstandige in hoofd- of bijberoep, uren in overleg.  
Master in de psychologische of pedagogische wetenschappen met visum. 
Erkende therapieopleiding (of nog in opleiding). 
Teamplayer 
Openstaan voor intervisiemomenten  
Professionaliteit wordt ten zeerste gewaardeerd: je bent bereid je regelmatig bij te 
scholen om de nodige kwaliteit te bieden.  
Reeds ervaring in het therapeutisch werk is een pluspunt 
 

Jobgerelateerde competenties 

Kennis en ervaring in het werken met  
-systeemtherapie 
-jongeren 
-trauma 
-relatietherapie 

is een meerwaarde  
De nood aan psychologische begeleiding vaststellen en verkennen hulpvraag 



Therapeutisch behandelen: Speltherapie, gedragstherapie, systeemtherapie, 
relatietherapie, traumatherapie,…? 

De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) 
Aanpassingen voorstellen 

Persoonsgebonden competenties 

Plannen en organiseren 
Creativiteit 
Open en professioneel communiceren 
Verantwoordelijkheid 
Proces- en resultaatgerichtheid 
Analyseren 
Diversiteit 
Kritisch denken 
Zelfstandigheid 
Samenwerken 
Flexibiliteit 
Klantgerichtheid 

Aanbod 

We zijn op zoek naar iemand die ons team kan versterken met een aanvullend 
profiel.   
Omwille van de vele hulpvragen (en wachtlijst) en diversiteit aan problematieken zijn 
we op zoek naar iemand die een vier tot acht uur per week (als opstart) kan 
beginnen.   
Je hebt de mogelijkheid een ruimte en therapeutisch materiaal te gebruiken 
naargelang de beschikbaarheid en je eigen agenda  aan zeer voordelige tarieven.  
Uitbreiding van het urenpakket is op termijn mogelijk (op bijkomende locatie). 
Online systeem voor het regelen van afspraken .  Cliënten kunnen zelf hun afspraken 
inplannen en opvolgen maar jij behoudt de controle.  
Elektronisch patiëntendossier via QIT. 
Wekelijks intervisiemoment  in het kader van vlotte samenwerking in de 
groepspraktijk (afstemming visie, casussen bespreken,…) en ondersteuning & 
supervisie bij opstart is bespreekbaar.  
Teamdagen samen af te spreken.  
Flexibiliteit in jouw agenda, eigen beheer  
Geleidelijke opbouw mogelijk. 

Plaats tewerkstelling 

Scheldedreef 23, 9200 Grembergen (Dendermonde) 

Interesse?   

Stuur dan je motivatiebrief en cv naar inge@koedepoes.be. 
 

mailto:inge@koedepoes.be

