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Vacature: Kinder- en jeugdpsychiater
Voor twee nabijgelegen groepspraktijken zijn wij op zoek naar een kinder- en
jeugdpsychiater om onze teams te versterken.
Groepspraktijk Via Columbus (Waanrode) én Groepspraktijk De Levensboom
(Rillaar) zijn op zoek naar een nieuwe gemotiveerde collega om hun team verder uit te
bouwen. Beide praktijken werken sinds enkele jaren al nauw met elkaar samen.
Via Columbus staat voor ‘samen’ onderweg, aanvullend en opbouwend met elkaar werken.
De praktijk is gelegen in het landelijke Waanrode, de praktijkruimte is uniek en sluit perfect
aan bij de omgeving.(www.viacolumbus.be). Coaching en therapie, auticoaching (ASS),
studiebegeleiding en groepstrainingen (Rots & Water, SOVA) worden aangeboden.
Ook groepspraktijk De Levensboom deelt de visie van 'samen' onderweg te zijn.
(www.praktijkdelevensboom.be). Wanneer er hindernissen op het levenspad van kinderen,
jongeren, jongvolwassenen (3 tot 25 jaar) en diens ouders komen, bewandelt het team van
De Levensboom graag met hen samen dat pad om hier sterker door te komen. Het team
bestaat uit een coach, kinder- en jeugdpsychologe, en kinder- en jeugdpsychotherapeut.
Men kan bij hen terecht voor zowel diagnostiek, begeleiding, therapie en groepstrainingen.
Cliënten van beide praktijken zullen gezien worden in de praktijk te Waanrode.
Opdracht:
-

-

Gedegen kennis van ontwikkelingspsychologie, - pathologie en diagnostiek.
Diagnostiek van kinderen, jongeren en hun context, op een wetenschappelijk
verantwoorde manier
Begeleiding/therapie van/aan kinderen en jongeren
Opvolging en evaluatie van het behandelplan
Constructief deel uit maken van een dynamisch team van auti-coaches, kinder- en
jongerentherapeuten en een kinder- en jongerenpsychologe (waarvoor ook een
vacature werd uitgeschreven), mét expertise- en kennisuitwisseling
De maandelijkse teamvergaderingen bijwonen, waaronder intervisie valt.
Verder helpen uitbouwen aan de praktijk en haar aanbod.
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Onze verwachtingen:
-

voldoende ervaring (theoretisch en praktisch) in het werken met kinderen, jongeren
en hun gezinscontext is een pluspunt
psychotherapeutische opleiding/achtergrond is een meerwaarde maar geen must
zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband

Vereiste opleiding:
Diploma arts-psychiater of arts-kinder- en jeugdpsychiater.
Artsen in opleiding worden ook uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken.
Type contract:
Samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis - deeltijdse job waarbij aantal uren
overeen te komen is. - In onderlinge afspraak wordt een tijdschema opgemaakt. We zoeken
specifiek iemand die zich overdag vrij kan maken (tijdens de schooluren).
Aanbod en voordelen:
- Je maakt deel uit van een dynamisch team van auticoaches, kinder- en
jongerentherapeute, pyschodynamisch kinder- en jongerentherapeute, en 3 kinderen jongerenpsychologen (over de 2 praktijken heen).
- Een goed draaiende praktijk in een unieke ruimte én accommodatie, en ruim aanbod
aanwezige materialen. Aankoop materialen wordt in samenspraak (en gedeeld)
gedaan.
- Collega’s met een ruime achtergrond vanuit auti-coaching, studiebegeleiding,
onderwijs en ondersteuningsnetwerk, evenals therapievormen (voice dialogue,
Brainspotting, ACT). Aanvullend werken en elkaar verstreken is ons
uitgangspunt!
- Extra naar diagnostisch onderzoek hebben we ook een vacature voor een kinder- en
jongerenpyschologe uitgeschreven.
Sollicitatieprocedure
Stuur uw sollicitatiebrief en CV naar info@viacolumbus.be, t.a.v. Katrien Peters en naar
anse.praktijk@gmail.com. Voor meer info: 0468/27.89.74
Plaats tewerkstelling: Via Columbus, Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode
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