Espero en ter Wende zijn twee kleinschalige, dynamische observatie- en behandelcentra voor
kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, erkend door het agentschap
Opgroeien. We bieden op twee campussen gezinsgerichte, creatieve zorg-op-maat, met een brede
waaier van werkvormen.
Gezien de groei in onze werking de voorbije jaren, kijken we uit naar een extra collega
kinderpsychiater, om twee teams te ondersteunen in onze vestiging ter Wende (Leuven)

Kinderpsychiater (8 tot 12 u)
Takenpakket
Je inspireert en ondersteunt twee van onze werkingen in ter Wende. Elk team begeleidt 8 jongeren
en gezinnen begeleiden.
● Je neemt deel aan de belangrijke teambesprekingen rond de gasten van jouw teams. In een
aantal complexe dossiers, of bij crisis-situaties ben je van dichter betrokken. Je neemt daar
zelf engagementen op naar ouders of gasten, en ondersteunt teams in zoeken naar een
passende aanpak. De coördinatie van behandeltrajecten gebeurt door onze teambegeleiders,
maar in een aantal cruciale situaties hak je knopen door, in goed overleg.
● Je bent direct betrokken op de trajecten van sommige jongeren, door individuele sessies of
gezins-sessies, al dan niet samen met andere teamleden.
● Je zoekt mee naar manieren om onze gezinsgerichte visie concreet vorm te geven in de
opbouw van ons behandeltraject, en in alle facetten van onze werking.
● Je sluit regelmatig aan op de intervisie van onze verschillende individuele therapeuten
(psychotherapeuten, dans en beweging, muziek,...). Je denkt mee na over therapeutische
processen.
● Samen met het multidisciplinaire team ben je verantwoordelijk voor het diagnostische
proces van de kinderen en jongeren.
● Je staat in voor de opstart en evaluatie van medicatie, steeds in nauw overleg met jongere,
ouders, teams en eventuele externe partners (scholen, psychiatrie, …).
● Je overlegt waar nodig met onze huisarts en andere medische disciplines.
● Je denkt samen met je collega-kinderpsychiater mee over het groter geheel van onze
organisatie. Je neemt waar nodig, in functie van de agenda, deel aan het beleidsteam van ter
Wende en andere relevante werkgroepen of externe overlegfora.
Wij zoeken
● Je hebt je opleiding als kinderpsychiater afgerond, en hebt minstens 5 jaar ervaring in de
residentiële jeugdhulp of geestelijke gezondheidszorg.
● Je bent zeer vertrouwd met het systeemdenken. Je hebt een bijkomende
psychotherapie-opleiding afgerond, of bent een opleiding aan het volgen.
● Je gelooft in multidisciplinair samenwerken: je kan enerzijds duidelijk verwoorden waar je
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voor staat, feedback geven, je staat anderzijds open voor de input van anderen en neemt de
tijd om te luisteren.
Je kan teams inspireren met creatieve, vernieuwende ideeën, zonder de draagkracht van
teams uit het oog te verliezen.
Je bewaart je rust in crisissituaties.
We verdiepen ons als organisatie in trauma-sensitief werken, in samenwerking met de Child
Trauma Academy (USA). We zijn als eerste centrum in België gecertifieerd om het
neurosequentieel behandelmodel te implementeren. We zetten ook sterk in op NVR - nieuwe
autoriteit. Je bent bereid je in deze modellen te verdiepen.
Kennis van EMDR is een sterke troef !

We bieden
● Een deeltijds contract voor onbepaalde duur (8 tot 12u/week, tewerkstellingsbreuk in
overleg bespreekbaar) aan barema geneesheer-specialist. We gaan graag in overleg op zoek
naar een passend uurrooster, en willen daarbij zeker rekening houden met jouw wensen.
beschikbaar zijn op dinsdag is echter wel cruciaal.
● Extra verlofdagen vanaf 45, fietsvergoeding, 100% terugbetaling van treinabonnement
● Een dynamische organisatie, die investeert in je persoonlijke ontwikkeling. We hebben in
onze organisatie een goede mix van ervaren collega’s en jong talent. Je kan samenwerken
met een ervaren collega kinderpsychiater. Tijdens vakanties is er op die manier ook een
back-up voorzien.
Geïnteresseerd ? Neem dan contact op met Mattias Bouckaert, directeur ter Wende – Espero vzw of
Eva Kestens, kinderpsychiater. Bezorg ons alvast uw CV met korte motivatie
(mattias.bouckaert@terwende-espero.org) . We maken graag tijd voor een verkennend gesprek.
We streven naar een opstart vanaf september 2021.
Meer weten over onze werking ? Www.obc-espero.be en www.terwende.be

