
                                   

  

  
Organisatie: De Wissel, organisatie in de Jeugdhulp in Vlaams-Brabant, zoekt voor haar afdeling 
de Switch in Sint-Pieters-Rode een 

 

Non-verbaal Therapeut   
Met specialisatie muziektherapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie,.. 
  
De Switch is een begeleidingsinitiatief voor meisjes tussen 14 en 18 jaar, gelegen in Sint-Pieters-
Rode.  

Onze werking is specifiek door haar intensief karakter en haar therapeutische insteek.  
De Switch is een groeiplek waar verantwoordelijkheid, verbinding en voor-leven centraal staan. 
  
Taakomschrijving:   

• Therapie in groep, vast moment op dinsdagvoormiddag van 09:30-12u 

• Deelnemen aan multidisciplinair overleg  

• Supervisie na expliciete vraag 

• Mogelijkheid tot uitbreiding voor individuele therapie  
  

 Profiel:  

• De opdracht van de Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het 

kind. Deze maximaal waarborgen is het kader waarbinnen we werken.  

• Ervaring met het werken met jongeren (min. 5 jaar), voeling met de complexiteit op 
verschillende domeinen (maatschappelijke kwetsbaarheid, gezinsdynamieken, ...).  

• Master in de psychologie of de orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring  

• Voldoende kennis van ontwikkelingspsychologisch kader   

• Certificaat van psychotherapeutische opleiding 

• Kennis van mentalisatie bevorderend en groepsgericht therapeutisch werken   

• Eigen sterktes willen binnenbrengen als creativiteit, sportiviteit, ...   

• Gepassioneerd door de doelgroep en het engagement van de Wissel, door de visie en 
missie van de Wissel en het CANO-samenwerkingsverband  

• Reflectief, meedenkend, waarderend en positief ingesteld, professioneel en naïef, 
bereikbaar  

• Betrokken in en geëngageerd voor een diverse en warme samenleving  
   
Wat de Switch biedt:  

• Een opdracht van 4u per week op zelfstandige basis tot 30 juni 2021 

• Mogelijkheid om te groeien in het psychotherapeutisch aanbod dat jij aan de meisjes 
biedt   

• Samenwerking mogelijk met andere therapeuten (paardentherapie, gesprekstherapie)  

• Supervisie, samenwerking met psychiater   
  

Selectieprocedure:  

• CV en motivatiebrief via e-mail naar info@wissel.be t.a.v. Inge Van Kerckhove, 
verantwoordelijke Personeel & Organisatie, met als onderwerp ‘Therapeut Switch’   

• Uiterste sollicitatiedatum : 01.10.20 

• Selectiegesprekken gaan door in de Switch, Gravenstraat 54, 3220 Sint-Pieters-Rode, in de 
week van 05.10.20 

• Zo snel mogelijk 

• Meer info? Sophie Janssens, afdelingsverantwoordelijke, via 0491 613632 
of sophie.janssens@wissel.be  

mailto:inge.vankerckhove@wissel.be
mailto:sophie.janssens@wissel.be


• Website : www.wissel.be  

  
De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook 

geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of 
handicap.  

  

  
Je cv en brief of mail worden mogelijk 2 jaar bijgehouden in functie van een werfreserve. De selectiecommissie 

krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel betrokken diensthoofden en 
directie nog toegang.  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.wissel.be/

