
                                               

 

Vzw De Wissel zoekt een therapeut(e) voor het EquiCanis-project 

(60% - onbepaalde duur) 

De Wissel vzw is een begeleidingsnetwerk voor jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties binnen 
en over de grenzen van de jeugdhulp heen. 

EquiCanis is een initiatief van vzw de Wissel in samenwerking met Adem vzw en is gevestigd in 
Centrum Molenmoes in Wezemaal. Naast het EquiCanis-project zijn er nog andere projecten 
gehuisvest op Centrum Molenmoes, waarbij het ervaringsgericht leren steeds centraal staat.  

EquiCanis biedt mensen de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paard en/of 
hond.  Het dier wordt gezien als een volwaardige partner binnen de therapeutische driehoek. 
Ervaringsgericht werken rond lichaams-, emotie- en zelfbewustzijn staat centraal.  

 

Jobomschrijving: 

• Je werkt nauw samen in een team met drie collega’s (1 collega-therapeut en 2 
paardentrainers), een Europese vrijwilliger en drie paarden. 

• Je begeleidt samen met een teamlid groepsateliers voor bewoners vanuit Adem, jongeren 
vanuit De Wissel en evt. externe organisaties. De nadruk van groepsateliers ligt op de 
verzorging en de noden van de paarden. 

• Je biedt individuele therapie en groepstherapie (samen met een collega) aan met paard 
en/of hond, waarbij de focus ligt op de behoeften van de bewoner of jongere.  

• Je werkt de bestaande hondenwerking verder uit, inzet van eigen hond is een groot pluspunt 

• Je legt contacten en werkt samen met de andere deelwerkingen van Centrum Molenmoes 
(zoals Rizsas, DinamiX, Stretch-it, etc.). Je neemt deel aan overkoepelende 
overlegmomenten.  

• Je neemt actief deel aan de wekelijkse teamvergadering van EquiCanis en de maandelijkse 
supervisie (met therapeuten van de Wissel en kind-en jeugdpsychiater) 

• Je staat mee in voor de dagelijkse verzorging van de paarden en het onderhoud van de 
accommodatie van EquiCanis. Je staat mee in voor het uitbouwen en structureren van 
activiteiten en bent bereid  hier een administratieve rol in op te nemen. 

• Je werkt voornamelijk tijdens de schooluren, maar bent bereid om af en toe te werken in 
weekends, avonden of vakanties.  

 

 



Je herkent je in deze kenmerken en basishouding: 

• Contactvaardig: creatief zijn in het zoeken naar openingen in contact met al onze bezoekers 
(kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met trauma en mensen met mentale of fysieke 
beperking) 

• Een actieve kritische zelfreflectie  

• Relativeringsvermogen   

• Veerkrachtig 

• Gevoel voor humor 

• Leergierig 

• Creatief  

• Onbevooroordeeld  

• Talenkennis (Basis Engels, evt. Frans) 

Wat verwachten wij van jou: 

• Je bent in het bezit van een Bachelor in een sociaal-humane richting, of evenwaardig door 
ervaring, in combinatie met bijkomende therapie-opleiding,  
 

• Je hebt ervaring met en voelt een passie voor paarden (en honden): je voelt je vertrouwd in 
de nabijheid van paarden, je beschikt over kennis van ethologie, hebt ervaring met 
grondwerk en rijden. Je kan het evenwicht bewaken tussen therapeutische behoeften van de 
gebruikers en mentale draagkracht van paard of hond 

• Je bent gepassioneerd door de mensen waarmee we werken èn de kijk van De Wissel, CANO  
en EquiCanis, zoals verwoord in de waarden en de missie.  

• Je bent bereid om expertise rond trauma op te bouwen  

• Je toont je bereid om stagiair(e)s, ESC vrijwilligers en lokale vrijwilligers professioneel te 
begeleiden en ondersteunen  

• 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 je werkt. 

• Je bent betrokken in en geëngageerd voor een diverse, warme en rechtvaardige samenleving.   

• Je bent een vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse 

communicatiekanalen.  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 

Wij bieden je:  

• Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in en klein en enthousiast team van 
mensen, paarden en honden 
 

• Een werkplek binnen een dynamische en vernieuwende organisatie die groeikansen biedt en 
ruimte geeft om talenten te ontwikkelen.   
 



• Vorming, intervisie, supervisie en deelname aan werkgroepen, afhankelijk van je eigen 
Interesses 
 

• Jobtijd 60%, contract van onbepaalde duur. 
 

• Je start in augustus 2023 (inwerkperiode mei- juni te bekijken) 

• Een job waarin je in het schooljaar net iets meer investeert waardoor de schoolvakanties 
grotendeels als verlof of recup kunnen genomen worden 

• Verloning volgens diploma, met een maximum barema B1c (loonbarema PC 319.01) met 

overname relevante anciënniteit, we volgen daarin het advies van agentschap Opgroeien. 

 
Solliciteren?  

  

We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk tot 16/4/2023 

Via e-mail naar komenwerken@wissel.be t.a.v. Inge Van Kerckhove met in het onderwerp 

“Vacature Therapeut EquiCanis”. 

Mocht je vragen hebben, twijfel zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met Katrien de 
Keukeleire: dekeukeleirekatrien@gmail.com of +32477624365.  Meer uitleg wordt graag gegeven.  

Gesprekken worden zo snel mogelijk na ontvangen van je schrijven gepland. 

  

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, 
geaardheid of handicap. 

 

 

 
 
  

  

 

 
  

 


