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Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en ondersteuning  
voor personen met een motorische beperking,  

met een warm hart… 
 

We kiezen ervoor onze missie te realiseren vanuit gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en 
innovatie als basiswaarden. 

ZOEKT 

Psychotherapeut (op zelfstandige basis) 
(m/v/x) 

deeltijds –  8u/week (met kans op uitbreiding) 
 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING 
* je geeft psychotherapie (individueel) aan kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen met een 

motorische beperking en eventuele bijkomende (verstandelijke) beperking 
* je werkt op zelfstandige basis binnen een multidisciplinaire organisatie 

 
VOORWAARDEN 
We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis van kwaliteiten. 
Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,… 
 je bezit een diploma ‘master in de psychologische of pedagogische wetenschappen’ of bachelor 

binnen een menswetenschappelijk richting (bachelor toegepaste psychologie, bachelor 
maatschappelijk werk, …) 

 je hebt een langdurige (min. 2 jaar) therapieopleiding gevolgd  
 ervaring met personen met een motorische en/of verstandelijke beperking is een pluspunt 
 je werkt als zelfstandige in hoofd- of bijberoep 
 je verzorgt contacten met doorverwijzers (ouders, MFC, school en/ of externe diensten) 
 je werkt zelfstandig 
 je hebt kennis en ervaring met non-verbale methodieken 
 je beschikt over communicatieve vaardigheden (oa open communicatie, actieve luisterhouding) 
 je beschikt over een grondige kennis van het Nederlands 
 Er wordt een engagement verwacht van ongeveer 8u waarvan 1 avond per week. Afhankelijk van 

de vraag binnen MFC is er uitbreiding mogelijk. 
 
WIJ BIEDEN 
 een instroom aan cliënten 
 een aangepaste, aangename en ingerichte werkplek  
 gebruik (spel)materiaal, diagnostisch materiaal en literatuur 
 mogelijkheid tot intervisie met psychotherapeut binnen Sint Lodewijk 
 vergoeding onderling te bepalen en facturatie aan cliënt 
 
DATUM IN DIENST 
Overeen te komen 
 
INTERESSE? 
Stuur je schriftelijke sollicitatie + cv en recente pasfoto zo snel mogelijk en uiterlijk 29/01/20 aan 
Dr. Nele Philips - Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren bij voorkeur via mail op 
vacature@sintlodewijk.be  
Meer info bij Dr. Nele Philips via mail nele.philips@sintlodewijk.be of via telefoon 09/272 54 05 
 
Selectie is voorzien begin februari 2021 


