
VACATURE psycholoog/psychologisch

consulent/therapeut voor kinderen, jongeren en

jongvolwassenen (liefst 50% of meer)

VILLA VLINDER is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde kinderpsycholoog of
kindertherapeut (M/V/X) die op zelfstandige basis (bijberoep of hoofdberoep, liefst 50% of
meer) onze praktijk wil versterken en onze visie en methodiek mee wil uitdragen.

Villa Vlinder is een jonge en speelse praktijk voor psychotherapie, zingeving en persoonlijke
groeitrajecten, gelegen in de groene rand van Turnhout. We zijn gepassioneerd en
gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen die obstakels
ervaren in hun leven. We staan voor het oprecht aangaan van een goede therapeutische
relatie met onze cliënten én hun context. We trachten op deze manier een sterke
vertrouwensband op te bouwen om zo te kunnen kijken naar welk gedrag of probleem zich
momenteel stelt én hoe dat eventueel samenhangt met zaken uit het verleden en/of uit de
context. Samen met elke individuele cliënt gaan we met liefdevolle aandacht op zoek naar
een taal die bij hem of haar past zodat hij of zij de kans krijgt om datgene wat binnenin zit
(eindelijk) naar buiten te laten komen, verbaal of niet verbaal. Dit alles gebeurt in nieuwe,
warm ingerichte praktijkruimtes.

Er wordt van jou verwacht dat je op zelfstandige basis cliënten psychologisch en/of
therapeutisch begeleidt. Dit kunnen kinderen, jongeren en/of hun ouders zijn. Je bent bereid
om de visie en de methodiek van Villa Vlinder mee uit te dragen, aangevuld met kennis en
vaardigheden uit je eigen opleidingen. Je beschikt over de nodige dosis enthousiasme,



goesting en benieuwdheid om telkens weer met een cliënt aan de slag te gaan. Je hebt bij
voorkeur een diploma psychologie of orthopedagogie in handen of een bachelor in die
richtingen en/of je hebt een therapie-opleiding gevolgd (of bent bezig of bereid dit te doen).
We vinden enthousiasme, persoonlijkheid, vaardigheden en manier van denken minstens zo
belangrijk als diploma. We vinden het ook fijn als je zicht hebt op je eigen persoonlijkheid en
hoe die meespeelt in je begeleidingen. Je bent bereid tot intervisie en supervisie, niet enkel
over casussen, maar ook over persoonlijke stukken. We zoeken een warme en creatieve
persoonlijkheid met een hart voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders.

Je begeleidingen gaan door in praktijk Villa Vlinder, steenbakkerslaan 39, 2300 Turnhout. Het
betreft een nieuw huis met ruime, warme praktijkruimtes met veel lichtinval, een
wachtruimte, een keuken voor de medewerkers en voor gezelligheid en een tuin waarin
therapeutisch beleven en ervaren centraal staat. We bieden ook de mogelijkheid tot het
begeleiden en/of het uitwerken van een groepsaanbod, zowel voor kinderen, jongeren als
volwassenen. Je krijgt, desgewenst, je cliënten aangemeld via Villa Vlinder. Er wordt de kans
geboden tot overlegmomenten/intervisiemomenten. Je krijgt een plekje op onze website.
Gebruik van gezamenlijke materialen is zeker bespreekbaar. Je komt terecht in een bijzonder
fijn multidisciplinair team waarbij collegialiteit en enthousiasme voorop staan en waarbij je
kansen krijgt om te leren, te ervaren en samen te groeien. Als je graag de collega’s al even
wil leren kennen, kan je terecht op onze website voor meer informatie:
www.praktijkvillavlinder.be.

Zowel de momenten waarop de praktijkruimtes beschikbaar zijn, als de startdatum kunnen
in verder overleg worden bepaald.

Wil je graag wat meer informatie? Dan kan je mailen naar dorien@praktijkvillavlinder.be.
Wil je direct je kans wagen? Dan mag je je motivatiebrief en CV opsturen naar hetzelfde
adres.

Hopelijk tot binnenkort!
Dorien en co.

http://www.praktijkvillavlinder.be
mailto:dorien@praktijkvillavlinder.be

