
Wij zijn Bethanië en bieden -in dialoog- zorg aan mensen in psychische nood. 
We zijn gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van volwassenen met 
een psychische kwetsbaarheid. Naast raadpleging in de polikliniek, bieden we 
ook zorg aan huis, crisisopname, dagbehandeling, residentiële opname, 
ontmoetingshuizen, begeleiding bij hun zoektocht naar een zinvolle 
dagbesteding en woonbegeleiding. De patiënten staan centraal in ons denken 
en handelen: onze dienstverlening vertrekt van hun noden, vragen en 
verwachtingen. Als medewerker ben jij onze belangrijkste troef! Wij 
zorgen goed voor jou zodat jij goed voor onze patiënten kan zorgen. 

 

Bethanië en AZ Sint-Jozef maken deel uit van vzw Emmaüs. Emmaüs voert 
een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, 
ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 
religie, handicap of nationaliteit. 

 
Lichaamsgerichte therapeut / ergotherapeut 

 

Keerkring 79% Vervanging 

Zin in zorg? 
De Keerkring is een kleinschalig en dynamisch initiatief dat mensen ondersteunt in hun persoonlijk en 
maatschappelijk herstel.  
We ondersteunen mensen in het zetten van concrete stappen op verscheidene levensdomeinen en in het 
verankeren ervan (=(re)integratie). 

 Binnen het team focus jij je op de thema's van fysieke gezondheid en beweging (pijn, 
vermoeidheid, slapen, gewicht, sport, relaxatie,…) 

 Je begeleidt cliënten in groep 
 Je begeleidt deelnemers bij de uitbouw van hun fysieke gezondheid en beweging in hun 

dagdagelijks leven, en maakt hierbij gebruik van de methodiek van kwartier maken 
 Je werkt activerend, maar met een therapeutische blik 
 Je werkt nauw samen met je collega's 
 Je werkt ook vakoverschrijdend 
 Je werkt nauw samen met het team van de vestiging in Antwerpen en bent indien nodig inzetbaar 

in beide antennepunten 

Jij zorgt voor... 

 Je hebt een diploma in de kinesitherapie, bewegingswetenschappen, revalidatiewetenschappen, 
toegepaste gezondheidswetenschappen, creatieve therapie optie dans en beweging, 
ergotherapie,… 

 Je kan omgaan met mensen met een GGZ-problematiek en hebt kennis over en ervaring in de 
GGZ 

 Je kan omgaan met groepsdynamieken 
 Je hanteert een therapeutische kijk 
 Je hebt een goed inzicht in de sociale kaart 
 Je basishouding is empowerend 
 Je werkt vraaggestuurd 
 Je hebt oog voor het proces van de cliënt, maar verliest daarbij het trajectmatige niet uit het oog 
 Je kan zowel zelfstandig werken als intensief samenwerken in een multidisciplinair team. Je bent 

flexibel, open en participatief ingesteld, en bent zowel denk- als doegericht. 
 Je houdt ervan om onze dynamische organisatie mee verder vorm te geven 

Wij zorgen voor jou! 

 Contract van bepaalde duur, vervangingscontract 
 Plaats tewerkstelling: Schilde 
 Een boeiende en afwisselende job binnen een klein, dynamisch team in de sector van de 

geestelijke gezondheidszorg 
 Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's met overname van relevante anciënniteit 
 Ruime kansen tot ontwikkeling 
 Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom kiezen 

voor Bethanië 

https://www.bethanie-emmaus.be/


Voor meer informatie, neem contact op met:  
Liesbet Felix   
Coördinator 

Liesbet.Felix@emmaus.be 
0470220721 

Geldig tot en met 
29/03/2021 

Solliciteren via onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Onze vacatures 

https://bethanie-emmaus.be/

