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SJABLOON – Werken via KdG –  

 

Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be 

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. 

 

 

Functietitel: Danstherapeut Wel & Stroom 50% 

(combinatie mogelijk met contract op Kouter 50%) 

 

Bedrijfsnaam: Bethanië geestelijke 

gezondheidszorg 

 

Uiterste sollicitatiedatum: 17/05/2021 

 

Categorie: 
Juiste categorie aankruisen* 

 
Administratie en secretariaat  

Creatieve en artistieke beroepen   

Financiële en juridische sector  

Gezondheidszorg x 

HR management  

ICT en multimedia  

Transport, logistiek en distributie  

Onderwijs  

Sales, marketing en communicatie  

Sociale en culturele sector  

Techniek, chemie en productie  

Andere  

Jobevents  

Studentenjobs en vrijwilligerswerk   

 

mailto:werken-via-kdg@kdg.be
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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. 

 
 

Danstherapeut/psychomotorisch therapeut Wel & Stroom (eventuele combinatie mogelijk met 
contract op Kouter, 50% onbepaalde duur) 

 

IBE Wel en Stroom  50% Onbepaalde duur 

 

Zin in zorg? 
Wel en Stroom zijn gesloten intensieve behandelafdelingen voor telkens acht patiënten met een 
persoonlijkheidsproblematiek die ondanks herhaalde pogingen, met professionele ondersteuning, vastlopen 
met zichzelf en hun omgeving.  

Wij zoeken een enthousiaste danstherapeut of psychomotorisch therapeut die 

• mee wilt schrijven aan een verhaal waarbij patiënten, via een non - verbaal therapeutisch aanbod, 
alle mogelijke kansen krijgen om met hun psychische kwetsbaarheid om te gaan 

• actief meewerkt aan het organisatiebrede beleid rond non - verbale therapie 
• rotsvast overtuigd zijn van de kracht van "verbinden": met patiënten, met collega's, tussen patiënten 

en collega's 
• beseffen dat elke situatie verschillend is. 

Jij zorgt voor... 

• Ben jij iemand die zich snel en goed thuis voelt in een multidisciplinair team? 
• Word je graag uitgedaagd in je job? 
• Heb je zin om voortdurend bij te leren om van daaruit kennis te delen met collega's? 
• Kom jij meestal ;-) fluitend naar het werk? 
• Maak je graag mee sfeer in het team? 

We verwachten wel dat je een bachelordiploma hebt in de creatieve therapie met een specialisatie in het 
medium dans of een diploma in de psychomotorische therapie. Én voeling, of bij voorkeur, ervaring met 
werken in de geestelijke gezondheidszorg. 
 
Ben jij die persoon? Dan weten we dat de zorg op de afdeling bij jou en je collega's in goede handen is. 

Wij zorgen voor jou! 

In ruil voor jouw talenten, zorgen wij voor: 
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• een uitdagende en veelzijdige job 
• een team vol toffe collega's waar collegialiteit, verbinding en gelijkwaardigheid centraal staan 
• een inspirerende en groene omgeving, waarin je alle kansen krijgt om jouw talenten te ontwikkelen 
• een fijne werkplek waar plaats is voor plezier op en naast het werk (want feesten kunnen we als de 

beste). 

Je krijgt een contract van onbepaalde duur. 

Qua verloning volgen we de barema's van de sector. Daarnaast bieden we tal van andere fijne 

voordelen zoals hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding van 0,24 euro/gefietste km, lekker 

& goedkoop eten op de campus, een Emmaüskaart vol commerciële voordelen,…. 

Waag de sprong… wij verwelkomen je van harte in ons team! 

 

Voor meer informatie, neem contact op met:  

Tinne Meeusen 

Verantwoordelijke zorgeenheid 

03 380 31 86 

Geldig tot en met 
17/05/2021 

 
Solliciteren via onze website: bethanie-emmaus.be/vacatures 

 

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

