
Andante is één van de 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. We zijn
specialisten in preventie, vroegdetectie en ambulante behandeling van ernstige psychische
problemen. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega om ons team te versterken.

Wie zijn we?
We zijn een dynamische organisatie die haar aanbod steeds vernieuwt in functie van de noden van
de maatschappij, onze cliënten en onze collegaʼs. Opleiding en vorming zorgen ervoor dat we
kwalitatieve zorg kunnen bieden.

Als sociale onderneming kiezen we ervoor nauw samen te werken met partners in het netwerk om
zo de geestelijke gezondheidszorg in ons werkingsgebied te verbeteren. Samenwerking is ook
intern een vaste waarde: we werken steeds multidisciplinair in teamverband.

We willen een weerspiegeling zijn van de stad en regio waarin we werken. Daarom  streven we naar
divers samengestelde teams en werven we aan op basis van competenties en talent.

Heb je zin om hieraan mee te werken?

Heb je een hart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en wil je graag bijdragen aan ons
therapeutisch aanbod? Krijg je energie van het werken met groepen? Dan vormen wij een goede
match!
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en geëngageerde collega voor ons non-verbaal aanbod.
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Wat zijn je taken?
- Je verzorgt het groepsaanbod danstherapie voor cliënten van het CGG. Het gaat om

(jong)volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen die ambulant begeleid
worden door een multidisciplinair team.

- Je overlegt met hulpverleners van het CGG in functie van een optimale zorg voor de
cliënten.

- Je stemt af met onze administratieve medewerker rond cliëntadministratie.

Ben jij de collega die we zoeken? Dan...
- heb je relevante ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en ben je gevormd als

danstherapeut voor (jong)volwassenen met een psychologische of psychiatrische
problematiek;

- beschik je over de nodige organisatie- en planningsvaardigheden om het groepsaanbod
vorm te geven (logistiek, contactname met cliënten en hulpverleners);

- werk je graag alleen maar ben je ook een teamspeler;
- communiceer je vlot met cliënten en hulpverleners;
- werk je divers-sensitief;
- ben je minimaal een halve dag per week beschikbaar.

Wat mag je van ons verwachten?
- Een correcte vergoeding voor je prestaties in zelfstandig verband.
- Een boeiende werkomgeving met een diverse cliëntenpopulatie en samenwerking met

onze multidisciplinaire teams.

Zie je dit helemaal zitten?
Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar Anne Grimon (anne.grimon@andante.be),
uiterlijk op 27 juni 2022.
Als wij het ook zien zitten, nodigen we je uit voor een gesprek.
Meer informatie over onze werking vind je op www.andante.be
Voor concrete vragen kan je terecht bij anne.grimon@andante.be.
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http://www.andante.be

