
 

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 GGZ en AZ Voorkempen, gevestigd op hetzelfde groene domein, maken deel uit 

van vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn 

doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 
religie, handicap of nationaliteit. 

 
Non verbaal therapeut Delta (beeldend therapeut) 

 

Delta 40% 
Bepaalde duur 

zwangerschapsvervanging startend 1 juli 

 

Zin in zorg? 

• Je stelt de juiste indicatie voor het medium beeld 
• Je biedt groeps- en individuele beeldende therapiesessies 
• Je zet in op het ontwikkelen van een beeldend proces, je begeleidt en ondersteunt hierbij de 

patiënt van nabij 
• Je past je werkvormen en sessies aan het niveau van de behandelgroepen aan 
• Je investeert in het opbouwen van vertrouwen zodat een therapeutische relatie kan ontstaan 
• Je participeert in de multidisciplinaire teams 

Jij zorgt voor... 

• Je beschikt over een bachelordiploma creatieve therapie met specialisatie in het medium beeld 
• Je beschikt over communicatieve en relationele vaardigheden 
• Je kan zelfstandig werken binnen een multidisciplinair team 
• Je beschikt over de nodige affiniteit en mentale weerbaarheid om te werken met de doelgroep 

Wij zorgen voor jou! 

• Contract van bepaalde duur 
• Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's 
• Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's 
• Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom 

kiezen voor Bethanië 

 

Voor meer informatie over de functie: 

Ann Peeters 

Verantwoordelijke vakgroep non-verbale therapie 

03 380 34 01 

 

Voor meer informatie over de afdeling:  

Erik Van Stappen 

Adjunct verantwoordelijke Delta 

03 380 31 53 

Geldig tot en met 

27/06/2022 

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

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

