Bewegingstherapeut (m/v) – deStudio/Cadenza 5
Campus Alexianen (Boechout)
60% deStudio – 40% Cadenza 5
Vervangingscontract vanaf 9 april
Zorggroep Multiversum
Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er
voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk.
DeStudio biedt dagbehandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblemen. Er wordt gewerkt vanuit een
evidence based psychotherapeutische behandelmodel: mentaliseren bevorderende therapie (MBT).
Lichaamsgerichte therapie wordt daar in twee behandelprogramma’s aangeboden en gebeurt zowel in groep
als individueel.
Cadenza 5 biedt intensieve dagbehandeling van 4 dagen per week aan cliënten met verslavingsproblemen en
mogelijke bijkomende psychiatrische comorbiditeit. Het daghospitaal bestaat uit 2 zorgeenheden, met elk hun
specifiek therapeutisch aanbod. In Cadenza 5A richt de behandeling zich hoofdzakelijk op de
verslavingsproblemen en wordt gewerkt vanuit ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Cadenza 5B richt
zich op dubbeldiagnosepatiënten met zowel verslaving als internaliserende of externaliserende problemen
(geen psychose). Hier wordt gewerkt vanuit een schematherapeutisch behandelkader.
Jouw functie
Je geeft bewegingstherapie op deStudio en Cadenza 5 en dit zowel in groep als individueel. Je maakt daarbij
deel uit van het multidisciplinaire team en neemt deel aan teambesprekingen.
Jouw profiel
- Je beschikt over een diploma dans- en bewegingstherapie of psychomotorische therapie;
- Je hebt ervaring met het therapeutisch werken met mensen met psychiatrische problemen en bijzondere
affiniteit in het werk met mensen met verslaving en/of persoonlijkheidsproblematiek
- Inhoudelijk kan je aansluiten of heb je een bereidheid tot het verdiepen in de gehanteerde
therapiemodellen;
- Je werkt graag samen in een multidisciplinair teamverband;
- Je bent flexibel en communicatief ingesteld;
- Je hebt respect voor de waarden van de organisatie.
Jouw voordelen
- Een boeiende en gevarieerde job.
- Een voltijds vervangingscontract met een verloning volgens de IFIC-categorie 14 en overname van
relevante anciënniteit.
- Een gunstige werkregeling met arbeidsduurverminderingsdagen.
- Maaltijdcheques.
- Gratis hospitalisatieverzekering.
- Een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden.
- Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding.

Interesse?
Solliciteren met CV en motivatiebrief vóór 14/02/2020.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Bjorna Rutten en/of Dominiek Grisar, tel. 03/4557531.

