
 

 

Psycholoog (m/v) – deStudio 
Campus Boechout 

Voltijds (vervangingscontract) 
Vanaf 6/2018 

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 behandelmodel: mentaliseren bevorderende therapie (MBT).  
 
Jouw functie 

 Je behandelt volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek in een dagtherapeutische setting 

 Je geeft zowel individuele als groepstherapie binnen twee van de MBTbehandelprogramma’s 

 Je coördineert (draagt de eindverantwoordelijkheid voor) de behandeling van de patiënten die aan jou 
worden toegewezen 

 In samenwerking met de patiënten stel je een behandelplan op dat dienst doet als focus voor hun 
behandeling 

 Je werkt nauw samen in team met andere disciplines 
 

Jouw profiel 

 Je beschikt over een masterdiploma klinische psychologie  

 Je hebt (of volgt) een psychotherapeutische opleiding en hebt reeds ervaring met het zelfstandig 
uitvoeren van psychotherapie  

 Je hebt affiniteit met en ervaring in het werken met volwassenen met persoonlijkheidsproblemen en 
met groeps- en individuele sessies  

 Je bent sterk in het reflecteren op eigen handelen, ook in stressvolle situaties 

 Kennis van en/of ervaring met het behandelmodel van MBT is een voordeel 

 Je bent leergierig en bereid om je continu bij te scholen  

 Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan functioneren 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.  

 Je hebt respect voor de waarden van de organisatie 
 

Jouw voordelen 

We bieden je een boeiende, interessante en uitdagende functie binnen een ervaren en gedreven team dat zich 
een nieuwe manier van werken eigen aan het maken is. Daarbij krijg je:  

 veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief  

 begeleiding bij het je eigen maken van het MBT-behandelmodel  

 wekelijkse supervisie en intervisie en dagelijkse overlegmomenten binnen het team 

 een contract van bepaalde duur met een verloning volgend de ziekenhuisbarema’s en overname van 
relevante anciënniteit  

 maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering 

 een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden  

 een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding 
 

Interesse? 

Mail dan jouw CV met motivatiebrief vóór 15 april 2018 naar hr.ontwikkeling@multiversum.fracarita.orgVoor 

meer informatie over de functie kan je terecht bij Jan Wouters, zorgmanager, jan.wouters@fracarita.org -0488 

56 35 44. 
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