
 
Groepspraktijk Balans is een therapeutische groepspraktijk in Zonhoven.  

Momenteel zijn wij op zoek naar: 

Psychotherapeut (M/V) 

Wat vragen we: 
- Je bent in bezit van een Masterdiploma in de Psychologie (optie Volwassenen) of  

Pedagogische wetenschappen (Spec. Orthopedagogie), of  een A1-/ Bachelor- diploma in 
de menswetenschappen.  

- Je bent in bezit van een diploma van - of  volgt momenteel - een erkende langdurige 
psychotherapie-opleiding. Een extra opleiding in koppelgesprekken/relatietherapie geniet 
onze voorkeur. 

- Je bent bereid om als psychotherapeut niet enkel individuen, maar ook koppels te 
begeleiden.  

- Je bent bereid je te engageren om onze groepspraktijk mee te dragen en vorm te geven. 
Dit toon je door organisatorische engagementen op te nemen (bv. telefoonpermanentie, 
PR, …) en aanwezig te zijn op teamvergaderingen. 

- Je bent erg ondernemend, flexibel en je kunt zelfstandig werken. 

Wat bieden we: 
- De uitdaging om als partner samen met ervaren therapeuten vorm te geven aan onze 

therapeutische groepspraktijk. 
- De mogelijkheid om je creativiteit, eigenheid en expertise als psychotherapeut uit te 

dragen in het therapeutisch werken met volwassenen, en dit zowel voor individuele 
cliënten als koppels (en/of  gezinnen). 

- De kans om in een ambulante setting in contact te komen met een brede en gevarieerde 
waaier aan psychische problematiek. 

- Inschakeling in een groepspraktijk met een degelijke organisatorische structuur en 
aangename werkingsafspraken. 

- Een uitgebouwde teamwerking waar ruimte is voor zorg, overleg en intervisie. 
- Behoren tot een therapeutische praktijk die reeds zijn plaats heeft verworven in het 

hulpverleningslandschap in Hasselt en omgeving. 

Statuut: 
- Je werkt als Zelfstandige (in hoofd- of  bijberoep). 
- Je kan minstens 8u per week besteden aan de praktijk. 
- Aanvang: 1 januari 2020 

Interesse? 
Voor meer informatie, neem contact op met Kristel Soetaerts (0498/20 49 84) of  via email naar 
info@groepspraktijk-balans.be. Voor meer informatie over onze groepspraktijk neem je best een 
kijkje op onze website: www.groepspraktijk-balans.be. 

Solliciteren? 
Stuur je motivatiebrief  en CV naar: 

Groepspraktijk Balans 
Tav. Kristel Soetaerts 
Wijvestraat 138 
3520 Zonhoven 

Of liever nog via :  info@groepspraktijk-balans.be
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