
DE KUBUS MERCHTEM BVBA 

Multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en jongeren 
 

 
De multidisciplinaire groepspraktijk De Kubus Merchtem heeft een vacante betrekking voor 

 

Gedragstherapeut(e) (M/V)  
 

ü Het betreft een multidisciplinair centrum opgericht in 2018.  
ü Je  bent werkzaam met kinderen en jongeren en houdt je bezig met de moeilijkheden die de 

ontwikkeling met zich meebrengt. Je stuurt indien nodig de cliënten door en werkt samen in een 
multidisciplinair team bestaande uit pediaters, een kinder- en jeugdpsychiater, psychologen, 
kinesitherapeuten (ademhaling – fijne motoriek), logopediste, en een diëtiste.  

 
FUNCTIE 
 
v Psychotherapeut(e) werkzaam met kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

 
 

PROFIEL 
 
v Je werkt graag met kinderen en jongeren in eerstelijns.  
v Je hebt ervaring met psychotherapeutische benadering gericht op het doorbreken van denkpatronen. 
v Je hebt ervaring met of een sterke interesse in het begeleiden van gezinnen (gezinstherapie). 
v Kennis van psychologische denkkaders en methodieken. 
v Je beschikt over een sterk empathisch vermogen, je kan zelfstandig werken, maar je bent een echte 

teamplayer. Je begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team. 
v Je hebt oog voor de vragen en noden van het kind en zijn ruimere netwerk. 
v Je geeft de nodige tijd aan de kinderen, maar kan indien nodig gericht en snel handelen. 
v Je staat indien nodig open voor intervisie binnen het team. Je kan zowel binnen de psychologische 

dienst als ten aanzien van andere disciplines communiceren over je begeleidingen.  
v Je kan goed organiseren en houdt je stipt aan de afspraken met cliënten en binnen het team.  

 
AANBOD 
 
v Het betreft een aanstelling op zelfstandige basis op dinsdag, donderdag en zaterdag (overeen te 

komen). 
v U beschikt over een praktijkruimte met wachtzaal, die u aan een vast bedrag huurt. De huur omvat 

alle kosten (water, chauffage, internet, website en eigen e-mailadres). 
v De praktijkruimte is volledig ingericht.  
v Op termijn krijg je de mogelijkheid om psychodiagnostische trajecten op te nemen (met 

verslaggeving aan de kinderpsychiater). Testmateriaal is ter beschikking. In overleg met collega’s 
kunnen steeds andere/nieuwe testen aangekocht worden. Scoreformulieren dienen op regelmatige 
basis in overleg met andere psychologen aangekocht te worden. 

v Start oktober 2021 (bespreekbaar). 
 
 

 
KANDIDATUURSTELLING 
 
Interesse? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek: info@dekubusmerchtem.be  
Hopelijk kunnen wij jou binnenkort verwelkomen in ons multidisciplinair team! 


