
Systeemtherapeut - 
traumatherapeut 
60%
voor het zorgprogramma 
persoonlijkheid (Spinnaker 3)

Hallo! Het UPC Duffel telt samen met PVT Schorshaegen 
en beschut wonen (Este & Pastel) meer dan 850 
medewerkers en is goed voor de zorg van 800 patiënten. 
De afdelingen liggen verspreid over een groot, groen 
domein met elk een eigen doelgroep en specialisatie. 
Tóch is er veel samenwerking en samenhorigheid tussen 
de afdelingen onderling en met de ondersteunende 
diensten, hetgeen een warme sfeer creëert. Elke dag 
streven we ernaar om de beste patiëntenzorg te bieden 
en de medewerkers volledig te laten ontplooien.

Als systeemtherapeut/traumatherapeut kom je terecht 
op Spinnaker 3, een afdeling voor dagbehandeling 
binnen het zorgprogramma Persoonlijkheid. We 
richten ons op volwassenen met voornamelijk een 
borderlineproblematiek en/of emotieregulatieproblemen. 
We behandelen zo’n 34 patiënten in vier therapiegroepen 
met standaard Dialectische Gedragstherapie (DGT), 
een behandelmodel waar vaardigheidstraining, 
individuele psychotherapie, coachingsgesprekken en een 
consultatieteam voor de hulpverleners deel van uitmaken. 

Patiënten volgen het programma grotendeels in groep 
aangevuld met enkele individuele contactmogelijkheden. 
Zo kunnen patiënten op vraag systeemtherapie 
krijgen rond bijvoorbeeld moeilijke dynamieken thuis of 
ondersteuning in de ouderrol. Waar nodig kan er ook 
individuele traumatherapie opgestart worden. Voor 
deze twee laatste opdrachten zijn we op zoek naar een 
geëngageerde en betrokken systeem-/traumatherapeut 
die ons team wil versterken. 

Dit mag je verwachten:
 > Je biedt systeemtherapie op indicatie voor patiënten 

die in dagbehandeling een DGT-behandeling volgen
 > Je biedt individuele traumatherapie op indicatie voor 

patiënten die in dagbehandeling een DGT-behandeling 
volgen

 > Je verzorgt eventueel in groep psycho-educatie rond 
trauma of systemische thema’s 

 > Je kan vanuit jouw invalshoek een belangrijke 
meerwaarde bieden bovenop het lopende DGT-
programma

 > Je neemt deel aan het teamoverleg waar jouw 
observaties en bevindingen bijdragen aan het 
behandelplan van de patiënt

Wie ben jij?
 > Je beschikt over een master klinische psychologie en hebt een 

visum en erkenning als klinisch psycholoog
 > Je bent al minstens op 1 van de gevraagde domeinen opgeleid (of 

bezig aan een opleiding), en bent bereid je verder te specialiseren 
in het andere:
 » opleiding tot systeemtherapeut 
 » opleiding tot traumatherapeut (bvb. psychotraumatherapie 

KUL, EMDR Integrativa, …) 
 > Je hebt ervaring in het behandelen van PTSS en het werken met 

koppels/gezinnen/systemen
 > Je staat open voor werken volgens de principes van DGT
 > Je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te nemen, en je werkt 

tegelijk ook graag samen in een multidisciplinair team
 > Je bent empathisch & hartelijk ingesteld
 > Je hebt een gezonde portie humor, en een positieve attitude

Wat hebben we te bieden?
 > Een contract van onbepaalde duur (60%)
 > Een verloning volgens IFIC-barema met overname van de 

relevante werkervaring
 > Ruimte om je werk en je gezin te combineren
 > Toegang tot Benefits@Work, met talloze interessante voordelen
 > Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis 

hospitalisatieverzekering

Heb je interesse?
Je kan solliciteren voor deze vacature tot en met 5 mei 2022 via 
www.upcduffel.be/vacatures. De gesprekken zullen plaatsvinden op 
dinsdag 10 mei 2022 (VM).

Voor meer informatie over de sollicitatie procedure kan je terecht bij 
Indara Robyns, HR medewerker, 015 30 45 40.

Wil je meer weten over de functie?
Contacteer Tom Baeten (hoofdverantwoordelijke 
Spinnaker 3) telefonisch via 015 30 48 54 
of Hilde Hellemans (psycholoog 
Spinnaker 3) via e-mail 
hilde.hellemans@emmaus.be.

Ref: SP3SY11042022
Stationsstraat 22c, 2570 Duffel
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