
Vacature: zelfstandig (systeem)psychotherapeut 
Sint-Kruis, Brugge 

“Psychotherapie Sint-Kruis” is een groepspraktijk voor psychotherapie te Sint-Kruis, 
Brugge. Ons team bestaat uit 5 gediplomeerde en door BVRGS erkende 
psychotherapeuten die werken met mensen met uiteenlopende psychische en 
relationele moeilijkheden. We werken daarbij zowel individueel als met grotere 
systemen zoals koppels, gezinnen en families. 

Onze groepspraktijk bouwde in de afgelopen twintig jaar heel wat naambekendheid 
op. Zo kan onze praktijk rekenen op doorverwijzingen van diverse 
huisartsenpraktijken en paramedici, psychiatrische ziekenhuizen, 
studentenvoorzieningen, … 

Meer informatie over onze praktijk en de werkwijze kun je vinden op  
www.psychotherapie-sint-kruis.be 

Uw profiel? 

• Je beschikt over een hoger diploma in een geschikte wetenschappelijke 
vooropleiding 

• Je volgt/volgde een erkende systemisch georiënteerde en langdurige 
psychotherapeutische opleiding 

• Je bent een gemotiveerde en communicatieve collega, die het aanbod binnen 
onze groepspraktijk mee wil uitbreiden 

• Je bent een teamplayer, maar hebt ook voldoende draagkracht om zelfstandig 
goed te functioneren 

Wat zijn onze verwachtingen? 
  
• Je bent bereid om je halftijds (4 à 5 dagdelen) te engageren in onze praktijk en 

dit voor een langdurige periode. Uiteraard kan dit in overleg opgebouwd 
worden vanuit een minimum van 2 dagdelen 

• Je werkt onder het statuut van zelfstandige in hoofd- of bijberoep 
• Je bouwt je cliënteel binnen de praktijk verder uit 
• Je werkt actief samen met verwijzers en andere relevante partners 
• Je neemt op afgesproken momenten deel aan de teamvergadering. Tijdens deze 

vergadering maken we tijd voor intervisie, maar bespreken we ook samen de 
praktische aspecten rond de praktijk (beheer aanmeldingen, informatie-
uitwisseling, infrastructuur, website…) 

• Je voelt je medeverantwoordelijk en zet je mee in voor de uitstraling en goede 
werking van de praktijk 

http://www.psychotherapie-sint-kruis.be


Wat bieden we? 

• Een gezellige, huiselijke groepspraktijk met toffe en gemotiveerde collega’s 
• Een hecht team met ruimte voor overleg, intervisie en collegialiteit 
• Ondersteuning bij opstart/verderzetting van zelfstandige activiteiten 
• Logistieke ondersteuning website, kaartjes, online afsprakenagenda, mailbox, 

bekendmaking bij doorverwijzers 
• Een gevestigde naam als groepspraktijk in het Brugse 
• Je maakt gebruik van ingerichte therapieruimtes, wachthal en keuken 

Interesse? 

Voor verdere info kun je contact opnemen met beide coördinatoren  
Björn Decoster 0477/73 00 00 of Anouck Baeyens 0473/595 393 

Solliciteren? 

Graag een e-mail met motivatiebrief en cv sturen naar  
anouck@psychotherapie-sint-kruis.be of bjorn@psychotherapie-sint-kruis.be 
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