
Minor-Ndako werft aan: 

Psychotherapeut(e) leefgroep Benjamin 
  Overeenkomst onbepaalde duur, deeltijds (40%) 
 

Beschrijving organisatie 
Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. We bieden 
aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten 
ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en 
proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een 
duurzame oplossing voor ieder van hen.  
  
Functie 
In de leefgroep Benjamin verblijven 9 kinderen van 0 tot 12 jaar. Er zijn 2 plaatsen voor kinderen in crisisopvang. 

• Je geeft individuele en groepstherapie aan de kinderen van leefgroep Benjamin.   

• Je gaat actief aan de slag met de individuele therapeutische trajecten van de kinderen.  Je werkt in opdracht 
van de psycholoog en teamverantwoordelijke van Benjamin, maar je hebt ook zelf een signaalfunctie tav 
hen.  Belangrijke vaststellingen in de therapie deel je tijdig met hen, in functie van de uitbouw van een 
evenwichtig traject van het kind. 

• Je hebt oog voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van kinderen.  Je herkent trauma-reacties en 
hechtingsmoeilijkheden en kan op maat van het kind een therapie uitbouwen. 

• Binnen je therapie neemt het onderhouden en herstellen van relaties met ouders en familie, een belangrijke 
plaats in. 

• Je hebt kennis van verschillende creatieve methodieken om met kinderen therapeutisch aan de slag te aan. 

• Je neemt af en toe deel aan het psychologenoverleg. 

• Je neemt deel aan verplichte vormingsdagen, supervisie, intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, … 

• Je staat onder leiding van én wordt inhoudelijk ondersteund door de psycholoog.  

• Je werkt actief samen met de psycholoog en teamverantwoordelijke. 

Profiel 

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.   
Je bent opgeleid als klinisch psycholoog en als psychotherapeut. 
Je hebt degelijke kennis van ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen. 
Je bent bij voorkeur vertrouwd met onze werkkaders geweldloos verzet en herstelgericht werken.  
Je hebt minimum 2 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. 
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en het Engels. 
Je kan goed samenwerken. 
Je bent sterk in communiceren. 
Je bent stressbestendig. 
Je bent bereid tot het volgen van vorming, opleiding en bijscholing. 
Je bent bereid te werken binnen een flexibel uurrooster, waarvan minstens één avond per week. 
Je kan vlot werken met de computer. 
 
Aanbod 
Overeenkomst onbepaalde duur – Deeltijdse tewerkstelling (40%) 
Verloning volgens de barema’s in PC 319.01 – Tussenkomst woon-werkverkeer – Fietsvergoeding  
Indiensttreding liefst op 1 juli 2021 
 
Plaats tewerkstelling 
Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht 
 
Solliciteren 
Tot en met zondag 09/05/2021 met cv en motivatiebrief t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be. We voorzien in de 
sollicitatieprocedure een 1ste digitaal gesprek op 17/05/2021 (overdag) en (eventueel) een 2de live gesprek op 
19/05/2021 (vroege avond). Gelieve in je agenda zo veel mogelijk rekening te houden met beide tijdstippen.  
 

mailto:yves.tits@minor-ndako.be


Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis 
van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

 


