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VACATURE KINDEREN & JONGEREN PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT(E) 
om het kinderteam te vervoegen bij INNER te Knokke-Heist 

 
INNER is een psychologencentrum te Knokke-Heist en focust zich vanuit een holistische en humanistische 
mensvisie op kinderen, jongeren en volwassenen aan de hand van individuele –,  relatie-en 
gezinstherapie. Groepstherapie alsook Mindfulness & Yoga trainingen zijn een essentieel onderdeel van 
de werking. Voor meer informatie over de psychologen en hoe zij werken kan je terecht op onze website: 
https://www.inner-center.be/ 
 
Profiel: 
 

• Je hebt een master in de klinische psychologie/orthopedagogie, specialisatie kinderen 

• Je hebt een psychotherapie opleiding afgewerkt of bent ermee bezig 

• Je hebt eventueel een interesse om een EMDR opleiding voor kinderen te volgen (geen must) 

• Je hebt al enige ervaring in het psychotherapeutische werkveld 

• Je bent lid van de Psychologencommissie en je beroepsvereniging 

• Je hebt een zelfstandig statuut in hoofd- of bijberoep of bent daartoe bereid 

• Je bent bereid om minimum 12 uur per week te werken (voornamelijk op woensdag en buiten 
schooluren), maar we kunnen ook meer uren vastleggen. 

• Je kan zelfstandig functioneren en hebt je eigen supervisie netwerk 

• Je kan om de 2 weken op vrijdag (12u30-14u) de teamvergadering bijwonen (in het begin zijn 
uitzonderingen mogelijk) 

• Je verzorgt zelf contacten met verwijzers (huisartsen en psychiaters) 
 
Wij bieden jou: 

• Rustige, nieuwe en moderne gespreksruimtes om te delen, wachtzaal met toiletten, 
groepsruimte, vergaderzaal met keuken en parking mogelijkheid.  

• Doorverwijzingen om je agenda gevuld te krijgen 

• Supervisie op aanvraag 

• Administratieve ondersteuning (website/nieuwsbrief/brochure) 

• Mogelijkheid om deel uit te maken van een dynamisch, hecht en deskundig team, waarbij je 
samen met ons de praktijk verder mee kan uitbouwen 

 
Interesse? 
Stuur je CV (met kopie diploma, erkenningsnummer psychologencommissie; certificaat psychotherapie) 
en motivatiebrief naar  julie@inner-center.be 
 
We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten! 


