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HUM Tielrode  
Vacature kinder- en jongerenpsycholoog 
Omschrijving 

HUM is een plaats waar kinderen zich goed voelen, waar ze worden begeleid en opgevolgd met veel 
aandacht voor wat ze nodig hebben. 

HUM is een plaats waar kinderen zich kunnen uitleven, mogen ervaren, proberen en doen.  Een plaats 
waar spelen een belangrijke rol heeft, maar waar ook ruimte is voor begeleiding, rust en ontspanning. 

Benieuwd? Surf naar www.hum-tielrode.be 

 

 

Gezocht profiel 

Ben je klinisch psycholoog en klaar voor een nieuw avontuur binnen onze kinderpraktijk? 
Dan ben jij misschien wel de persoon waar we op zoek naar zijn!     

 

Is HUM wat voor jou? 

- Je begeleidt kinderen met oog voor persoonlijke groei en ontwikkeling in een omgeving die rust 
geeft en inspireert. 

- Je staat open voor afname van onderzoek en terugkoppeling naar ouders. 
- Je werkt op zelfstandige basis in hoofd- of bijberoep. 
- Je bent enthousiast en patiëntgericht en hebt zin in een lange termijnengagement. 
- Je bent ondernemend en gedreven om samen de praktijk verder uit te bouwen. 
- Je beschikt over een eigen RIZIV-nummer en ondernemingsnummer. 
- Je kan je op korte termijn vlot in een organisatie inwerken. 
- Je hebt een sterk empathisch vermogen. 
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Algemene vereisten 

Vereiste studies: licentiaat/masterdiploma psychologie, erkend door de psychologencommissie en houder 
van een visum. Een extra therapieopleiding is een meerwaarde, maar geen vereiste. 
 
Talenkennis: Nederlands (zeer goed). 
Contract: zelfstandige activiteit – mogelijkheid tot eigen agenda inplannen. 
Plaats tewerkstelling: Kerkstraat 225 – 9140 Tielrode. 

 

 

 

Takenpakket 

- Voeren van intakegesprekken 
- Diagnostiek (intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek) 
- Belevingsonderzoek 
- Schoolobservatie 
- Uitwerken van therapie op maat van de cliënt: individuele therapie, speltherapie, creatieve 

therapie, … 
- Adviesgesprekken met ouders en/of externen 
- Overleg met doorverwijzers of het hulpverlenersnetwerk rond de cliënt. 

 

Aanbod en voordelen 

Wij beschikken over verschillende nieuwe praktijkruimtes. 

Er kan gebruik gemaakt worden van een algemeen onthaal, wachtzaal, sanitair, kitchenette en vestiaire. 

Instroom kinderen en jongeren vanuit praktijk en/of eigen cliënteel. 

 

Interesse? 

Via e-mail: katleen@hum-tielrode.be                                          Contact: Mevr. Katleen Rooms 

Via e-mail: lobke@hum-tielrode.be    Contact: Mevr. Lobke Tavernier 


