
Sociotherapeut
70% - 75%
voor Spinnaker 3  
(Zorgprogramma Persoonlijkheid)

Zoek je een organisatie waar je jezelf mag zijn en waar ook gezorgd wordt voor jouw ontwikkeling? Dan heten we je graag welkom 
bij UPC Duffel. Onze verschillende afdelingen liggen verspreid over een groot, groen domein, elk gericht op een eigen doelgroep 
en specialisatie. Tóch is er veel samenwerking en samenhorigheid tussen de afdelingen onderling en met de ondersteunende 
diensten, wat voor een warme sfeer zorgt. Wij zetten mensen in hun kracht. Bij UPC Duffel geven medewerkers, patiënten en hun 
naasten mee invulling aan hun traject.

Als sociotherapeut 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. Als sociotherapeut begeleid je het dagelijks leefgebeuren van leefgroepen (op weekdagen, behalve woensdag) en 
begeleid je ook zelfstandig bepaalde therapiesessies.

Dit mag je verwachten:
 > Je werkt samen in een multidisciplinair team vanuit de DGT-behandelvisie 
 > Je begeleidt zelfstandig bepaalde therapiesessies in groep (o.a. vaardigheidstrainingen) en volgt ook individuele 

patiënten op
 > Je kan het hoofd koel houden indien je moet inspringen bij crisissituaties op de afdeling.
 > Je moedigt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënten aan
 > Je neemt deel aan het teamoverleg waar jouw observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de 

patiënt

Jouw profiel:
Naast het behalen van je diploma in de menswetenschappen heb je een sterke affiniteit met de doelgroep. Je hebt ervaring 
met dialectische gedragstherapie of hebt commitment om je hierin bij te scholen en volgens dit behandelkader te werken 
Je bent validerend en warm in contact met patiënten, kan je goed inleven en communiceert op een respectvolle manier. 
Daarnaast ben je enthousiast, gericht op samenwerken en kan je relativeren. Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar 
binnen het therapeutisch programma al naargelang de noden van het moment. Ook humor wordt geapprecieerd!

Wat hebben we te bieden?
Je krijgt een contract van bepaalde duur tot eind juni 2023 (70-75%). Hier hoort natuurlijk een verloningspakket (volgens 
IFIC-barema) aan vast met overname van de relevante werkervaring. 
Je krijgt toegang tot Benefits@Work, met talloze interessante kortingen op reizen, media, mode,….
Daarnaast geven we je 6 extra verlofdagen naast de 20 wettelijke vakantiedagen en krijg je maaltijdcheques, een gratis 
hospitalisatieverzekering, naast een attractiviteits- en eindejaarspremie.

Heb je interesse?
Solliciteren voor deze vacature kan via www.upcduffel.be/vacatures tot en met 23 september 2022. 

Wil je meer weten over de functie of heb je vragen over de sollicitatieprocedure?
Contacteer Tom Baeten (hoofdverantwoordelijke Spinnaker 3) telefonisch 
via 015 30 48 54 of Indara Robyns (HR medewerker) via 015 30 45 40 
of stuur een e-mail naar upcd.vacature@emmaus.be.
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Stationsstraat 22c, 2570 Duffel

www.upcduffel.be


