
 

Praktijk ConnectUS is een jonge systemisch georiënteerde multidisciplinaire groepspraktijk te Tongeren. De 

praktijk biedt zowel kwaliteitsvolle diagnostiek als begeleiding en psychotherapie aan voor jongeren van 12 tot 

25 jaar én hun context.   

Praktijk ConnectUs werd opgestart met de missie om jongeren met een psychische kwetsbaarheid deskundige 

hulp aan te bieden op het moment dat zij dit het hardst nodig hebben. Dit kan binnen de praktijk zelf of via een 

ondersteuningstraject in samenwerking met onze netwerkpartners.  

De expertise van onze praktijk ligt in het holistisch en systemisch begeleiden van heel het gezin. Naast de zorg 

voor de jongere staat het ondersteunen van de context met aandacht voor diverse gezinssystemen en 

onderliggende gezinsdynamieken centraal.  

Binnen de psychologische begeleiding van de jongere bieden we zowel eerstelijnshulp aan bij milde tot matige 

psychische klachten. Daarnaast bieden we ook gespecialiseerde tweedelijnszorg aan voor jongeren met 

ernstige klachten en risicovol copinggedrag (eetstoornissen, automutilatie en suïcidaliteit).  

Om ons team te versterken en tegemoet te komen aan het groeiend aantal hulpvragen, zijn we op zoek naar 

enthousiaste klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog (M/V) 

Profiel: 

- Diploma van master in de klinische psychologie of orthopedagogie 

- Bij voorkeur een bijkomende opleiding in de psychotherapie op zak of bereid zijn deze te volgen 

- Bereid om je minimum 4u per week in de praktijk te engageren  

- Bereid zijn om aan de slag te gaan als zelfstandige in hoofd- of bijberoep 

- Je bent een verantwoordelijke, enthousiaste en betrokken collega met een hart voor jongeren 

- Je werkt zelfstandig maar kan ook goed functioneren in teamverband 

Aanbod: 

- Gezellige praktijk met ruime consultatieruimtes die aangepast kunnen worden naar eigen noden  

- Wachtruimte met toilet, badkamertje (mocht je met de fiets naar het werk willen komen!), gezellige 

keuken en tuin 

- Uren zijn vrij te plannen in overleg met collega’s 

- Digitaal agendabeheer 

- Uitgebreide testotheek en gebruik van online testplatforms 

- Ruimte om groepssessies te organiseren 

- Ruimte om eigen interesses en ideeën binnen te brengen 

- Ruimte voor overleg, intervisie en werkbegeleiding 

- Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen professionalisering 

- Dichtbij talrijke secundaire scholen zodat consultaties overdag mogelijk zijn 

- Gemakkelijk bereikbaar via bus of trein 

- Parking voor de deur 

- Op wandelafstand van het centrum van Tongeren 

Interesse? 

- Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op via ellen.wos@gmail.com of 

ellen.wos@praktijkconnectus.be of 0473/44.5.58 

- Is deze vacature iets voor jou? Stuur dan zeker jouw CV  naar ellen.wos@praktijkconnectus.be 
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