
 

 

Ben jij de enthousiaste kinesitherapeut voor baby’s, kinderen en jongeren die we zoeken? 

 

We ontvangen je in ons warm, enthousiast en dynamisch team. 

 

De Balansvogel is zoveel meer dan een groepspraktijk 

Het is een plek waar je steeds bij elkaar terecht kan 

Voor intervisie en advies, of gewoon voor een babbel en een aangenaam moment 

 

Geef ons snel een seintje: 0497 15 54 57 of aurelie@debalansvogel.be 

 

Functie 

- Je behandelt kinderen, jongeren en baby’s met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), 

complexe leerstoornissen, motorische stoornissen (DCD), neurologische en 

orthopedische problemen.  

 

- Je voert diagnostisch (psycho-)motorisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op  

 

- Je werkt samen met de ouders en de context (bv. school) 

 

- Je onderhoudt een goede samenwerking met de doorverwijzende instanties 

 

- Je neemt deel aan het multidisciplinair teamoverleg en de intervisiemomenten 

 

- Ook groepswerking is een optie 

 

Profiel 

- Je beschikt over een diploma ‘bachelor of master in de kinesitherapie’ 

 

- Relevante ervaring in het werken met de doelgroep is een plus 

 

- Specialisatie Busquet en/of Bobath is een plus 



 

- Zelfstandig statuut (hoofd- of bijberoep): minimum 4 dagdelen (4x4u), uitbreiding mogelijk 

 

- Open, flexibel, enthousiast, positief ingesteld, gedreven, authentiek en stipt 

 

- Tweetaligheid (Nederlands en Frans) is een plus 

 

- Je staat achter de visie en waarden van de praktijk, en bent enthousiast om deze mee 

vorm te geven 

 

Aanbod 

- Een boeiende job binnen een multidisciplinaire groepspraktijk 

 

- Ruimte voor eigen ideeën en inbreng 

 

- Een volledige accommodatie staat voor je klaar  

o Nieuw ingerichte therapie- en oefenruimte 

o Gemeenschappelijke wachtzaal, sanitair, keuken, vergaderruimte en tuin  

 

- Een samenwerkingsovereenkomst als zelfstandige 

o Beheer zelf je agenda 

o Ruimte per vast dagdeel/maand  

o Flexibele inloopperiode voor starters 

 

- Promotie en ondersteuning bij de uitbouw van je activiteit 

o Bestaand netwerk en bestaande wachtlijst 

o Naambekendheid bij verwijzers en cliënten 

o Website, Sociale Media, Flyers 

o Gepersonaliseerd e-mailadres, visite- en afsprakenkaartjes 

 

Groepspraktijk De Balansvogel 

Groepspraktijk De Balansvogel is zoveel meer dan een praktijkruimte.  

Het is een plek waar we het kind, de jongere of de volwassene in zijn totaliteit benaderen. Via 

lichaamsgerichte acties brengen we processen, emoties en relaties opnieuw in beweging.  

De Balansvogel is een multidisciplinaire groepspraktijk met een ambulant (psycho)therapeutisch 

aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. We bieden zowel diagnostiek als behandeling 

en therapie, lichaamsgerichte psychotherapie en kinesitherapie.  

Onze holistische visie staat centraal. We vertrekken vanuit competenties en positieve krachten, 

bekijken de persoon in zijn geheel en binnen zijn specifieke context. Dit alles vanuit empathie en 

oprechte betrokkenheid.  

 

Meer info over ons team en onze praktijk?  

www.debalansvogel.be  

Groepspraktijk De Balansvogel - Pièrre D’hauwerstraat 18 - 9600 Ronse 

Contacteer Aurélie Bovyn op 0497/15.54.57 of aurelie@debalansvogel.be 

http://www.debalansvogel.be/
mailto:aurelie@debalansvogel.be

