
VACATURE RELATIETHERAPEUT en/of GEZINSTHERAPEUT 
 
3House is een ambulante groepspraktijk met vestiging in Antwerpen Centrum voor 
psychologische hulpverlening en psychotherapie. Daarnaast willen we in de toekomst tal van 
laagdrempelige groepsactiviteiten voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen 
gaan uitbouwen.  
 
Dit vanuit het idee een 'thuis' in de stad te willen creëren, weg van de rat race van het 
dagdagelijkse en de druk die daarmee gepaard kan gaan.  Een plek waar ouders samen met 
hun kinderen of jongeren kunnen komen, waar zowel aan de noden van volwassenen als 
kinderen tegemoet gekomen wordt.  Een plek ook voor gezinnen en koppels, elk met hun 
eigen vragen. 
 
Met 3House willen we meer doen dan enkel therapie bieden. Het is een plek waar kinderen 
spelenderwijs dingen kunnen leren, waar ouders kunnen komen bijtanken. Bij 3House kunnen 
kinderen naar hartenlust komen spelen en ontdekken. Er kan gepraat, getekend, gespeeld 
worden, er kan muziek gemaakt, gedanst of gekookt worden. 
 
‘Kindness’ staat centraal in onze 3House. Gelijkwaardigheid is een evidentie voor ons. Onze 
3House is een plek waar je mag zijn, waar niet geoordeeld wordt. Waar je verbinding kan 
voelen met ideeën, mensen, en jezelf. Een huis waar kan geëxperimenteerd worden, waar 
fouten verwelkomd worden en smossen gewoon is. Waar talenten van nature komen boven 
zweven.  
 
Het is een verhaal dat we vaak vertellen aan onze kinderen, het gaat over durven en moed 
hebben over gekke ideeën, zottekes doen en geloven in jezelf. Over fouten durven maken en 
eruit leren. 
 
We openen al heel binnenkort (mei 2021) en voor de uitbouw van onze therapie-werking zijn 
op zoek naar een relatie- en /of gezinstherapeut.  Regelmatig komen in de ouder/ 
kindtherapieën dynamieken naar boven die eerder op koppel en/of gezinsniveau systemische 
aandacht vragen.  Intern kunnen verwijzen komt onze cliënten en de behandeling ten 
goede.  Zo werken we aan duurzaamheid en goede zorg.  
 
We zijn gestart met een team van 3 kinder- en jongerenpsychologen, elk met ruime ervaring 
en netwerk, die voelden dat er nood en behoefte was aan meer plekken zoals deze.  
Voel jij je aangesproken door onze visie en zou je graag mee onze praktijk willen uitbouwen? 
Zit je boordevol met ideeën en dromen over hoe we deze plek samen kunnen creëren, dan 
ben je bij ons op het goede adres.  
 
Profiel  

- Master in de klinische psychologie, gespecialiseerd in relatietherapie en / of 
gezinstherapie 

- Zelfstandig statuut in hoofd- of bijberoep 
- Engagement voor lange tijd 
- Minimum 5 tot 10 uur in een 6-daags rooster (zaterdag werken behoort tot de 

mogelijkheden) 
- Zelfstandig kunnen werken  
- Zich engageren in de verdere uitbouw van de praktijk 
- Een open ingesteldheid t.a.v. collega’s en verwijzers  
- Vlotte communicatie vaardigheden 
- Zich engageren in de verdere uitbouw van de praktijk 

 
 
 
 
 



Functieomschrijving 
- psychologische begeleiding en psychotherapie bij volwassenen (koppels) en 

gezinnen. 
- Gezinstherapie met systemische aanpak 
- Zelf je werk vorm kunnen geven 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van je werk 

  
 
Bij 3House maak je kennis met :  

- een multidisciplinair team, dat nog in volle uitbreiding, groei en beweging is 
- een gemotiveerd en dynamisch team met een duidelijke visie op groeien en 

ontwikkelen van ‘mensen groot en klein’ 
- een professioneel team dat zich voortdurend bijschoolt 
- de mogelijkheid om zowel met klinische als niet-klinische doelgroepen te werken 
- een team dat ruimte maakt voor intervisie en onderling overleg  
- een open houding en ondersteuning bij nieuwe initiatieven 

 
Meer info over onze visie en wie we zijn vindt u op :  
www.3house.be 
 
Praktisch 
Je beschikt over een nieuw ingerichte praktijkruimte met bijbehorende faciliteiten zoals 
keuken, wachtzaal, toilet, …  
 
Interesse? Stuur CV en motivatiebrief naar : info@3house.be 
 
	


