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 Het Wijkgezondheidscentrum De Vaart vzw  te VILVOORDE zoekt een  

Kinesitherapeut(e) 

 

Wijkgezondheidscentrum De Vaart te Vilvoorde biedt toegankelijke en wijkgerichte 

eerstelijnsgezondheidszorg.  Verschillende zorgdisciplines in ons centrum (huisarts, 

kinesist, verpleegkundige, diëtiste en maatschappelijk werker) werken nauw samen 

aan integrale zorg voor 2300 patiënten.  WGC De Vaart hecht veel belang aan 

preventief werken en gezondheidspromotie. 

WGC De Vaart is op zoek naar een kinesitherapeut(e) (30,4u/week of 38u/week). 

 

Takenpakket 

Kine-behandeling patiënten in het centrum + in beperkte mate huisbezoeken in 

Vilvoorde 

Informeren en begeleiden van patiënten  

Uitvoering van behandelingsplannen opvolgen en sturen 

Individuele coaching van patiënten rond bewegen en sport 

Intern overleg en interdisciplinaire samenwerking 

Administratief: registreren en rapporteren in medisch programma 

Mogelijke acties begeleiden in het kader van gezondheidspromotie (gezond 

bewegen, rugschool, ....) 

 

Functieprofiel: 

Master-diploma kinesitherapeut 

In het bezit van een RIZIV-nummer 

Nederlandstalig met goede kennis van Frans (noties van andere talen is welkom) 

Goede PC-kennis (MS Office-toepassingen) 

Pedagogische vaardigheden 

Zin voor organisatie van initiatieven en projecten 

Zich kunnen vinden in de missie en visie van de Wijkgezondheidscentra (zie 

wgcdevaart.be) 
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Wij bieden: 

Een betrekking voor onbepaalde duur van 30,4u of 38u per week (naar keuze) 

Een vast loon via bediendestatuut binnen het PC 330, met overname van relevante 

anciënniteit  

Mogelijkheid tot bijscholing en vorming 

100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

Attractiviteitspremie, eindejaarspremie en maaltijdcheques (na 6 maanden) 

Een fijne groep van gemotiveerde collega’s 

Aanwerving mogelijk vanaf januari 2022 

 

OPGELET: In een wijkgezondheidscentrum wordt gewerkt met het forfaitaire 

betalingssysteem.  Hierdoor is combinatie met prestatiegeneeskunde in andere 

kine-praktijk niet mogelijk. 

 

 Voor meer informatie en kandidaatstelling: 

U kan solliciteren via e-mail naar kristof.vanhoof@wgcdevaart.be tot 10 december 

2021.   

Kristof Van Hoof, coördinator    

Wijkgezondheidscentrum De Vaart vzw 

Bergstraat 4- 1800 Vilvoorde 

02/25.25.777 

www.wgcdevaart.be  
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