
 

 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE BRUG ZOEKT EEN: 

KINESITHERAPEUT(E) 
 
Het Wijkgezondheidscentrum De Brug, lid van de Vereniging van 
Wijkgezondheidscentra, is op zoek naar een KINESITHERAPEUT (m/v/x) voor een 
tijdelijk contract (zwangerschapsvervanging) om het team te versterken. 
 
WIE ZIJN WIJ?  
 
Wijkgezondheidscentrum De Brug te St. Jans Molenbeek bestaat uit een divers team 
van huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk 
werkster en psychologen, vroedvrouwen, gezondheidspromotoren en 
administratieve medewerkers. Op dit moment verzorgen wij ruim 4000 patiënten. 
Wij bereiken qua leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix. 
 
In ons zorgconcept staan toegankelijkheid en interdisciplinair samenwerken centraal. 
Gezondheid is meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. 
Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uitbouwen.  
 
 
WIE ZOEKEN WIJ? 
 
- Een kinesitherapeut(e) om het kinéteam te versterken (vervangingscontract) 
- Je verleent preventieve en curatieve kinesitherapeutische zorgen aan onze 
patiënten, zowel binnen het Wijkgezondheidscentrum als op huisbezoek. 
- Je werkt samen met ervaren collega’s 
- Je maakt behandelingsplannen op, op maat van de patiënt, die je uitvoert en 
opvolgt in overleg met de artsen en de collega-kinesitherapeuten (o.a. voor de 
verdeling van de aanvragen). 
- Je begeleidt en informeert de patiënten. 
- Je bouwt samen met het zorgteam de kinédiscipline uit. 
- Je neemt actief deel aan overlegmomenten, teamvergaderingen en 
patiëntenbesprekingen. 
- Je werkt mee aan de continuïteit en de kwaliteit van de multidisciplinaire 
zorgverlening. 
- Je werkt mee aan de uitbouw van preventieve zorgen en het begeleiden van 
groepsactiviteiten in het kader van gezondheidspromotie en ziektepreventie.  
- Je werkt mee aan de ontwikkeling en de uitbouw van het wijkgezondheidscentrum 
als organisatie. 
 



 

 
WAT VERWACHTEN WIJ? KENNIS EN COMPETENTIES: 
 
- Je beschikt over een diploma gegradueerde/master in revalidatiewetenschappen 
en de kinesitherapie. 
- Je bent patiëntgericht en hebt de nodige empathie 
- Je werkt kwaliteitsgericht, systematisch en ordelijk, met aandacht voor het 
administratieve luik 
- Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken. 
- Je bent in staat om te enthousiasmeren, te motiveren en te overtuigen. 
- Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. 
- Je bent vlot tweetalig Nederlands/Frans. 
- Ervaring met het gebruik van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) is een 
pluspunt.  
- Kennis van pré en post natale kiné is een pluspunt 
- Je hebt een open geest naar andere culturen en bent bereid om te werken in een 
multiculturele wijk. 
 
WAT BIEDEN WIJ? 
 
- Een gevarieerde job in een praktijk waar de patiënten centraal staan  
- Een open teamgeest met veel inspraak. 
- Een bediendencontract van bepaalde duur van 1 november 2019 tem 30 juni 2020 
voor 30,4 uur (mogelijk verlengbaar tot 31 augustus 2020) 
- Uurrooster vastgelegd in gezamenlijk overleg. 
- Verloning volgens PC 330.01.53, niet-ziekenhuissector. 
- Vergoeding woon-werkverkeer. 
- Maaltijdcheques en groepsverzekering. 
- Een aangename werksfeer. 
- Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een 
zelfstandige praktijk als kinesist 
 
SOLLICITEREN? 
 
Kandidaat? Stuur je CV en motivatiebrief voor 30/9 per mail naar Charles Goethals: 
charles.goethals@wgcdebrug.be. Voor meer informatie of een bezoek aan ons 
centrum: contacteer Charles Goethals, coördinator, via mail of 02/411.18.38 
 

WGC De Brug 
Onafhankelijkheidstraat 144 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 
02/411.18.38 

www.wgcdebrug.be 
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