OnlinePsyHulp (zorGGroep Zin) zoekt een TEAMCOÖRDINATOR / KLINISCH
PSYCHOLOOG (100%)

WIE ZIJN WE
Onlinepsyhulp is een samenwerkingsverband tussen CGG zorGGroep Zin, Kempen en De
Pont dat blended en rechtstreekse onlinehulp aanbiedt via programma’s zoals
Depressiehulp, Alcoholhulp, e.a. Meer informatie over online hulpverlening is terug te vinden
op de websites www.onlinepsyhulp.be, www.alcoholhulp.be, www.depressiehulp.be, e.a.

OPDRACHT
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Je ondersteunt het team van online hulpverleners, leidt de teamvergaderingen en
intervisies, plant individuele opvolgingsgesprekken, organiseert de verslaggeving,…
Je bent het vaste aanspreekpunt voor de hulpverleners.
Je begeleidt een aantal online cliënttrajecten via chat/beeldbellen en een (beperkt)
aantal blended trajecten met behulp van de OnlinePsyHulp programma’s.
Je participeert aan het beleid via de stuurgroep en bent de brugfiguur tussen
stuurgroep en team.
Je denkt mee na over nieuwe online ontwikkelingen voor de online programma’s
(zoals modules voor angstklachten, emotieregulatie, jongeren in de transitieleeftijd,
ACT, schematherapeutische interventies,…) en kan ze aftoetsen aan de online
hulpverleningspraktijk.
Je werkt nauw samen met de projectverantwoordelijke.
Je onderhoudt samen met de PV contacten met externe partners of neemt nieuwe
contacten op.
Je bent mee verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie op de
publieke websites, waarbij je wetenschappelijke ontwikkelingen over e(mental)health mee opvolgt.
Je denkt na over het communicatiebeleid (pers, sociale media,…).
Je zet je praktijkervaring om in trainingen en supervisie.

FUNCTIEPROFIEL
●
●
●
●
●

●

Je bent bij voorkeur master in de psychologie of pedagogie.
Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de GGZ of aanverwante sectoren met voldoende
inhoudelijke en up-to-date kennis rond depressie/verslaving/angst,… Je hebt affiniteit
met deze doelgroepen.
Je hebt interesse in en liefst ervaring met online hulpverlening, waar je positief
tegenover staat. Digitale toepassingen schrikken je niet af en je beschikt over de
nodige mediawijsheid.
Je ziet de meerwaarde van ‘sturend’ (maar niet authoritair) werken, met
tijdsafbakening en het geven van huiswerkopdrachten in het kader van online- en
blended hulp.
Je hebt ervaring met het coachen van een team en kan inspelen op diverse noden. Je
durft sturend op te treden en je kan taken delegeren, o.a. rond het organiseren van
trainingen, beantwoorden van hulpmails, tekstmateriaal voor de websites, opvolgen
van de fora,…
Je volgt vormingsnoden van medewerkers binnen het online team op.

●
●
●
●

Je bent vertrouwd met het geven van vorming/training/intervisie aan groepen.
Je kan methodisch en zelfstandig werken, maar je bent ook een teamspeler met een
open houding. Je kan hierbij kritisch kijken naar je eigen werk en bijsturen waar nodig.
Je bent gemotiveerd om een nieuwe werking verder uit te bouwen en blijvend op zoek
te gaan naar verbetering, je bent flexibel en je kan anderen aansteken met je
enthousiasme.
Je beschikt over een wagen.

PLAATS TEWERKSTELLING
●

zorGGroep Zin, standplaats Genk. Heel regelmatige verplaatsingen naar Mechelen
en Turnhout horen bij je job.

AANBOD






Een boeiende job op het kruispunt tussen hulpverlening en digitale toepassingen, die
erop gericht is om drempelverlagend te zijn en de ‘unmet need’ voor mensen met
psychische klachten kleiner te maken.
Samenwerking met een jong dynamisch team.
Hybride werkuren (waarbij gedeeltelijk thuiswerk mogelijk is).
Een contract van onbepaalde duur voor 100% (eventueel te bespreken)
Een salaris volgens barema (verdeeld over IFIC 16+-17)

SOLLICITATIEPROCEDURE
●
●

Solliciteren kan via mail naar veerle.pinxten@zorggroepzin.be.
Voor meer info kan je terecht bij Veerle Pinxten op telefoonnummer 011 27 42 98.

