
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlinepsyhulp is een samenwerkingsverband tussen CGG Kempen, Zorggroep Zin en CGG De Pont 

waarbij rechtstreekse onlinehulp aangeboden wordt via programma’s zoals Depressiehulp, 

Alcoholhulp, e.a. In sommige settings wordt deze hulp ook ‘blended’ aangeboden.  

Meer informatie over online hulpverlening is terug te vinden op de websites www.onlinepsyhulp.be, 

www.alcoholhulp.be, www.depressiehulp.be, e.a. 

OnlinePsyHulp wil in de loop van 2022 een online aanbod voor jongeren in de transitieleeftijd 

ontwikkelen om er in 2023 mee van start te kunnen gaan. Hiervoor zoeken we een: 

 

 

ONLINE HULPVERLENER voor jongeren in transitieleeftijd 

Contract onbepaalde duur voor minstens 70 % 

 

 

 

Je werkterrein  

• Je inwerken in de online hulpprogramma’s van Depressiehulp, Alcoholhulp, Cannabishulp, 
Drughulp en Gokhulp, en in een eerste fase (2022) online hulp aanbieden aan volwassenen. 

• Daarnaast word je de centrale contactpersoon bij de ontwikkeling van online modules, 
gericht op jongeren in de transitieleeftijd. Je zal hierbij nauw samenwerken met het online 
team, de projectverantwoordelijke, prof. Patrick Luyten, externe experten en de technische 
ontwikkelaars. 

• Vanaf 2023 zal je online hulpverleningswerk volledig gericht zijn op jongeren in de 
transitieleeftijd (16-23 jaar). 
 

 

Je profiel 

• 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 en 

persoonlijkheidsproblematiek. Je hebt affiniteit met de doelgroep jongeren in de 

transitieleeftijd. 

• 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. 

https://www.onlinepsyhulp.be/
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.deprerssiehulp.be/


• Je bent gemotiveerd om een online hulpaanbod voor jongeren te ontwikkelen en je kan deze 
ontwikkeling coördineren. Je zal hiervoor ook contacten met externe organisaties en 
experten aangaan. 

• Je ziet de meerwaarde van systematisch werken, met tijdsafbakening en het geven van 
huiswerkopdrachten in het kader van online hulp. 

• 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. 
 

 

Plaats van tewerkstelling 

• Regio Hasselt, Mechelen of Turnhout 

 

 

Wat bieden we 

• 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.  

• Verbonden zijn aan een jong dynamisch team.  

• Het mee ontwikkelen van een online hulpaanbod voor jongeren. 

• Een contract onbepaalde duur voor minstens 70%. 

• Een salaris volgens IFIC barema. 
 

 

Interesse?   

• Solliciteren kan tot en met 15 augustus via e-mail naar herwig.claeys@onlinepsyhulp.be.  

• De selectiegesprekken zullen doorgaan op vrijdag 19/08/2022 in de namiddag. 

• Voor meer info kan je terecht bij Herwig Claeys via herwig.claeys@onlinepsyhulp.be of op 
telefoonnummer 0498 / 15 71 01. 
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