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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 breidt in de loop van 2023 uit met een online aanbod voor jongeren in de 

transitieleeftijd. Hiervoor zoeken we een: 

 

 

ONLINE HULPVERLENER voor jongeren in transitieleeftijd 

Contract onbepaalde duur voor 80 % 

 

Jobtime 

Tewerkstelling start op 1 april met een contract van 50%. Vanaf 1 oktober wordt dit een contract van 

80%. 

 

Je werkterrein  

• Je maakt deel uit van het onlineteam. Dat staat in voor onlinehulpverlening via chat en de 
onlinemodules van OnlinePsyHulp. De medewerkers zijn tewerk gesteld in CGG Kempen, 
CGG De Pont en Zorggroep Zin. Voor deze functie kijken we in eerste instantie naar 

tewerkstelling in CGG De Pont (vestiging Mechelen) 

• Je inwerken in het online hulpprogramma van Jongerenhulp en online hulp aanbieden aan 
jongeren in transitieleeftijd. Dit zal de hoofdfocus zijn en blijven van je job.  

• Je inwerken in de andere onderdelen van Onlinepsyhulp (Depressiehulp, Alcoholhulp, 

Cannabishulp, Drughulp, Gokhulp en Angsthulp) en mee instaan, samen met collega’s van 

het onlineteam, voor online hulp bij volwassenen. 

• Je bent gemotiveerd om het online hulpaanbod voor jongeren verder uit te bouwen. Je zal 

hiervoor ook contacten met externe organisaties en experten aangaan. 

 

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 bent bereid om met volwassenen te werken. 

• 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.  
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• 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 

• Bij voorkeur Mechelen (CGG De Pont).  

 

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.  

• Een contract onbepaalde duur dat start aan 50% en vanaf oktober 2023 uitgebreid wordt 
naar 80% 

• Een salaris volgens IFIC barema. 

 

Interesse?   

• Solliciteren kan tot en met 3 maart 23 via e-mail naar sofie.verspreet@zorggroepzin.be en 

sollicitatie@cggdepont.be . Enkel sollicitaties die op beide adressen toekomen, wordt in 
aanmerking genomen. 

• Voor meer info kan je terecht bij Sofie Verspreet (sofie.verspreet@zorggroepzin.be ), Gsm: 

0483580618. 

• Start tewerkstelling: voorzien op 1 april 2023. 
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