In het kader van het actieplan online hulpverlening 2019-2020 is er een uitbreiding mogelijk
van het online team. De online teamwerking is een samenwerking tussen CGG Kempen, CAD
Limburg en CGG De Pont, vertrekkende vanuit de thematische websites www.alcoholhulp.be,
www.drughulp.be, www.cannabishulp.be, www.gokhulp.be en www.deprerssiehulp.be
We willen de online teamwerking verbreden naar online teammedewerkers vanuit andere
CGG. Concreet zijn we vanuit de stuurgroep online hulpverlening op zoek naar:
70% psycholoog + 80% psycholoog voor de online teamwerking

Je werkterrein?
 Je biedt online begeleiding via chat vanuit de online programma’s alcoholhulp.be,
depressiehulp.be e.a. met mogelijke uitbreiding naar chathulp in aansluiting op online
hulp vanuit eerstelijns partners
 Je geeft vorming/training/intervisie aan groepen hulpverleners rond het (blended)
gebruik van webapplicaties
 Je werkt mee aan de verdere bekendmaking van online projecten en de uitbouw van
samenwerking met andere partners
 Je volgt de vragen via mail en de fora van deze online tools mee op
 Je bent als teamlid mee verantwoordelijk voor het actueel houden van het
informatiegedeelte van deze websites
 Je werkt mee aan onderzoek m.b.t. de evaluatie van de werking van de online
programma’s
Je profiel?
 Je bent master in de psychologie
 Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de GGZ of aanverwante sectoren met voldoende
inhoudelijke en up-to-date kennis rond depressie/verslaving,… Je hebt affiniteit met
deze doelgroepen
 Je bent overtuigd van de meerwaarde van online hulpverlening
 Je hebt enige mediawijsheid: je hebt voldoende schriftelijke taalvaardigheid in het
kader van schermlezen en schermschrijven
 Je bent gemotiveerd en gedreven om een nieuwe werking te ondersteunen en
blijvend op zoek te gaan naar verbetering
 Je hebt bij voorkeur ervaring in het geven van vorming en bent voldoende
communicatievaardig om groepsprocessen te begeleiden
 Je kan methodisch en zelfstandig werken
 Je bent een echte teamplayer met een open houding
 Je bent in het bezit van een wagen
Plaats van tewerkstelling?
 Blijft behouden in je huidige CGG
Procedure?
 Solliciteren kan tot en met 22/1/2019 via mail naar wimwouters@cggkempen.be
 Voor meer info kan je terecht bij Wim Wouters (directeur) op telefoonnummer
0496/704820 of bij Herwig Claeys op telefoonnummer 0498/157101

