
 

 

 

 

Onlinepsyhulp is een online platform waarbij door een team van online medewerkers 

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

e.a.. OnlinePsyHulp kan ook blended gebruikt worden door partners in de geestelijke 

gezondheidszorg. Meer informatie over online hulpverlening is terug te vinden op de websites 

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

Met OnlinePsyHulp willen we  drempelverlagend zijn en de ‘unmet need’ voor mensen met 

psychische klachten kleiner te maken.  Geloof jij in online hulpverlening en wil je je schouders 

zetten onder de verdere ontwikkeling hiervan, dan hebben we deze vacature voor je:  

 

PROJECTONDERSTEUNER  

Implementatie blended werken (ref. VB14ma) 

Contract bepaalde duur 50 % 

 

 

Je werkterrein  

Als projectondersteuner werk je samen met de implementatie-verantwoordelijke aan de uitrol van 

het gebruik van OnlinePsyHulp door GGZ-organisaties of gezondheidsprofessionals actief in de 
GGZ.  Voor deze klanten van OnlinePsyHulp realiseer je volgend opdrachten:  

o Je legt voorbereidende contacten met deze professionals/organisaties om te 

komen tot een samenwerkingsovereenkomst.  

o Je werkt mee aan het opzetten van publiciteitscampagnes. 

o Je organiseert en geeft trainingen en supervisies.  

o Je zorgt voor de detectie van hiaten, verbetermogelijkheden in samenwerking met 

externe klanten en formuleert voorstellen naar aanpassingen van het platform.  

o Je verwerkt monitoringgegevens om deze met de klanten te bespreken 

o Je werkt zelf met de modules van OnlinePsyHulp 
 
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 

persoonlijkheidsproblematieken.  

• Digitale toepassingen schrikken je niet af en je beschikt over de nodige mediawijsheid. 

• Kennis rond de techniciteit van webapplicaties zijn een meerwaarde 

• Je hebt affiniteit met het geven van vormingen en /of supervisie 

• Je bent in het bezit van een wagen 

 

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


Plaats van tewerkstelling 

• Mechelen 

 

Wat bieden we 

• Een boeiende job op het kruispunt tussen hulpverlening, digitale toepassingen en 

klantenbinding. 

• Verbinding  met een jong dynamisch team.  

• Een contract bepaalde duur 50% tot 31.12.2023. 

• Een salaris volgens IFIC barema. 

 

Interesse?   

• Solliciteren kan tot en met 20/3/2023 via e-mail naar sollicitatie@cggdepont.be en 

melanie.bex@cggdepont.be met vermelding van referentie VB14ma. Enkel de sollicitaties 
die toekomen op beide adressen, komen in aanmerking. 

• Voor meer info kan je terecht bij Yoeri Coune, 015/42.08.32. 

• Startdatum: zo snel mogelijk. 
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