
Vacature 

Stafmedewerker ‘studenten aan de Zelfmoordlijn’ 

(1VTE) 

 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is de organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813. De 

Zelfmoordlijn wordt beantwoord door vrijwilligers. Sinds een aantal jaar worden deze vrijwilligers 

bijgestaan door studenten die in het kader van hun opleiding het vak ‘crisisgesprekvoering’ volgen, en 

daarna praktijkervaring opdoen aan de Zelfmoordlijn. Om de studentenwerking verder vorm te geven en 

om nieuwe samenwerkingen uit te bouwen, wordt een extra stafmedewerker aangeworven. 

Taken: 

- Je verkent samen met de projectcoördinator nieuwe mogelijkheden om studenten in te zetten 

aan de Zelfmoordlijn: je gaat in gesprek met hogescholen en universiteiten en sluit nieuwe 

samenwerkingsverbanden af. 

- Je staat mee in voor de rekrutering en de opleiding van de studenten, nadat je zelf de opleiding 

tot beantwoorder aan de Zelfmoordlijn hebt meegevolgd. Je hebt hierbij voortdurend oog voor 

de kwaliteit die de gesprekken aan de Zelfmoordlijn vereisen en de standaarden die het CPZ in 

deze hanteert. 

- Je werkt een ondersteunend en omkaderend beleid uit om de studentenwerking verder een plek 

te geven binnen de organisatie. 

- Je staat in voor de praktische en inhoudelijke opvolging van de studenten eens ze aan de 

Zelfmoordlijn komen. Je draait mee in de permanentieregeling die voorzien wordt voor de 

beantwoorders van de Zelfmoordlijn. Je begeleidt intervisies. 

Profiel: 

Wij zoeken: 

- Een gemotiveerde en geëngageerde medewerker, voor wie wekelijks avondwerk geen 

struikelblok vormen. 

- Je bent bekend met of hebt ervaring met de interne werking van het hoger onderwijs. 

- Je hebt ervaring met het geven van vorming en/of het werken met groepen. 

- Je hebt enige kennis over de preventie van zelfdoding of bent bereid deze kennis zeer snel te 

verwerven. Ervaring hebben als beantwoorder aan de Zelfmoordlijn is een extra troef. 

- Je hebt een vlot voorkomen, je schrikt er niet voor terug in gesprek te gaan met externen, en je 

project uit te dragen en toe te lichten. 

- Je bent een teamspeler, je bent gericht op samenwerking. 

- Je kan zelfstandig werken maar kan je ook vlot inschakelen in de visie van de organisatie. Je 

koppelt terug en gaat in overleg indien nodig. 

We bieden: 

- Een voltijds contract (of 80%), in elk geval tot eind 2023. 

- De kans om ervaring op te doen bij een organisatie met groot maatschappelijk belang. 

http://www.preventiezelfdoding.be/


- Verloning volgens de sector (PC 331.01) en volgens diploma. Voor de arbeidsvoorwaarden 

volgen wij PC 330.04. 

- Integrale vergoeding woon-werkverkeer, telefoonvergoeding. 

- Flexibele tewerkstelling met frequent thuiswerk. 

 
Aanwervingsprocedure: 
 

- Kandidatuurstelling via motivatiebrief en CV, waarbij je expliciet toelicht waarom jij geschikt bent 
voor deze functie en dit ten laatste op 16/8/2021. Kandidaturen mogen verstuurd worden naar 
eva.vandegaer@preventiezelfdoding.be  

- Screening en selectie op basis van deze schriftelijke kandidatuurstelling (week 23/8/2021) 
(eliminerend) 

- Kennismaking met een delegatie van het team (niet-eliminerend) (week 30/8/2021) 
- Gesprek met directie en raad van bestuur ifv definitieve selectie (2/9/2021) 
- Aanwerving: zo snel mogelijk  

 
Meer informatie over onze werking is terug te vinden op www.preventiezelfdoding.be. 
Voor vragen over deze functie kan je vanaf 30 juli terecht bij Eva Vande Gaer, adjunct-directeur van het 

Centrum ter Preventie van Zelfdoding via 02/649.62.05 of eva.vandegaer@preventiezelfdoding.be  
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