
Vacature POH-JEUGD GGZ Leusden-Achterveld, 14 - 16 uur.   

De huisartsen en poh-ggz van Leusden-Achterveld zijn, met directe ingang, op zoek 
naar een poh-jeugdggz  voor 14 - 16 uur per week voor een periode van 6 maanden 
met uitzicht op verlenging. In Leusden-Achterveld werk je in een dynamisch team van 
6 poh-ggz met uiteenlopende achtergronden en affiniteiten. We  hebben nauwe 
samenwerkingsrelaties met andere organisaties.

Wat houdt de functie in. 
Als POH Jeugd GGZ ondersteun je de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen
van GGZ-zorg. Je wordt ingezet voor probleem- en vraagverheldering, laagdrempelige,
direct toegankelijke advisering en ondersteuning bij opvoedingsvragen en kortdurende
(probleemgerichte) begeleiding en behandeling van patiënten van 0 tot 18 jaar (en hun
ouders). Doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken
en te verbinden met het  wijkteam, de jeugdarts (GGD) en waar nodig specialistische
hulp, waarbij goede kennis van de sociale kaart van belang is.

Als  POH Jeugd  GGZ  maak je  gebruik  van het  ICT systeem zoals  HE Zorg deze  heeft
ingericht.  Dit  zijn de ICT systemen VitalHealth en Minddistrict.  De GGZ module is  zo
ingericht  dat  deze  screening,  consultregistratie,  consultatie,  verwijzing  en
praktijkmanagement ondersteunt.

De werkzaamheden van de poh-ggz jeugd zijn.
 Probleemverheldering,  de  intake  verzorgen  met  het  kind/  jongere  en  diens

ouders / verzorgers / netwerk;
 *Zelfstandig spreekuur houden
 *Samenwerken met, consulteren en adviseren van de huisarts;
 Screeningsdiagnostiek uitvoeren;
 Adviseren over de best passende hulp en/of ondersteuning;
 Voorlichting (psycho-educatie)/ begeleiding bieden;
 Kortdurende behandelingen uitvoeren;
 Contacten  met  het  wijkteam,  de  jeugdarts  (GGD),  de  eerste/tweedelijns  GGZ

opbouwen en onderhouden.

Functie-eisen.
Een afgeronde HBO / WO in de richting van orthopedagogiek,  sociaal  psychiatrische
hulpverlening, kinder- en jeugdpsychologie, pedagogische wetenschappen, het liefst in
combinatie met de opleiding POH-GGZ;

Ervaring met hulpverlening aan kinderen en jeugd;
Kennis  van  (erkende)  therapeutische  interventies  en  behandelmethoden,
gedragsproblemen en -stoornissen;
Kennis  van  het  huidige  jeugdzorgsysteem  en  daarbinnen  ontwikkelingen  op  dit
vakgebied
Kennis van de sociale kaart;
Goede communicatieve vaardigheden;
Ervaring met eHealth programma’s;
Ervaring met werken met een digitaal dossier.
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Aanbod
Wij  bieden  je  een  uitdagende  functie  voor  minimaal  14  -  16  uur  per  week.  
Aanstelling  vindt  plaats  voor  één  half  jaar  met  uitzicht  op  verlenging  van  de
arbeidsovereenkomst.  
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao huisartsenzorg.

Heb je belangstelling voor deze functie stuur dan je sollicitatie met cv naar Gerrit Jan 
Postema, poh-ggz Leusden – Achterveld gjpostema@pohggzleusden.nl

Mocht je nog inhoudelijke vragen hebben over de functie neem dan contact op met 
Dineke de Beer, poh-jeugd ggz ddebeer@pohggzleusden.nl of met Simone van Roekel 
poh-jeugd ggz. svanroekel@pohggzleusden.nl
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