
POH GGZ / Basispsycholoog 
 
Vanwege een prettige samenwerking tussen gezondheidscentrum het Zomerhuis in Breda en Silver 
Psychologie is de vacature van POH GGZ / Psycholoog ontstaan.  
 
De functie 
In de functie van praktijkondersteuner ggz ondersteun je 2 dagen p/week de huisarts in de rol van 
poortwachter GGZ bij het verlenen van zorg aan patiënten met ggz gerelateerde vragen. Het gaat 
vooral om vraagverheldering en kortdurende begeleiding van patiënten met psychische of 
psychosociale problemen. Rapporteren en onderhouden van contacten behoort eveneens tot je 
takenpakket.  
 
De functie van praktijkondersteuner ggz combineer je met een baan als psycholoog bij Silver 
Psychologie gedurende 3 dagen p/week.  
 
Bij Silver Psychologie hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van jou als basispsycholoog als 
het gaat over het aanleren van complexe behandelingen. Daarom bieden we een intensief 
leertraject/traineeship waarin een erkende basis- en vervolgcursus EMDR wordt aangeboden en bij 
goed functioneren ook de CGT-basiscursus. 
 
Wij zoeken collega’s die open staan voor feedback en die bereid zijn om voor hun cliënten een stapje 
meer te zetten, ook wanneer dit nieuwe vaardigheden vraagt. 
 
Over ons 
De huisartsenpraktijk in het Zomerhuis is een moderne praktijk met ongeveer 7200 patiënten. Het 
enthousiaste team bestaat uit 3 huisartsen, 4 praktijkondersteuners en 5 assistenten. 
 
Silver Psychologie is sinds 2010 uitgegroeid tot een veelzijdige groepspraktijk voor psychologische 
zorg.  
In onze praktijken bieden we ambulante psychologische behandeling voor uiteenlopende psychische 
klachten aan zowel volwassenen als kinderen en jongeren, binnen de generalistische Basis GGZ en 
gespecialiseerde GGZ zorg. We werken zo mogelijk in samenwerking met andere disciplines, om 
hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
 
Wij zoeken 
De functie is een echte startersfunctie. De kandidaat waar we naar op zoek zijn beschikt over een 
universitaire masteropleiding psychologie óf bevindt zich in de afrondende fase van de opleiding. 
Onze ideale kandidaat is zelfstandig, proactief, leerbaar, gedreven en beschikt over een 
probleemoplossend vermogen.  
 
Bij voorkeur ben je op korte termijn inzetbaar en woonachtig in de regio Breda. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je na het lezen van deze vacature geïnteresseerd geraakt? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie. 
Deze mag je sturen naar: sollicitatie@silverpsychologie.nl t.a.v. mevrouw E. Zwart, corporate 
recruiter. 
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