
 

Zorggroep Katwijk is een samenwerkingsverband van huisartsen met praktijkondersteuners (POH), 
apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en vrijgevestigde psychologen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 
De huisartsen van Zorggroep Katwijk (in 18 praktijken) werken intensief samen; ook op het gebied van de 
geestelijke gezondheidszorg. Zorggroep Katwijk heeft momenteel 13 praktijkondersteuners GGZ in dienst, 
verdeeld over 2 locaties in Katwijk. 

 

 

Zorggroep Katwijk heeft een vacature voor een 

Praktijkondersteuner jeugd 0.6 fte (zwangerschapsvervanging) 

Binnen Zorggroep Katwijk (www.zgkatwijk.nl) is een team van elf praktijkondersteuners GGZ, twee 

praktijkondersteuners jeugd en twee assistentes werkzaam op twee centrale locaties in Katwijk. 

Vanwege zwangerschapsverlof van een van onze praktijkondersteuners jeugd (POH-jeugd) zijn wij 

per medio april op zoek naar een waarnemer voor 3 dagen per week. 

Als POH-jeugd bied je naast nadere inventarisatie van klachten laagdrempelige hulp aan kinderen tot 

18 jaar met bijvoorbeeld lichte angst- en stemmingsklachten, rouw- en scheidingsproblematiek, 

emotieregulatie- en slaapproblemen, levensfaseproblematiek, laag zelfbeeld of 

concentratieproblemen. Daarnaast bied je overbruggingscontacten tot verdere hulp (GBGGZ en 

SGGZ) kan starten. Werken met E-health behoort tot de mogelijkheden.  

Er wordt nauw samengewerkt met de verwijzende huisarts, de rest van het POH-GGZ team, het 

wijkteam 18-, jeugdpsychologen en de specialistische zorg.   

We zoeken een goed opgeleide, flexibele, communicatief vaardige, patiëntvriendelijke en collegiale 

praktijkondersteuner.  

Functie-eisen: 

• Bij voorkeur afgestudeerd orthopedagoog of psycholoog 

• Minimaal 2 jaar werkervaring met individuele behandeling en/of begeleiding en (screenende) 
diagnostiek 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Beschikbaar op de dinsdag (overige werkdagen: woensdag, donderdag, of vrijdag) 

Ervaring in de eerstelijnsgezondheidszorg en wonen in de regio dienen als aanbeveling. 

Wij bieden: 

• Een tijdelijk contract voor 24 uur van medio april tot begin september 2022 
(zwangerschapsvervanging) 

• Je komt in dienst van Zorggroep Katwijk met een salariëring conform de CAO Huisartsenzorg  
(schaal 8) 

• Elke twee weken werkbegeleiding samen met de andere POH-jeugd  
 
Contactinformatie 

Wij ontvangen graag je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 20 januari 2022 per mail naar 

directie@zgkatwijk.nl.   

Voor vragen en reacties kan je contact opnemen met mevrouw M. Keijzer, coördinerend POH-GGZ: 

06-3003 2371 (dinsdag, woensdag en vrijdag) en de heer H.C. Moolenburgh, huisarts: 071- 4013222. 

http://www.zgkatwijk.nl/
mailto:medisch@zgkatwijk.nl

