
Hé POH-GGZ in spe; 
Zoek jij een mooie stageplek in Venlo met 
de mogelijkheid om aansluitend meteen in 
dienst te komen? 
 
Stagiair praktijkondersteuner GGZ Blerick 8 uur vanaf 
september/oktober 2022. 
 
Inoema B.V. is een jonge dienstverlener in de huisartsenzorg en GGZ en biedt voor 
het schooljaar 2022/2023 een stageplek aan in een van de aangesloten 
huisartsenpraktijken. 
 
Wat maakt deze functie bijzonder? 
 
Onze POH-GGZ bieden hulp aan patiënten van Medisch Centrum Lambertus in 
Blerick. Zij brengen samen met de patiënt diens klachten of problemen in kaart en 
komen tot een goed advies zoals begeleiding, behandeling of verwijzing en 
ondersteunen hiermee de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten. Er zijn 
goede contacten en korte lijnen met ander zorgverleners in de buurt en de regio. Je 
werkt voortdurend samen met maatschappelijk werk, de gemeente of een psychiater. 
 
Je maakt deel uit van een klein team van POH-GGZ en wordt op locatie begeleid door 
een of twee van onze ervaren collega-POH-GGZ. 
 
Wat breng jij mee? 
 
Goede sociale en communicatieve vaardigheden, probleemoplossend en zelf-
reflecterend vermogen zijn voor deze functie natuurlijk essentieel.  Collegialiteit en 
teamgeest vinden wij belangrijk in de samenwerking. 
Verder zoeken wij iemand die al ervaring heeft opgedaan in een huisartsenpraktijk of 
in de basis- of specialistische GGZ. 
 
Wie zijn wij? 
 
Inoema is een kleinschalige aanbieder van huisartsenondersteuning op het gebied 
van GGZ in Venlo en omgeving. Sinds 2015 bieden wij POH-GGZ-diensten aan voor 
huisartsen in de regio Venlo. In Blerick werk je op locatie samen met 3-4 collega’s, 
waarvan er dagelijks twee aanwezig zijn. In deze praktijk werk je dus nooit volledig 
solistisch en kan je gemakkelijk overleggen.  
 
Wat hebben wij te bieden?  
 
Goede interne begeleiding, jaarlijkse scholingen, intervisie en supervisie. Leuke 
collega’s, een klein team en een prettige sfeer.  
 
Mogelijk uitbreiding van uren al tijdens de stage. Salariëring in overleg. 
 



Bij wederzijds positief oordeel over de stage meteen aansluitend een vast contract van 
ongeveer 28 uur.  
 
Ben jij nieuwsgierig geworden? Reageer dan zo snel mogelijk door een e-mail met 
motivatie en cv te sturen naar m.radermacher@cohesie.org of bel direct met even 
Mechteld via 06-58903456 voor meer informatie. Ze is het beste te bereiken van 
dinsdag t/m vrijdag. 
 
Wie weet tot snel! 
 


