
 
Zorggroep Katwijk heeft een vacature voor een 
 

Praktijkondersteuner GGZ voor 16 uur per week  
(waarneming zwangerschapsverlof) 

 
Binnen Zorggroep Katwijk (www.zgkatwijk.nl) is een team van twaalf praktijkondersteuners GGZ, 
twee praktijkondersteuners jeugd en twee assistentes werkzaam op twee centrale locaties in 
Katwijk. Wij zijn per direct op zoek naar tijdelijke waarneming voor 16 uur per week i.v.m. het 
zwangerschapsverlof van een van onze collega's. 
 
We zoeken een goed opgeleide, flexibele, communicatief vaardige, patiëntvriendelijke en collegiale 
praktijkondersteuner.  
 
De taken van de POH-GGZ bestaan uit: 

• Inventarisatie van klachten  

• Komen tot een duidelijk vervolgbeleid in overleg met patiënt en huisarts  

• Geven van kortdurende behandeling/begeleiding  

• Werken met E-Health (Therapieland) 

• Werken in het Huisartsen Informatie Systeem (Medicom) 

 

Functie-eisen: 

• Afgeronde opleiding POH-GGZ bij een door de Landelijke Vereniging POH-GGZ erkende 
instelling 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Bereidheid tot ontwikkelen en vernieuwen 
 
Ervaring in de eerstelijnsgezondheidszorg en wonen in de regio dienen als aanbeveling. 
De aanstelling betreft een salariëring volgens de CAO Huisartsenzorg, schaal 8.  
 
Contactinformatie 
Wij ontvangen graag je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 5 april; je kunt deze mailen naar 
directie@zgkatwijk.nl    
 
Informatie kan telefonisch worden opgevraagd bij mevrouw M. Keijzer, coördinerend POH-GGZ: 06-
30032371 (dinsdag, woensdag en vrijdag).  
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 april. 
 

Coöperatie Zorggroep Katwijk is een samenwerkingsverband van 18 huisartspraktijken. De huisartsen van 
Zorggroep Katwijk werken intensief samen, ook op het gebied van de geestelijke gezondheidzorg. Momenteel 
heeft de zorggroep 14 praktijkondersteuners GGZ in dienst. Het POH-GGZ- team houdt spreekuur op 2 
centrale locaties in Katwijk. Zie verder: www.zgkatwijk.nl 
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Zorggroep Katwijk heeft een vacature voor een 
 

Praktijkondersteuner GGZ voor 16 uur per week (waarneming i.v.m. ziekte) 

 
Binnen Zorggroep Katwijk (www.zgkatwijk.nl) is een team van twaalf praktijkondersteuners GGZ, 
twee praktijkondersteuners jeugd en twee assistentes werkzaam op twee centrale locaties in 
Katwijk. Wij zijn in verband met ziekte per direct op zoek naar tijdelijke waarneming voor 16 uur per 
week. 
 
De taken van de POH-GGZ bestaan uit: 

• Inventarisatie van klachten  

• Komen tot een duidelijk vervolgbeleid in overleg met patiënt en huisarts  

• Geven van kortdurende behandeling/begeleiding  

• Werken met E-Health (Therapieland) 

• Werken in het Huisartsen Informatie Systeem (Medicom) 

 

Functie-eisen: 

• Afgeronde opleiding POH-GGZ bij een door de Landelijke Vereniging POH-GGZ erkende 
instelling 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Bereidheid tot ontwikkelen en vernieuwen 
 
Ervaring in de eerstelijnsgezondheidszorg en wonen in de regio dienen als aanbeveling. 
De aanstelling betreft een salariëring volgens de CAO Huisartsenzorg, schaal 8.   
 
Contactinformatie 
Wij ontvangen graag je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 5 april; je kunt deze mailen naar 
directie@zgkatwijk.nl  
 
Informatie kan telefonisch worden opgevraagd bij mevrouw M. Keijzer, coördinerend POH-GGZ: 06-
30032371 (dinsdag, woensdag en vrijdag).  
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 april.  
 

Coöperatie Zorggroep Katwijk is een samenwerkingsverband van 18 huisartspraktijken. De huisartsen van 
Zorggroep Katwijk werken intensief samen, ook op het gebied van de geestelijke gezondheidzorg. Momenteel 
heeft de zorggroep 14 praktijkondersteuners GGZ in dienst. Het POH-GGZ- team houdt spreekuur op 2 
centrale locaties in Katwijk. Zie verder: www.zgkatwijk.nl. 

 

  

 

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

