
  

 
 

   

 

Vacature Praktijkondersteuner GGZ  

Huisartsenpraktijk De Boog – Almere (Kruidenwijk) 

Functie 

Huisartsenpraktijk de Boog in de Kruidenwijk in Almere zoekt een collega POH GGZ. 

Wil jij samen met een gemotiveerd team bouwen aan de kwaliteit van GGZ zorg voor onze cliënten? 
In een veranderende GGZ-omgeving op weg naar een toekomstbestendige visie? 

Dan zoeken wij jou! 

In Huisartsenpraktijk De Boog werken we met een prettig stabiel team van huisartsen, PA, 
doktersassistenten, POH's Somatiek, POH's GGZ, POH GGZ Jeugd, een apotheker in dienst van de 
huisarts en een praktijkmanager. Er is een mooie mix van ervaren en jonge collega’s. Kenmerken: als 
team echt samenwerken, zorg voor elkaar, ruimte voor zorgvernieuwing, opleiding en initiatief. De 
praktijk bevindt zich in de Kruidenwijk in Almere Stad. 

Naast huisartsenzorg zijn de volgende disciplines in het centrum gevestigd: apotheek, wijkverpleging, 
fysiotherapie en een diëtiste. Wij zoeken een energieke, flexibele collega die samen met het 
huisartsenteam en de andere disciplines invulling gaat geven aan de eerstelijns GGZ voor onze 
cliënten. Servicegerichte zorgverlening dichtbij is onze missie. 

Takenpakket 

• Alle voorkomende taken van een POH GGZ 

• Consultatie voor collega’s 

• Screening en eerste intake (vraagverheldering en diagnostiek) 
• Kortdurende begeleiding 

• Motiveren en verwijzen van cliënten naar de juiste hulpverleners 

• Samenwerken regionaal en met Zorggroep Almere 

Functie eisen 

• Afgeronde opleiding POH GGZ 

• Academisch of minimaal HBO werk en denkniveau: afgeronde opleiding psychologie, SPV, 
maatschappelijk werk 

• Werkervaring in de eerstelijns - liefst in een soortgelijke functie 

• Kennis van (sociaal) psychiatrische problemen/aandoeningen en psychopathologie (DSM V)  

• Analytisch en probleemoplossend vermogen 
• Uiteraard beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Je kan zelfstandig werken 

maar ook binnen een team. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een prettige en stimulerende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief. Een baan 

voor 16 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO Huisartsenzorg, salarisschaal 
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Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Chantal Peeters: cpeeters@hap-
deboog.nl of 06-292 292 58. 

Overige informatie 

Het navragen van referenties en het overleggen van een 'Verklaring omtrent het Gedrag' (VOG) 
maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

 


