
Vacature POH-GGZ 

Huisartsenpraktijk Het Veen-Timmerman zoekt een bevlogen POH-GGZ voor 12-16 uur in de week. 

Ben jij op zoek naar uitdagende functie in een fijn team?  

Functieomschrijving  

Als POH-GGZ versterk je de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk. Je bent laagdrempelig 

en snel inzetbaar. Je verleent ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling aan patiënten 

met psychische, psychosomatische, psychosociale problematiek. Jij voert zelfstandig spreekuur met 

patiënten, zorgt voor verheldering van de hulpvraag, inventarisatie voor en kortdurende behandeling 

van de patiënt. Daarnaast verwijs je indien nodig door naar de basis of specialistische GGZ of 

ondersteuning in het welzijnsdomein. Je zorg voor een adequate terugkoppeling naar de huisarts. Je 

werkt vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid onder eindverantwoordelijkheid van de 

huisarts.  

Functie-eisen 

• Je hebt een passende HBO opleiding aangevuld met een afgeronde opleiding POH-GGZ of een 

WO-opleiding tot basispsycholoog  

• Je bent sociaal vaardig, empathisch en patiëntgericht 

• Je hebt kennis van psychische, psychosociale, psychiatrische en psychosomatische 

problematiek in de huisartsenpraktijk bij volwassenen en de hierbij passende standaarden. 

• Je hebt brede kennis van en ervaring met de diverse doelgroepen  

• Je zorgt ervoor dat je kennis hebt van de relevantie zorgomgeving en organisatie van zorg in 

de regio 

Wie zijn wij? 

Huisartsenpraktijk Het Veen-Timmerman is een laagdrempelige dorpspraktijk. Westerhaar is een dorp 

met een sterke sociale kaart en goed contact tussen de verschillende disciplines. We zijn gevestigd in 

een medisch centrum. We zijn een gedreven en gezellig team dat bestaat uit 1 huisarts, 1 

praktijkverpleegkundige/praktijkmanager en 3 doktersassistentes waarvan 1 in opleiding tot SOH. We 

leveren zorg voor ruim 2500 patiënten.  

Ons aanbod 

Wij bieden een jaarcontract met intentie tot een langdurige samenwerking voor 12-16 uur per week. 

De CAO huisartsenzorg is van toepassing.  

Interesse? 

Dan nodigen we je graag uit te reageren via een e-mail naar huisartsenpraktijkhetveen@ezorg.nl. 

voor 3 april. Mocht je uitgenodigd worden voor het gesprek is dit gesprek met de huisarts en de 

praktijkmanager.  

Vragen 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Mathilde Smelt, praktijkmanager, e-mail 

huisarstenpraktijkhetveen@ezorg.nl of 

telefoonnummer 0546-659440.  
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