Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) GGZ
Minters detacheert POH-GGZ opgeleide en gekwalificeerde professionals met GGZ-ervaring en neemt
daarbij als formeel werkgever de huisarts een aantal zaken uit handen zoals personeelszaken, opleiding,
bijscholing en intervisie van de medewerker. De praktijkondersteuner GGZ werkt onder regie en
verantwoordelijkheid van de huisarts.
De huisarts heeft een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als vertrouwensarts, eerste
aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. Veel psychische klachten worden als eerste aan de huisarts
gepresenteerd. De huisarts maakt een inschatting van de aard en ernst van de problematiek waarmee de
patiënt naar het spreekuur komt. Zo mogelijk wordt de patiënt binnen de huisartsenzorg behandeld,
waarbij de huisarts de patiënt zelf behandelt of kan verwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ in de
eigen praktijk. Deze biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan alle patiënten met klachten van (mogelijk)
psychische of psychosomatische aard. Denk aan klachten in geval van overspannenheid, werkstress, burnout, angststoornissen of depressie.
Inmiddels bedient Minters met succes een aantal huisartsenpraktijken/gezondheidscentra in Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.
Wij zoeken voor verschillende huisartsenpraktijken in Schiedam en Hoek van Holland een

Praktijkondersteuner POH-GGZ (16 uur per week)
Functie inhoud
Je bent als praktijkondersteuner POH GGZ werkzaam in de eerstelijn als versterking van de huisartsenzorg
bij psychische en psychiatrische klachten. Daaronder vallen consultatie, het helder krijgen van de
hulpvraag en het verrichten van diagnostiek en advisering m.b.t. de behandeling. Je vervult ook taken in de
kortdurende begeleiding of behandeling van psychosociale problemen en je hebt een brugfunctie naar
andere hulpverleners veelal werkzaam in de wijkteams in de regio.
Functie eisen
Je hebt een afgeronde opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work)
aangevuld met een opleiding POH-GGZ. Een WO-opleiding Psychologie behoort ook tot de mogelijkheden.
Overige functie eisen: minimaal drie jaar werkervaring, bij voorkeur als POH-GGZ of als maatschappelijk
werker of psycholoog in de eerste lijn.
Wat bieden wij?
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en wordt ingeschaald volgens de cao-Sociaal Werk,
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Meer informatie en sollicitatie
Heb je belangstelling voor deze vacature en voldoe je aan de functie-eisen, solliciteer dan voor 27 juli 2018
door je motivatiebrief met cv te mailen naar Adriane Polman: adriane.polman@minters.nl.

