POH GGZ JEUGD

Minters heeft een vacature voor:
Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) Jeugd GGZ in Vlaardingen
voor 36 uur per week (ook te verdelen over meerdere kandidaten)
Minters is een belangrijke speler in de regio Nieuwe Waterweg Noord waar het gaat om het vroegtijdig
opsporen van kansen om de eigen kracht van burgers te vergroten en in het bieden van laagdrempelige
ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Dat gebeurt onder andere in de wijken, op de scholen en bij
huisartsenpraktijken. Minters versterkt de zelfredzaamheid van burgers, zodat er geen of zo min mogelijk
zwaardere of duurdere hulpverlening nodig is: niet problematiseren, maar normaliseren. Minters gelooft in
kwaliteit door transparantie en ondernemerschap en kreeg in 2019 als eerste het kwaliteitslabel ‘Sterk
Sociaal Werk’ voor de wijkteams. Minters streeft ernaar om landelijk tot een toonaangevende
professionele en ondernemende maatschappelijke dienstverleners te behoren.
Functie inhoud
Je bent als praktijkondersteuner POH Jeugd 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 advisering m.b.t. de behandeling.
Doel is om de eerstelijns jeugdzorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met het
brede veld van de jeugdhulpverlening, sociaal domein, BGGZ tot SGGZ, waardoor de jeugdige passende
zorg krijgt, de huisarts wordt ontlast en onnodige dure zorg wordt voorkomen.
Plaats in de organisatie
Minters detacheert POH GGZ opgeleide en gekwalificeerde professionals en neemt daarbij als formeel
werkgever de huisarts een aantal zaken uit handen zoals personeelszaken, opleiding, bijscholing en
intervisie van de medewerker.

De praktijkondersteuner Jeugd GGZ werkt onder regie en verantwoordelijkheid van de huisarts. Minters
ondersteunt de praktijkondersteuning in de vorm van werkbegeleiding, individueel en in groepsverband.
Daarnaast biedt Minters een aanbod van diverse trainingen, intervisie e.d. voor de verdere ontwikkeling
van de medewerkers.
Binnen Minters is een teamleider het aanspreekpunt en de werkbegeleider voor de gedetacheerde
praktijkondersteuner.
Inmiddels bedient Minters met succes een aantal huisartsenpraktijken/gezondheidscentra in Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.
Functie eisen
Je hebt een afgeronde opleiding SPV of (School)Maatschappelijk werk en Dienstverlening (Bachelor Social
Work) aangevuld met een opleiding POH GGZ. Een WO-opleiding Psychologie behoort ook tot de
mogelijkheden.
Belangrijk: minimaal drie jaar werkervaring, bij voorkeur als POH GGZ (Jeugd) of als SPV-er,
(school)maatschappelijk werker of psycholoog in de eerste lijn.

Herken jij jezelf in bovenstaande en vindt je het leuk om in een klein team te werken?
Dan zoeken wij jou!
Wat bieden wij?
Een functie voor 36 uur per week afhankelijk van jouw wensen en onze mogelijkheden. Wij vinden
kwaliteit van de dienstverlening belangrijk en bieden jou daarom de nodige scholing, casuïstiek en
intervisie. Voor meer informatie over Minters zie onze website www.minters.nl.
Een salaris dat past bij de functie, afhankelijk van de opleiding en ervaring en volgens de CAO sociaal werk.
De CAO biedt goede arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en een loopbaanbudget.
Meer weten of direct solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Tjallielle Muller, Teamleider
POH/GGZ Jeugd en Volwassenen, via e-mail: tjallielle.muller@minters.nl of bel 010 - 435 1022.
Heb je belangstelling in deze vacature en herken jij jezelf in bovenstaande, solliciteer dan door je
motivatiebrief en CV te mailen naar solliciteren@minters.nl. Voor meer informatie over het werkgebied
van Minters zie www.minters.nl

Deze vacature wordt zowel intern als extern tegelijkertijd gepubliceerd, waarbij interne kandidaten
voorrang krijgen in de procedure.

