Als aanvulling op ons hechte vaste team zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste POH GGZ voor 16 uur per week (voorkeur wo/vrij)
Huisartspraktijk Woerden Oost is een moderne praktijk (3750 patiënten) met 3 huisartsen, 3
doktersassistenten, 1 POH somatiek en 1 POH GGZ. Wij werken in onze praktijk al jaren met de
functie van POH GGZ. We zagen al snel de kracht van een dergelijke ondersteuning in de eigen
praktijk als onderdeel van het praktijkteam en het praktijknetwerk. Wij ervaren het als een enorme
meerwaarde voor de kwaliteit van zorg van onze patiënten en voor ons als praktijkteam.
Wij realiseren ons dat de POH GGZ een functie is die met veel verschillende achtergronden in de GGZ
wordt ingevuld. Ieder met zijn eigen kwaliteiten, kennis en kunde. Wij moedigen onze POH GGZ dan
ook aan om de functie een eigen kleur te geven. We houden ervan om te ontwikkelen en zouden het
leuk vinden als onze nieuwe collega dat samen met ons wil doen. Er is mogelijkheid tot intervisie met
andere POH GGZ uit de regio. Binnen de praktijk wordt als aanvulling gewerkt met ehealth modules
(therapieland).
Onze vertrekkende POH heeft met veel plezier bij ons gewerkt met zoals zij zegt een fijn team en een
gevarieerde populatie die opvallend gemotiveerd is om samen met de POH GGZ aan zichzelf te
werken.
Aangezien wij staan voor kleinschalige, laagdrempelige, kwalitatief goede zorg met een herkenbaar
gezicht en een grote mate van continuïteit gaat onze voorkeur uit naar een ervaren collega met
intentie om zich voor langere tijd aan onze praktijk te binden.
Functievereisten:
-

Opleiding psychologie, SPV of maatschappelijk werk met opleiding POH GGZ. (Taken en
opleidingseisen zijn beschreven in het landelijke functie-, en competentieprofiel POH GGZ).
Zelfstandig kunnen werken.
Tonen van initiatief.
Praktische instelling.
Open, vriendelijke, betrokken houding.
In staat tot opbouwen/onderhouden van een netwerk met collega hulpverleners.
Werkervaring als POH GGZ is een absolute pre.

Ben je geïnteresseerd en zou je graag een onderdeel van ons team willen worden dan graag een
reactie met cv liefst voor 14 januari naar:
Amvkuilenburg@huisartswoerden.nl
Huisartspraktijk Woerden Oost, Utrechtsestraatweg 50 B, 3445 AS Woerden, 0348-412312

