De Wijkpraktijk biedt ondersteuning aan de huisartsenzorg door het inzetten van
praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in de huisartspraktijk. Ons werkgebied omvat de gehele
provincie Limburg. Onze medewerkers houden spreekuur in de huisartspraktijk en voorzien op deze
wijze in geestelijke gezondheidszorg conform het motto van De Wijkpraktijk:
“GGZ dichtbij, direct en doelgericht”.
De Wijkpraktijk onderhoudt korte lijnen met de samenwerkende huisartsen en speelt snel in op
veranderingen in de huisartsenzorg en in de (ambulante) GGZ. In verband met uitbreiding van het
team, zijn wij op zoek naar
een of meerdere POH(’s) GGZ die beschikbaar zijn voor vervanging tijdens ziekte of langdurig verlof
Wat zoeken wij
Om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, zijn naast enige jaren relevante werkervaring de
volgende eisen gesteld:
•
•
•
•
•
•

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
Universitaire opleiding psychologie / Master Gezondheidskunde richting Klinische GGZ met
aanvullende opleiding POH-GGZ vereist:
HBO-Verpleegkunde met differentiatie GGZ
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
B-Verpleegkundige
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ

De opleidingsvereisten zijn een minimum. De eisen zoals hier gesteld zijn conform het beleid van de
(lokale) zorgverzekeraar(s). Wanneer een aanvullende opleiding POH-GGZ is vereist, is de
mogelijkheid bespreekbaar om via De Wijkpraktijk deze opleiding te starten en hierin begeleiding te
krijgen.
Naast deze hoge eisen gesteld dien je over de volgende competenties te beschikken:
•
Hoge mate van zelfstandig kunnen functioneren onder de verantwoordelijkheid van de
huisarts
•
Generalistische blik bij de benadering van GGZ-problemen in de eerste lijn
•
Sociale vaardigheden (bijvoorbeeld tact, empathie, geduld, motiveren en stimuleren)
•
Probleemoplossend vermogen
•
Zelf-reflecterend vermogen en een leergierige houding in begeleiding, scholing en intervisie
•
Kennis en netwerk in GGZ en maatschappelijke voorzieningen
•
In teamverband kunnen werken

Wij bieden:
•
•
•
•

Je komt te werken in een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een dynamische
organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.
Geaccrediteerde POH-GGZ scholingen
Intervisie en supervisie
Aanstelling en salaris volgens cao-GGZ in FWG 55

Vanwege de veiligheid en bescherming van patiënten en medewerkers wordt bij indiensttreding om
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw F. Sopacua, manager POH-GGZ,
f.sopacua@lionarons-ggz.nl. Ben je enthousiast gemaakt voor deze veelzijdige en uitdagende functie
en voldoe je aan het profiel? Stuur je cv en motivatie dan per mail naar de heer J. Maessen, P&O,
j.maessen@lionarons-ggz.nl

