
Praktijkondersteuner GGZ Zwolle 16-32 uur (max € 4.517,-) 
 
Ben jij op zoek naar een zelfstandige functie waarin je echt kunt bouwen aan je eigen 
spreekuurorganisatie? Hou je van innovatie en heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan? Sta jij 
erom bekend dat je goed je administratieve zaken afhandelt? Dan hebben wij de baan voor jou! 
 
Wat bieden wij? 

• Max. salarisgroep 8 € 4.517,- bruto fulltime p. maand conform CAO huisartsenzorg. Je salaris 
wordt bepaald aan de hand van je opleiding en ervaring. 

• Eerst een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vaste aanstelling. 
• Daarnaast is het een zelfstandige en afwisselende functie in een organisatie die volop in 

ontwikkeling is.  
• Tegemoetkoming in de kosten voor opleidingen gericht op de functie van POH GGZ. 

 
Wat ga je doen? 
Je ondersteunt de huisarts, bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/ of 
psychosociale problemen. Je werkt zelfstandig en generalistisch en onder eindverantwoordelijkheid 
van de huisarts in je spreekuur en bent voor iedere patiënt toegankelijk. Je brengt samen met de 
patiënt de hulpvraag in kaart en komt tot een goed advies zoals begeleiding, behandeling of 
verwijzing. 
 

• Op basis van de probleemverheldering geef je advies en informatie aan huisarts en patiënt 
over behandeling-, begeleiding- en ondersteuningsmogelijkheden; 

• Geven van psycho-educatie; 
• Kortdurende (ambulante) hulpverlening en begeleiding van GGZ patiënten 
• Interventies gericht op verbetering in functioneren van patiënten met psychische klachten 
• Case management: coördineren van de GGZ met verschillende zorgverleners; 
• Preventie, zowel geïndiceerde preventie, zorg gerelateerde preventie als terugvalpreventie 
• Indirect patiëntgebonden activiteiten (bijv. overleg ) en niet-patiëntgebonden activiteiten 

(bijv. activiteiten voor het onderhouden netwerk en implementatie zorgprogramma’s) 
 

Wat breng je mee? 
We verwachten een hoge mate van zelfstandigheid en goede sociale vaardigheden (bijvoorbeeld 
tact, empathie, geduld, motiveren en stimuleren). Je hebt probleemoplossend vermogen. Natuurlijk 
helpt kennis van en het hebben van een netwerk in de basis- en specialistisch GGZ voorzieningen in 
de regio. Evident is kennis op het gebied van psychische problematiek, preventie & behandeling, ICT 
(t.b.v. de cliënt administratie) 
 
We hebben wel harde eisen: 
Naast relevante ervaring is één van de onderstaande opleidingen een vereiste. 

• Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; 
• Masteropleiding (klinische) psychologie of scholing tot POH GGZ; 
• Gezondheidskunde met richting GGZ; 
• HBO-V met GGZ specialisatie en scholing tot POH GGZ; 
• Verpleegkundig specialist GGZ; 
• B-Verpleegkundige en scholing tot POH-GGZ; 
• Maatschappelijk werk en Dienstverlening met diff. GGZ en scholing tot POH GGZ; 
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening met diff. GGZ en scholing tot POH GGZ; 
• Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met spec. GGZ en scholing tot POH GGZ; 
• Post-Master opleiding systeemtherapie. 
Solliciteren? 



Enthousiast geworden over de organisatie en de functie? Stuur dan snel je CV samen met je 
motivatie naar HR. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op! Voor vragen kun je ook 
contact opnemen met Remy Rousseau, HR manager via +31(0) 43 204 1030. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 

 


