
           

 

POH-GGZ select zoekt voor Huisartsen Eemland (Amersfoort) per feb 2018 meerdere 

POH Jeugd GGZ  

en een 

 Kwaliteitsmedewerker Jeugd GGZ (8-16 uur) 

Huisartsen Eemland is een  regionale huisartsenorganisatie die de huisartsen in de regio Eemland 

faciliteert in de zorg. Huisartsen Eemland wil bijdragen aan de gezondheid van patiënten en daarmee 

aan het welzijn van de burgers in regio Eemland. Huisartsen Eemland gelooft dit te kunnen bereiken 

door samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke eerste lijn en optimale 

samenwerking met de tweede lijn.  

Als POH Jeugd GGZ  ondersteun je de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZ-

zorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en (kortdurende) begeleiding van patiënten van 0 tot 18 

jaar (en hun ouders). Doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en 

te verbinden met het Sociaal Team, de jeugdarts (GGD) en waar nodig specialistische hulp. Als POH 

Jeugd GGZ sta je met één been in de huisartsenpraktijk, de andere in het omliggende veld. De 

termen motiveren, verbinden en samenwerken met als drijfkracht de passie voor het kind 

kenmerken jou als professional.  

De werkzaamheden van POH JGGZ zijn:  

 Probleemverheldering: de intake verzorgen met het kind/ jongere en diens ouders / 

verzorgers / netwerk 

 Zelfstandig spreekuur houden 

 Samenwerken met, consulteren en adviseren van de huisarts 

 Screeningsdiagnostiek uitvoeren 

 Adviseren over de best passende hulp en/of ondersteuning  

 Indien nodig (motiveren tot) doorverwijzen en overbruggen van wachttijd 

 Voorlichting (psycho-educatie)/ begeleiding bieden 

 Kortdurende behandelingen uitvoeren 

 Contacten met het wijkteam, de jeugdarts (GGD),  de eerste/tweedelijns GGZ  opbouwen en 

onderhouden 



           
 Het patiëntendossier bijhouden en rapporteren over de voortgang aan de huisarts. 

Als POH JGGZ heb je:  

 Een afgeronde HBO / WO in de richting van orthopedagogiek, sociaal psychiatrische 

hulpverlening, kinder- en jeugdpsychologie, maatschappelijk werk, pedagogische 

wetenschappen, het liefst in combinatie met de opleiding POH-GGZ 

 Ervaring met hulpverlening aan kinderen en jeugd 

 Kennis van (erkende) therapeutische interventies en behandelmethoden, gedragsproblemen 

en -stoornissen 

 Kennis van het huidige jeugdzorgsysteem en daarbinnen ontwikkelingen op dit vakgebied 

 Kennis van de sociale kaart  

 Goede communicatieve vaardigheden  

 Ervaring met eHealth programma’s 

 Ervaring met huisartsinformatiesystemen 

Als kwaliteitsmedewerker bewaak je de kwaliteit van het zorgprogramma GGZ vanuit huisartsen 

Eemland. Vind jij het leuk om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen binnen dit vakgebied? Wil 

je een bijdrage leveren aan het werkplezier van zorgprofessionals en goede patiëntenzorg? Je zult 

het zorgprogramma coördineren en implementeren en tegelijk ben jij de verbinder tussen de 

huisarts, samenwerkingspartners en Huisartsen Eemland. Een uitdagende baan met doorgroei 

mogelijkheden!   

Als kwaliteitsmedewerker heb je: 

 Een afgeronde relevante HBO of WO opleiding aangevuld met POH GGZ opleiding 

 Aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van de Jeugd GGZ werkzaam in de 

huisartsenpraktijk bij voorkeur in de regio bij een bij HE Zorg B.V. aangesloten praktijk  

 Een doortastende, sterke persoonlijkheid die uitstekend kan functioneren in een team met 

goede communicatieve vaardigheden  

Wij bieden uitdagende functies in een dynamische werkomgeving en ruimte voor eigen initiatief. De 

salariëring vindt plaats op basis van ervaring, uitgaande van schaal 8 CAO huisartsenzorg. 

Heb je interesse in één van deze functies? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar 

info@POHGGZselect.nl t.a.v. Mattie Mijnheer 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mattie Mijnheer (info@POHGGZselect.nl of 06-

24248996)  

 


