
 

 

 

Rijnmond Dokters is de coöperatieve vereniging die huisartsen in de regio Rijnmond ondersteunt op het 

gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, digitale zorg, ICT en diverse andere 

zorg gerelateerde programma’s. De leden van Rijnmond Dokters zijn ruim 350 huisartsen en 

huisartsenorganisaties die in de praktijken en wijken zorg leveren aan hun patiënten. Het is een organisatie 

van, voor en door huisartsen. De lijnen zijn kort en de ondersteuning zo praktisch mogelijk. De patiënt 

staat voor ons centraal en goede patiëntenzorg is onze primaire drijfveer.  

 

Rijnmond Dokters heeft een eigen uitvoeringsorganisatie met drie werkmaatschappijen vanuit waar 

ondersteuning wordt geleverd. In totaal werken er ruim 100 medewerkers bij Rijnmond Dokters en werken 

we samen met meer dan 100 ketenpartners.   

 

Wij zoeken nieuwe collega’s voor de functie van: 

 

Praktijkondersteuner GGZ 
8 - 24 uur per week 

Jouw rol 
Als POH-GGZ ondersteun je de huisarts bij de zorg voor patiënten met psychische klachten en 
psychosociale problemen. Je brengt op verzoek van de huisarts de problemen van de patiënt in kaart en 
verricht screenend onderzoek naar mogelijke psychische klachten en zo nodig naar de leefstijl en 
leefomstandigheden. Je geeft advies over een vervolg en biedt kortdurende begeleiding en draagt, 
indien nodig, zorg voor een juiste doorverwijzing. Je draagt zorg voor een adequate verslaglegging in het 
patiëntendossier volgens de richtlijnen van de huisarts en hebt regelmatig overleg met de huisarts omtrent 
uw bevindingen en de voortgang. Je legt een sociale kaart aan voor de praktijk en onderhoudt contact 
met instanties en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënten van de praktijk. 
 
Vanuit Rijnmond Dokters word je gedetacheerd bij één of meerdere huisartspraktijken en maak je 
onderdeel uit van het team dat werkzaam is binnen de praktijk. Je werkt daarbij onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts(en).  
 

Wij zoeken iemand die 
• Een echte netwerker is en mensen bij elkaar kan brengen 

• HBO werk- en denkniveau heeft; HBO- opleiding (bijv. (toegepaste) 

Psychologie, Maatschappelijk Werk, SPV) met een aanvullende opleiding 

POH-GGZ of bereid is deze opleiding te behalen; 

• Kennis/ervaring heeft ervaring met ontwikkelingen in de huisartsenzorg 

en van het sociale domein  

• Die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau 

• Goed en helder kan communiceren, proactief is en een hands-on 

mentaliteit heeft 

• Integriteit en betrouwbaarheid 

• Doorzettingsvermogen en geduld zijn vereist 

• In staat is zelfstandig en in teamverband te werken en bereid is om deel 

te nemen aan projectgroepen 



 

 

 

 

Wij bieden 
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling 

• Schaal 9 conform cao-huisartsenzorg. Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding 

• Reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering conform cao Huisartsenzorg 

• Ondersteuning en aansturing door het team praktijkondersteuning 

• Interne nascholingen op jouw vakgebied. Gratis en geaccrediteerd 

 

Informeren en solliciteren 
Ben jij enthousiast geworden over deze vacature? Neem dan contact op met Natalia Voogt – de 

Waal, Medewerker HR. Tel: 010-7501500 of stuur dan je motivatiebrief inclusief CV aan: 

n.voogt@rijnmonddokters.nl 
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