Huisartsenzorg Oude IJssel is een organisatie van, voor en door huisartsen in de regio Oude IJssel (WestAchterhoek). Wij ondersteunen de 67 huisartsen in de regio bij het vervullen van hun centrale rol in het
(medisch) zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt. Binnen de regio bundelen we kennis en
vaardigheden om te komen tot een sterke eerstelijns zorg. De medewerkers van Huisartsenzorg Oude
IJssel faciliteren in het organiseren en regelen van huisartsgeneeskundige zorg die de individuele
praktijken overstijgt. Dit om samen kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden.
Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste kandidaat voor de functie

praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
die aan de slag wil in een huisartsenpraktijk
voor 16-24 uur per week
Waar zorg je als POH-GGZ voor?
In de functie van POH-GGZ verleen je binnen de huisartsenpraktijk eerstelijns zorg aan patiënten met
uiteenlopende psychische en/of psychosociale en psychosomatische problematiek. Je bent
verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de spreekuren en overlegt waar nodig met de
desbetreffende huisarts(en). De werkzaamheden bestaan uit:

Probleemverheldering en het inventariseren van psychische en/of psychosociale en
psychosomatische klachten;

Begeleiding/behandeling op het gebied van GGZ-problematiek;

Case-management in nauwe samenwerking met huisartsen;

E-health;

Zo nodig afleggen van huisbezoeken;

Netwerkontwikkeling t.b.v. patiëntenzorg.
Wat bieden wij jou?

Een interessante en uitdagende functie binnen ons groeiende POH-GGZ team;.

Wij organiseren werkoverleg, intervisie en scholing gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling;

De CAO Huisartsenzorg is van toepassing, schaal 8.;

Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
Wat breng je mee?

Een afgeronde opleiding op HBO -niveau, bijvoorbeeld verpleegkundige, SPV, maatschappelijk
werk, psycholoog of vergelijkbaar;

De post HBO opleiding POH-GGZ (of in opleiding hiervoor);

Enkele jaren relevante werkervaring binnen de GGZ;

Kennis van de sociale kaart;

Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Enthousiast?
Solliciteer dan vóór 15 april 2019. Jouw motivatie met cv mag je sturen naar Huisartsenzorg Oude IJssel,
Postbus 184, 7000 AD Doetinchem, t.a.v. Agnes Rexwinkel, hoofd P&O. mailen mag ook, naar
a.rexwinkel@hzoij.nl.
Heb je nog een vraag? Stel deze gerust aan Karen Rekers, verpleegkundig consulent GGZ 06-37406166.
Vanuit Huisartsenzorg Oude IJssel hebben we prima kanalen om onze kandidaten te bereiken.
Acquisitie zal dan ook niet uithalen. Daar zijn we graag duidelijk over.

