
Je bent welkom in ons team

Voor onze geaccrediteerde huisartsenpraktijk zijn wij op zoek naar  
een tweede

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ
voor 24 uur in de week, verdeeld over 3 dagen 

De functie:
Je komt in een team te werken bestaande uit totaal 9 huisartsen, 11 
doktersassistentes en 7 praktijkondersteuners (5 Somatiek en 2 GGZ).

De kandidaat:
Profiel/eigenschappen: enthousiaste collega, teamspeler, flexibel, 
goede sociale vaardigheden. Wij vinden het fijn als je actief meedenkt 
en meewerkt aan kwaliteitstrajecten binnen de praktijk.

Wij zoeken iemand die de Opleiding tot POH-GGZ heeft afgerond, 
liefst met werkervaring in de eerste lijn. En daarnaast kennis en 
ervaring heeft op het gebied van:  

• Psychische-, psychosociale- en psychiatrische problemen en 
indicatiesteling.

• Werken met (digitale) screener
• Ontwikkelingen op het terrein van de generalistische basis GGZ 

en eerstelijnszorg
• Organisatie van de basis - en specialistische zorg op het gebied 

van GGZ
• Psycho-educatie en kortdurende behandeling
• Gebruik van eHealth
• Kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ en implementatie hiervan  

in de praktijk
• Netwerken en multidisciplinaire samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg.  
(schaal 8 € 3.284 - € 4.299)

Heb je een vraag, bel gerust met Emmy Blaakman, POH GGZ
telefoon 071-361 93 00; email: huisartsen@wantveld.nl o.v.v. vacature

Sollicitaties kunnen uiterlijk tot 20 mei 2021 per e-mail gericht  
worden aan:
Gezondheidscentrum Wantveld
t.a.v. Nelleke Wouters, praktijkmanager
wouters@wantveld.nl

Huisartsenpraktijk Wantveld

maakt deel uit van een 

samenwerkingsverband van

huisartsen, fysiotherapeuten,

wijkverpleegkundigen,

 apothekers, psychiaters, psychologen, 

diëtisten en medisch specialisten. 

 

Het is een dynamische 

huisartsenpraktijk die steeds 

op zoek is naar vernieuwingen.

 

Kijk voor meer informatie op www.

huisartsenwantveld.nl.

Wij zijn gevestigd in 

Gezondheidscentrum Wantveld

Wantveld 9, 2202 NS Noordwijk
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groepspraktijk huisartsen
I .D.M. Booij

G.C.H.A. Hageman
E. de Jager

J.M.T. Oltheten
A.B.J. Scholtes

B. Schouten
A.P. Timmers

C.W. Vliet Vlieland

I.D.M. Booij
E. de Jager
J.M.T. Oltheten
M. Westerbeek

Gelieve bovenstaand bedrag, onder vermelding van het declaratienummer, binnen 14 dagen over te 
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K.T.A. Romijn
S. Singelsma
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