De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) is de organisatie van huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en andere eerstelijnshulpverleners die in Zoetermeer versterking van de eerstelijnszorg nastreeft en
de kwaliteit en samenhang van chronische, complexe en acute eerstelijnszorg bevordert.

Voor twee Zoetermeerse huisartsenpraktijken zoeken wij:

Praktijkondersteuner GGZ volwassenen
aanstelling 20 – 24 uur per week
Jouw werk:
Je ondersteunt huisartsen bij het verlenen van laagdrempelige zorg aan patiënten met psychische en/of
psychosociale problemen. De functie richt zich op probleemverheldering, inventarisatie van problemen
en klachten (o.a. met behulp van screenings-diagnostiek). Als praktijkondersteuner biedt je kortdurende begeleiding (op basis van cognitieve gedragstherapie), psycho-educatie, ondersteuning bij zelfmanagement. Waar nodig maak je gebruik van Ehealth-programma's (blended). Je hebt een adviserende rol aan huisarts en biedt ondersteuning bij verwijzen.
Profiel Praktijkondersteuner GGZ volwassenen:
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kennis van psychodiagnostiek;
 In bezit van een van de volgende opleidingen;
 Masteropleiding Psychologie met differentiatie klinische psychologie, medische psychologie
of Master Gezondheidskunde met richting GGZ;
 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV'er);
 HBO-V (met GGZ specialisatie) of B-Verpleegkundige én (bezig met) scholing POH-GGZ;
 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ
agoog (of post-hbo opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én (bezig met) scholing
POH-GGZ;
 Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ én (bezig met)
scholing POH-GGZ
 POH-GGZ Post-master opleiding systeemtherapeut;
 Zelfstandig kunnen functioneren onder de verantwoordelijkheid van de huisarts;
 Adviserende en coördinerende kwaliteiten;
 Brede, generalistische insteek bij de benadering van GGZ-problemen in de eerste lijn;
 Implementeren van kwaliteitsontwikkelingen in de eerstelijns-GGZ;
 Affiniteit met huisartsenzorg en psychosociale hulpverlening binnen de 1e lijn is een pré;
 Kennis van de sociale kaart van de basis- en specialistische GGZ in Zoetermeer is een pré.
Wij bieden:
 Een zelfstandige, verantwoordelijke en dynamische functie;
 Salariëring volgens functiegroep 8 van de CAO-Huisartsenzorg, maximaal
€ 4.051,00 bruto per maand bij een 100% aanstelling (38 uur) afhankelijk van opleiding en
werkervaring;
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Huisartsenzorg, waaronder een
eindejaarsuitkering.
Jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, kun je vóór 15 september mailen naar
werken@sgzoetermeer.nl of richten aan de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, afdeling P&O, Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

