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Praktijkondersteuner GGZ (dienstverband of zzp) 
Bij It Peldershûs 
16-32 uur  
 

 
Wij zoeken per direct een praktijkondersteuner GGZ.  
Als POH GGZ ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo 
nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische, psychosociale en psychiatrische 
problematiek. Je voert zelfstandig spreekuur.  

 
Wij zijn 
De drie huisartsenpraktijken in Burgum zijn gezamenlijk gevestigd onder één dak (HOED) genaamd    
It Peldershûs. We zijn een geaccrediteerde en moderne HOED. We dragen gezamenlijk zorg voor ± 12.000 
ingeschreven patiënten, evenredig verdeeld over de drie praktijken. We staan voor betrokken, patiëntgerichte 
zorg met aandacht voor preventie. We werken daarbij met het HIS CGM MIRA. Doordat we gezamenlijk onder 
één dak zitten is er laagdrempelig overleg met collega’s en kan je gemakkelijk gebruik maken van elkaars 
expertise. Goede patiëntenzorg gaat bij ons dan ook hand in hand met goede zorg voor elkaar.  
Je gaat werken binnen een gevarieerd en stabiel team, in een pand met actuele werkplekken en een gezellige 
werksfeer. 

 
Wij zoeken 

- Afgeronde HBO-opleiding met een aanvullende opleiding POH GGZ en beroeps 
gerelateerde vakcursussen voor de huisartsenpraktijk; 

- Je hebt actuele kennis van psychische, psychosociale, psychiatrische en psychosomatische 
problematiek in de huisartsenpraktijk bij volwassenen, ouderen en kinderen; 

- Je hebt een brede kennis van en ervaring met de diverse doelgroepen en relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen; 

- Je kent de zorgomgeving zoals sociale kaart, ketenprocessen en organisatie van zorg in de 
regio of weet waar je deze kunt halen; 

- Je beheerst de professionele standaarden en hebt kennis van diverse methodieken en 
behandelmodellen; 

- Je werkt zelfstandig en bent in bezit van rijbewijs B en een auto. 

 
Wij bieden 

- Jaarcontract voor 16 – 32 uur, met uitzicht op vastcontract; 
- Ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 
- Een betrokken team met een uitstekende sfeer; 
- Salaris conform cao Huisartsenzorg, schaal 8 of een ZZP constructie. 

 
Over It Peldershûs 
Binnen It Peldershûs zijn drie duo praktijken gevestigd. Er werken 7 huisartsen, 2 AIOS-sen, 5 POH Somatiek,       
3 POH GGZ, 10 doktersassistentes en een praktijkmanager. Tevens werken in het gebouw een POH jeugd via de 
gemeente, wijkverpleegkundigen, een bekkenbodemtherapeut en een dermatoloog.  

 
Voor meer informatie en sollicitatie 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Regine van der Tuin, praktijkmanager, 06 25775203. 
Ben je enthousiast? Herken je jezelf in deze tijdelijke functie en pas je bij onze praktijk?  
Dan ontvangen wij je sollicitatie met CV graag zo snel mogelijk.     
Je kunt je brief en CV mailen via r.vandertuin@doktersdiensten.nl 

  


