
Vacature POH-GGZ met een duidelijk accent op kind en jeugd  
 
Per 1 februari 2023 zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega POH-GGZ met een duidelijk accent 
op kind / jeugd.  Het betreft een vacature voor 16 uur per week met de mogelijkheid tot 4 uur 
uitbreiding.  
 
Wie zijn wij? 
Huisartsenpraktijk Thermion is een open en laagdrempelige huisartsenpraktijk in Lent. In nauwe 
samenwerking met onze collega’s in het gezondheidscentrum (o.a. (kinder & jeugd)psycholoog, 
buurtteams, oefentherapeuten etc.) verzorgen wij voor meer dan 11.000 mensen de eerstelijns 
gezondheidszorg. Je werkt samen met acht huisartsen, twee andere POH-GGZ, twee POH-S, negen 
assistentes, een administratief medewerker en een praktijkmanager (www.huisartsenthermion.nl) .  
 

Wat ga je doen? 
Als POH -GGZ ondersteun je de huisarts bij het verlenen van zorg aan jeugdigen, gezinnen en 
volwassenen met psychische en/of psychosociale problemen. Je biedt hulp aan patiënten in een 
vertrouwde omgeving. Je brengt samen met de patiënt diens klachten of problemen in kaart en komt 
tot een goed advies zoals begeleiding, behandeling of verwijzing. Je werkt veelal zelfstandig in je 
spreekuur. Naast overlegmogelijkheden met collega’s huisartsen en/of POH-ggz werk je nauw samen 
met de buurteams, scholen en onderhoud je contacten met andere relevante 
samenwerkingspartners in de regio.  
 

Wat wij zoeken? 

• Je hebt een HBO of universitaire opleiding afgerond én relevante werkervaring op het gebied 
van kind en jeugdzorg. Mogelijke vooropleidingen zijn: SPV, B-verpleegkundige, 
orthopedagogie, psychiatrisch verpleegkundige, (GZ)-psychologie, gedragswetenschappen. 

• Je hebt een afgeronde POH-GGZ (jeugd)opleiding of staat open om deze te volgen.  

• Een generalist met een duidelijk accent op het gebied van kind & jeugd. Je hebt kennis van 
de eerste- en tweedelijnszorg op het gebied van de (Jeugd)GGZ. 

• Je kunt eerstelijns denken en zo nodig de zorg stapsgewijs opschalen: oftewel stepped-care 
werken. 

• Je bent innovatief ingesteld en je wilt graag werken aan kwaliteitsverbetering. 

• Je beschikt over sociale vaardigheden passend bij het takenpakket zoals tact, empathie, 
geduld, motiveren en stimuleren. Probleemoplossend vermogen, zelf reflecterend vermogen 
en een leergierige houding in begeleiding, scholing en intervisie.  

Wij bieden 

• Creatief team gericht op vernieuwing en verbetering. 
• Fijne werkomstandigheden en collegiale werksfeer waarin medewerkers de ruimte krijgen 

om zich verder te ontwikkelen. 
• Ruimte voor meedenken en eigen initiatief. 
• Een POH GGZ team dat gericht is op samenwerking en uitwisseling van kennis en 

vaardigheden.  
• Goede contacten met diverse sociale partners.  
• Ruimte voor casuïstiek en intervisie bijeenkomsten met andere POH GGZ’s in de regio (NEO – 

huisartsenzorg). 
• Tijdelijke aanstelling van 12 maanden met uitzicht op vaste aanstelling bij wederzijdse 

tevredenheid. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals Pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn, eindejaarsuitkering, bedrijfsfruit en fietsplan.  
• Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg, inschaling schaal 8 of schaal 9,  

afhankelijk van opleiding en ervaring.  

http://www.huisartsenthermion.nl/


 

Interesse? 
Stuur dan uiterlijk 24 november 2022 je CV en motivatiebrief naar: 
Marloes.vanRossum@thermion.nl , praktijkmanager. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in 
week 48.  Voor vragen kun je contact opnemen met de praktijk: 024-3094500 en vragen naar 
Marloes van Rossum of Floris van der Laar. 
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