
 

 

Huisartsenpraktijk de Componist in Nieuwegein zoekt een POH-GGZ voor 24-32 uur per week 

Jij bent toch die praktijkondersteuner huisartsenzorg voor geestelijke gezondheidszorg die graag 
zelfstandig aan de slag gaat in een uitdagende en afwisselende functie? Fijn! Want wij zijn op zoek 
naar jou! 
Jij werkt ook graag samen met collega’s binnen en buiten het gezondheidscentrum. Je neemt initiatief 
en je denkt graag mee. Dat zijn eigenschappen die wij waarderen. 
 
Kom bij ons werken! 
 
Dit ga je doen in je functie als POH-GGZ 

• Je ondersteunt de huisarts  - samen met je team - bij het verlenen van zorg aan patiënten 
met psychische en/of psychosociale problemen en bij complexe problematiek. 

• Je houdt je vooral bezig met vraagverheldering (met KOP), inventarisatie en kortdurende 
behandelingen. 

• Je biedt desgewenst laagfrequente begeleiding aan chronisch psychiatrische patiënten of 
zoekt naar een passende ondersteuning in het sociale domein.  

• Je maakt naast eclectische behandeltechnieken gebruik van blended e-health programma's. 
Zo help je mensen waar mogelijk bij het terugwinnen van hun eigen regie.  

• Je werkt volgens de laatste richtlijnen (NHG, Trimbos Instituut).  
 
Wie zijn wij? 

Huisartsenpraktijk de Componist werkt sinds mei 2022 met 12 huisartsen in een nieuw, 

multidisciplinair Gezondheidshuis in de Nieuwegeinse wijk Zuilenstein. Wij werken nauw samen met 

verschillende (para)medici, zorg- en welzijnsorganisaties. Wij staan voor ontmoeten en verbinden en  

werken vanuit Positieve Gezondheid. We zijn volop in ontwikkeling op het gebied van GGZ en de 

samenwerking in het sociale domein.  

Dit ben jij 

• Jij hebt ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Je voldoet aan het competentieprofiel  van de POH-GGZ van de LHV/NHG en de landelijke 
vereniging voor de POH-GGZ. 

• Jij denkt vanuit de eerste lijn en kunt waar nodig de zorg stapsgewijs opschalen. 

• Je hebt een innovatieve instelling en je wilt graag werken aan kwaliteitsverbetering. 

• Je bent sociaal vaardig en hebt tact, empathie en geduld. 

• Je weet te motiveren en te stimuleren en bezit een probleemoplossend vermogen.  

• Zelfreflectie is jou niet vreemd en je bent leergierig in begeleiding, scholing en intervisie. 

Dit willen we ook nog vertellen 
Je krijgt bij ons tijd voor administratie, bespreekt casuïstiek met de huisartsen en hebt korte lijnen 

met de psychologenpraktijk (binnen het Gezondheidshuis). Ook is er een korte lijn met de psychiater 

en je kunt gebruik maken van e-Health platform Therapieland. Om je taken goed uit te kunnen 

voeren kun je aansluiten bij de POH-GGZ netwerkgroep Lekstroom.  

Je salaris is conform de CAO-Huisartsenzorg, volgens het nieuwe profiel van een POH-GGZ met 
ervaring.   

Solliciteer op deze functie! 
Je motivatiebrief met CV stuur je per mail naar praktijkmanager Carla Swart-Comes via 
cswart@decomponist.nl. Informatie over onze praktijk vindt je op onze website: 
www.decomponist.nl/huisarts.  
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