
 
Gezondheidscentrum Lombok verleent eerstelijns zorg aan 15.000 patiënten in de kleurrijke, 
multiculturele wijk Lombok in Utrecht. Naast de zelfstandige maatschappen huisartsen, 
fysiotherapeuten, psychologen en verloskundigen heeft het centrum een apotheek en werken 
er diverse andere zorgverleners zoals de thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, het buurtteam en 
diëtistes. 

 
Binnen de huisartsenpraktijk bieden wij  per 1 februari 2023 een opleidingsplaats (8 uur stage 
dag) + tijdelijke aanstelling (8 uur/week) aan voor een  

 

 
praktijkondersteuner GGZ in opleiding 

16 uur per week 
 
Wij zoeken iemand die: 

• Een relevante vooropleiding heeft op minimaal HBO-niveau (master psychologie, SPV, 

Gezondheidskunde GGZ, Verpleegkundige HBO-V met specialisatie GGZ); 

• Komend jaar start met een POH-GGZ opleiding bij een Nederlandse Hogeschool onder de koepel van 

de Samenwerkende Hogescholen of RINO; 

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring heeft binnen de (brede) GGZ waarbij je zelfstandig individuele 

behandelingen hebt gegeven;  

• Ervaring of affiniteit heeft met problematiek binnen de eerste lijn; 

• Enthousiast en leergierig is en goed kan samenwerken in een team; 

• Goed zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid neemt; 

• Affiniteit heeft met de populatie van Utrecht West; 

• Aandacht heeft voor (landelijke) ontwikkelingen in de GGZ. 

Wij bieden: 

• Een aanstelling voor een jaar waarin jouw contracturen opgesplitst zullen worden in 8 uur volwaardig 

werkzaam zijn in de functie van POH-GGZ en 8 uur als POH-GGZ in opleiding;  

• Stagebegeleiding gedurende je opleidingsperiode door een ervaren POH-GGZ collega; 

• Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamisch gezondheidscentrum waar veel 

multidisciplinair wordt samengewerkt;  

• Een goede werksfeer; 

• Salaris conform cao huisartsenzorg (schaal 8) 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Verhelderen van psycho(sociale) problemen op verzoek van huisarts (HA). 

• Het geven van advies aan huisarts over mogelijke behandeling en verwijzing. 

• Screeningsdiagnostiek. 

• Psycho-educatie. 

• Zelfstandig uitvoeren van kortdurende behandeling in de brede populatie (jeugd, volwassenen, ouderen) 

gericht op beter functioneren. 

• Nazorg na behandeling in een GGZ instelling. 

• Interventies gericht op preventie. 

 

Reageren: 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de praktijk op tel. 030-8802801 en vragen naar Johan 

Thomassen (POH-GGZ) of Lydia Pietersen (praktijkmanager) of kijk op onze website: www.gclombok.nl 

 
Je sollicitatiebrief en c.v. kun je mailen naar: lpietersen@gclombok.nl 
 
De inzendtermijn sluit op 16 december 2022. We zien je sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet! 

 


