
Indigo Rijnmond zoekt twee POH GGZ voor Krimpen aan den IJssel 
 
Beste toekomstige collega’s, wij weten best dat jij kunt kiezen uit alle banen die je maar wilt. En toch 
zijn wij zo brutaal om te denken dat je bij ons de leukste baan vindt die jij je maar kan wensen! 
 
Voor Zorggroep Krimpen ( https://www.gckrimpen.nl/zorggroep) zijn wij op zoek naar ervaren en 
energieke collega’s om het huidige team te versterken. In verband met pensionering van een collega 
én uitbreiding van het aantal uren POH GGZ, zoeken wij nieuwe collega’s voor in totaal 64 uur per 
week. 
 
In Krimpen werkt Indigo nauw samen met de vijf huisartsenpraktijken en alle collega’s die in het 
gezondheidscentrum actief zijn. Vanuit Indigo werken er momenteel 5 collega’s als POH GGZ. Naast 
je werkzaamheden in Krimpen, maak je deel uit van een ambitieus en enthousiast zelforganiserend 
team, bestaande uit collega's werkzaam als POH GGZ of in de Basis GGZ. Deze collega’s ontmoet je 
wekelijks tijdens de teamvergadering. 
 
Over de functie: 
Als POH GGZ ondersteun je de huisarts in de rol van poortwachter GGZ bij het verlenen van zorg aan 
patiënten met ‘GGZ-vragen’. Het gaat vooral om vraagverheldering en kortdurende begeleiding van 
patiënten met psychische of psychosociale problemen. Het onderhouden van contacten en 
rapportage hoort ook bij je takenpakket. 
 
Doel is de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en waar nodig vanuit een 
onafhankelijke positie zorg te dragen voor een adequate verwijzing naar andere zorgverleners. Je 
houdt zelfstandig spreekuur, verzorgt de begeleiding en voert kortdurende behandelingen uit van 
cliënten met psychische problematiek en legt waar nodig huisbezoeken af. Je werkt onder 
eindverantwoordelijkheid van de huisarts en ontvangt van de huisarts operationele aansturing. 
 
De specifieke taken bestaan uit: 

 het doen van triage, al dan niet met behulp van een screeningsinstrument 

 het doen van korte interventies om de patiënt weer in zijn of haar eigen kracht te zetten 

 het begeleiden van chronisch psychiatrische patiënten bij de huisarts 

 verslaglegging in het HIS (huisartsen informatie systeem) 

 actieve betrokkenheid met andere zorgaanbieders in de wijk, o.a. de wijkteams 
 

Over jou 

 Heb jij een afgeronde opleiding POH GGZ, een masteropleiding psychologie met 
differentiatie klinische psychologie of ben je sociaal psychiatrisch verpleegkundige? 

 Kan jij zelfstandig en solistisch werken maar ook met ons als collega's een plezierige 
werkrelatie opbouwen? 

 Beschik jij over kennis van de meest gangbare behandelmethoden en interventiemodellen 
zoals oplossingsgerichte interventies, motiverende gespreksvoering, zelfhulpmodellen en e-
health? 

 Durf je ook te ondernemen, te pionieren en bruggen te bouwen tussen de huisartsenpraktijk 
en de GGZ? 

Dan zijn wij op zoek naar jou en hopen wij jou binnenkort te leren kennen! 
 
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
vereist. 
Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de 

https://www.gckrimpen.nl/zorggroep


sollicitatie procedure. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. 
Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao ggz. Klik hier voor 
meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 
 
Het betreft een functie voor 28-36 uur per week. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast 
dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en/of werkervaring, minimaal € 3037,- 
en maximaal € 4131,- (FWG 55) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur. 
 
Contactinfo 
Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Agnes van Oosterhout, 
leidinggevende bedrijfsvoering, te bereiken via 06-23391098.  
 
Bedrijfsinformatie 
Parnassia Groep is een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die gelijke kansen biedt. Elke dag 
werken we aan een omgeving waarin alle collega’s zich gewaardeerd en betrokken voelen en waarin 
zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Wat je doet, doet ertoe. Draag bij aan tal van specialisaties, 
wetenschappelijke onderzoeken en innovaties en maak gebruik van onze uitgebreide 
(geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Onze eigen Parnassia Academie staat garant voor een 
goed opleidingsklimaat. Werken bij Parnassia Groep 
 

Indigo helpt mensen met psychische problemen direct en dichtbij. In het westen van Nederland is 
Indigo onderdeel van Parnassia Groep. Wij bieden preventie, praktijkondersteuners huisartsen-ggz 
en Generalistische Basis ggz. Door onze nauwe samenwerking met huisartsenpraktijken, gemeenten 
en specialistische ggz bieden wij ondersteuning die het best past bij wat de patiënt wil 
bereiken. Informatie over Indigo 
 
 
 

http://www.parnassiagroep.nl/werken-en-leren/jouw-arbeidsvoorwaarden
https://www.parnassiagroep.nl/werken-en-leren/werken-bij-parnassia-groep
https://www.indigowest.nl/over-indigo

