
 

 
 

   
 

SGE is al 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit 11 gezondheidscentra werken 

apothekers, huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, tandartsen en een breed netwerk van 

zorgspecialisten aan de gezondheid en het welzijn van ruim 80.000 Eindhovenaren. Bij SGE kan een 

wijkbewoner erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen zijn gezondheid te bewaken en waar 

nodig te verbeteren. Ook helpen wij mensen op weg hun route te vinden in het zorglandschap. Onze 

deur staat open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun leven.  
 
 

 
In verband met een sabbatical (6 maanden) van één van onze collega’s zoeken wij vanaf  

1 september 2019 voor locatie SGE Strijp één kandidaat voor de functie van 
 

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd v/m 
8 uur per week  

 
 

 

SGE Strijp: 
SGE Strijp is een gezondheidscentrum in de wijk Strijp. Ons team bestaat uit vijf huisartsen, zes 
assistentes, drie fysiotherapeuten, 3 POH-somatiek, 2 POH-GGZ, een POH-jeugd, een psycholoog en 
een manager. Binnen deze disciplines worden ook steeds stagiaires opgeleid. Verder maken een 
diëtiste, een podotherapeut, een pedicure, een kinderpsycholoog en de prikdienst van het 
laboratorium gebruik van ruimtes in het centrum. Op de begane grond is de apotheek. Ons centrum 
staat  in een gemêleerde stadspraktijk waardoor het aanbod van problematiek heel divers is. Dichtbij, 
laagdrempelig en persoonlijk; dat is eerstelijnszorg volgens SGE. Achter de schermen worden de 
centra ondersteund op het gebied van o.a. HR, financiën en communicatie door ons team op het 
bedrijfsbureau.  

 

 

Wij bieden:  

 werken in een veelzijdige praktijk met een gemêleerde patiëntenpopulatie in een fijne sfeer, 
waarin je binnen het gezondheidscentrum samenwerkt met een vast team collega’s zoals  
huisartsen, centrumassistenten, POH-ers en een eigen apotheek.  

 een salaris conform CAO Huisartsenzorg en een aantrekkelijk pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering, 

fietsenplan en opname in pensioenfonds PFZW; 

 een tijdelijk dienstverband voor de duur het verlof van één van onze collega’s (vanaf  
1 september 2019 t/m 29 februari 2020);  

 ruimte om te groeien in je vak en een goed bereikbare werkplek;  

 een leuk en enthousiast team waarin samenwerking met andere collega’s binnen het 
gezondheidscentrum hoog in het vaandel staat! 

 
  



 

 
 
Wij zoeken een collega die: 

 Minimaal een afgeronde POH-GGZ opleiding heeft. 

 Beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

 Een relevante opleiding heeft op GGZ-gebied (bv. (toegepaste) psychologie, (ortho-) 
pedagogie, SPV, SPH, Algemeen Maatschappelijk Werk, (jeugd/psychiatrisch)verpleegkunde, 
POH-GGZ); 

 Een netwerker is die: 
o beschikt over de sociale vaardigheden en empathische houding passend bij het 

takenpakket; 
o communicatief vaardig is; 
o gericht is op samenwerking; 
o zelfstandig is; 
o daadkrachtig is; 
o beschikt over overtuigingskracht; 
o een reflectieve en lerende houding heeft. 

 
Over de functie: 

 Je verzorgt zelfstandig spreekuren in de huisartsenpraktijk voor kinderen en jongeren met 
psychische, psychosociale en psychosomatische problematiek: je bent deskundig  in het 
omgaan en het praten met kinderen, jeugdigen en de ouders. De huisarts bepaalt voor welke 
kinderen nadere ondersteuning nodig is van de POH-jeugd en kind-GGZ.  

 Er wordt nauw samengewerkt met Jeugd Gezondheidszorg, sociale wijkteams, scholen en 
kinderopvang en daarnaast met (kinder-)psychologen, kinderpsychiaters, kinderartsen, 
gespecialiseerde GGZ en verslavingszorg. In een aantal centra is dit nog in ontwikkeling en 
hierin wordt een actieve en ondernemende rol verwacht. 

 Er worden multidisciplinaire afspraken gemaakt omtrent taakverdeling, registratie, 
casemanagement, evaluatie en verbeterplannen. 

 Je zorgt voor de hulpvraag- en probleemverheldering, een beschrijvende werkdiagnose, soms 
met behulp van psychodiagnostische instrumenten.  

 Je werkt oplossingsgericht. 

 Samen met de huisarts maak je een plan voor begeleiding of verwijzing op basis van de ernst 
van de problematiek, zo nodig ondersteund door de eerstelijns psycholoog. 

 Je geeft voorlichting, adviezen, educatie en begeleiding/ondersteuning. 

 Op het gebied van kwaliteitszorg zorg je voor het opzetten en onderhouden van de sociale 
kaart en de verwijsmogelijkheden; later ook met betrekking tot het ontwikkelen van protocollen 
en draaiboeken en de verdere ontwikkeling van de functie POH GGZ jeugd ook met 
betrekking tot preventie en leefstijl van kinderen en jeugdigen.  

 
Informatie: 
Voor vragen en informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Marlies de 
Bakker, manager a.i. SGE Meerhoven, tel.nr. 06-46241093. 
 
Solliciteren 
Indien je interesse hebt in deze vacature kun je solliciteren via www.sge.nl/vacatures , button 
‘solliciteren’. Je kunt je brief en CV digitaal versturen t.a.v. Pam Verpalen, HRM Adviseur. 

 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid gaat de 

voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.sge.nl/vacatures

