
 

 
 
 
Ben jij een netwerker Pur Sang, beschik je over uitstekende communicatieve 
vaardigheden en kan je het overzicht goed bewaken? 
 
Wij verwelkomen graag op korte termijn een:  
 
 

Coördinator POH GGZ & Huisartsenaccount 
20 uur per week 

 
Dit is waar je komt te werken: 
Wij zijn GGZ Delfland - een stabiele, ambitieuze en middelgrote instelling voor basis en 
specialistische GGZ. Ons motto is persoonlijke zorg dichtbij. In de komende jaren hebben wij als 
doel gesteld zoveel mogelijk regie bij de cliënt te beleggen. Dit willen we o.a. bereiken door 
eigenaarschap bij medewerkers te vergroten. Zij weten namelijk als geen ander hoe de zorg het 
best geleverd kan worden en dragen hier verantwoordelijkheid voor, uiteraard met optimale 
ondersteuning. Samen werken aan de beste zorg in een organisatie die haar zaken goed op 
orde heeft, is waar we voor gaan. Wij werken vanuit diverse locaties in de regio’s Haaglanden 
en Rijnmond.  
 
Kijk voor meer informatie over onze organisatie, onze visie en onze plannen voor de toekomst 
op www.ggz-delfland.nl 
 
 
Dit ga jij doen: 
In deze nieuwe functie ben jij verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van relevante 
netwerken met verwijzers, het monitoren van relevante (landelijke) ontwikkelingen en vertalen 
naar regionale werkafspraken tussen GGZ Delfland en haar verwijzers.  
Je draagt zorg voor het proces van aanvraag uren POH GGZ door de huisarts tot en met de 
feitelijke inzet van een medewerkers. Je denkt mee over het beleid rondom de POH GGZ en 
geeft uitvoering hieraan. Je weet verschillende activiteiten te coördineren, samenhang en 
afstemming aan te brengen tussen die activiteiten en denkt mee over de optimalisering van de 
kwaliteit van de werkzaamheden van de POH GGZ. 
 
 
Dit ben jij: 
Je vindt het leuk om bruggen te bouwen en creatief te zijn, want deze nieuwe functie moet nog 
gevormd gaan worden. Je bent proactief, neemt initiatief en bent alert in het registreren van je 
afspraken en de controle daarop. Je legt makkelijk contact en bent enthousiast en overtuigend. 
Stigma’s herken je en weet je te doorbreken. Je kan goed zelfstandig werken en houdt 
overzicht.  
 
Je heb een HBO diploma op zak, aangevuld met ruime en brede ervaring in de zorg en ervaring 
met ambulant werken.   
 
 
  

http://www.ggz-delfland.nl/


 

 
 
 
Dit is wat wij jou bieden: 
Een gloednieuwe baan bij een ambitieuze organisatie, waar je veel van jezelf in kwijt kunt! 
De arbeidsvoorwaarden zijn prima in orde bij GGZ Delfland; de cao GGZ is van toepassing. 
Omdat het een nieuwe functie betreft is het momenteel nog niet bekend of deze functie wordt 
gewaardeerd in FWG 50  (max. € 3.467,- o.b.v. 36 uur) of  FWG 55 (max.€ 3.894,- o.b.v. 36 
uur).  
 
We hebben een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden dat je zelf kunt 
samenstellen. Denk hierbij aan een tegemoetkoming in je sportabonnement en de aanschaf van 
een fiets of device. 
 
We bieden in beginsel een dienstverband voor de duur van één jaar. 
 
Bij GGZ Delfland krijg je in je dagelijkse werk te maken met vertrouwelijke gegevens en/of vaak 
kwetsbare patiënten. Vanwege de veiligheid en bescherming van patiënten en medewerkers 
wordt daarom, als je bij ons komt werken, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. 
Je krijgt de kosten hiervoor vergoed. 
 
 
Spreekt dit je aan?  
Maar heb je nog vragen? Sylvia Kesselaar kan deze vast prima beantwoorden. Neem contact 
met haar op via 06-30045906. Mailen kan ook: S.Kesselaar@ggz-delfland.nl 
 
Als je overtuigd bent dat jij geknipt bent voor deze baan, ontvangen we je sollicitatie graag via 
het online sollicitatieformulier of per e-mail op werving@ggz-delfland.nl onder vermelding van 
vacaturenummer 18.1113.  
 
Bij een hoge respons kan de vacature eerder sluiten. 
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