
Factsheet werkgeverschap POH GGZ – januari 2018 

Praktijkondersteuner GGZ: Werkgeverschap 2018 
 
Voor het werkgeverschap van POH GGZ bestaan de volgende varianten: 

     
1. Huisarts als werkgever 
 
1a. POH GGZ in dienst van de huisarts 
De POH GGZ kan in dienst genomen worden door een 
afzonderlijke huisartsenpraktijk of door een samen-
werkingsverband. Er wordt een rechtstreeks dienst-
verband aangegaan met de POH GGZ. Hiermee is de 
huisarts werkgever van de POH GGZ en verantwoorde-
lijk voor alle financiële en arbeidsrechtelijke zaken, de 
inhoudelijke begeleiding, aansturing en (na)scholing. 

 Werkgever: huisartsenpraktijk / SWV. 

 Financiering: op rekening huisarts / SWV. 

 BTW: geen BTW-heffing 
 
1b. POH GGZ = Zelfstandige zonder personeel (ZZP) 
De POH GGZ kan ingehuurd worden als een zelfstandi-
ge zonder personeel. Er wordt een contract gesloten 
tussen de huisartsenpraktijk of het samenwerkings-
verband met de ZZP’er over de te leveren diensten, 
aantal uren en de prijs. De huisarts int de gelden en 
betaalt daarmee de factuur van de ZZP’er. 

 Werkgever: huisartsenpraktijk / SWV. 

 Financiering: op rekening huisarts / SWV. 

 BTW: 21% BTW-heffing (met uitzonderingen) 
 
2. Detachering 
Een POH GGZ kan gedetacheerd worden vanuit een 
externe instelling. De POH-GGZ blijft in loondienst bij 
de externe instelling. De uitlenende instelling is werk-
gever van de POH GGZ en verantwoordelijk voor alle 
financiële en arbeidsrechtelijke zaken. De huisarts is 
inhoudelijk en operationeel verantwoordelijk. In een 
detacheringovereenkomst worden de wederzijdse 
verantwoordelijkheden vastgelegd. De inzet is op basis 
van uurprijs en hangt o.a. af van de inhoud (scholing, 
vervanging bij ziekte, etc.). De invulling van de functie 
en zeggenschap hierover is ook hier afhankelijk van 
wat wordt afgesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a. POH GGZ gedetacheerd vanuit GGZ Delfland 
 Werkgever: GGZ Delfland 

 Opleiding: SPV + POH-GGZ opl. 

 Bij- en nascholing, intervisie  

 Vervanging bij ziekte  

 Financiering: op rekening huisarts / SWV  

 Kosten: € 49,55 per uur (geen BTW-heffing) 

 Facturatie op basis van netto gewerkte uren  

 Werkgebied: DWO en NWN  
Contactpersoon: Sylvia Kesselaar - 06300 45906  
s.kesselaar@ggz-delfland.nl 
 
2b. POH GGZ gedetacheerd vanuit Minters 
 Werkgever: Minters 

 Opleiding: maatschappelijk werk/SPH + POH-GGZ 
opl., psycholoog  

 Bij- en nascholing, intervisie  

 Financiering: op rekening huisarts / SWV  

 Kosten: € 49,00 per uur (geen BTW-heffing) 

 Facturatie: op basis van netto gewerkte uren 

 Werkgebied: NWN  
Contactpersoon: Peet Huys - 06431 68737 
Peet.huys@minters.nl  
 
2c. POH GGZ gedetacheerd vanuit FortaGroep 
 Werkgever: FortaGroep 

 Opleiding: maatschappelijk werk/SPH/SPV + POH-
GGZ opl., psycholoog 

 Financiering: op rekening huisarts / SWV 

 Kosten: € 50,- per uur (geen BTW-heffing).  

 Facturatie op basis van netto gewerkte uren 

 Werkgebied: DWO en NWN  
Contactpersoon: Patricia Stallinga – 010 420 4026 
pohggz@fortagroep.nl  
 
 
Bent u nog in twijfel?  
Dan heeft u ook de mogelijkheid om een POH GGZ in 
opleiding stage te laten lopen in de praktijk en zo kennis 
te maken met de functie.  

 Duur: 9 maanden  

 Aantal uur: 4 tot 8 uur per week  
U kunt uw interesse kenbaar maken bij ZEL, wij zullen 
uw oproep dan uitzeten bij de hogescholen.  ZEL heeft 
tevens cv’s van geïnteresseerde POH-GGZ in opleiding.  
Contact: Danielle Vissers, dvissers@zel.nl / 0174 615066 
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