
 
Huisartsenmaatschap Balk-Woudsend 
 
Wie zijn wij: 
Een huisartsenpraktijk gevestigd in Balk 
en Woudsend met 7250 patiënten waar 
drie praktijkhouders dagelijks 
spreekuur houden. In deze levendige 
praktijk werken 7 doktersassistentes, 2 
hidha’s, 1 huisarts i.o., 1 
praktijkmanager, 1 teamleider, 1 POH 
GGZ en 3 praktijkondersteuners-
Somatiek.  
Onze praktijk is gelegen in de mooie 
Zuidwesthoek van Friesland. We vinden 
betrokkenheid en verbinding belangrijk 
en streven naar een dagelijks 
gezamenlijk koffiemoment met elkaar. 
Er vinden meerdere keren per jaar 
activiteiten plaats die de teambuilding 
versterken.  
 
Voor meer informatie bekijk ook onze 
website: 
www.huisartsenbalkwoudsend.nl 
 

Spreekt jou deze vacature aan en denk 

je dat wij bij jou passen en jij bij ons? 

Dan ontvangen wij graag je 

motivatiebrief met CV graag z.s.m. Te 

mailen naar 

info@huisartsenbalkwoudsend.nl 

Sluitingsdatum: 1 december 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met Monique 
Lappenschaar, huisarts 
 
0514-602066 

Huisartsenmaatschap Balk-Woudsend 

Herman Gorterstraat 10 A 

       8561 BS Balk 

VACATURE 
POH -GGZ 
VOOR 20 UREN PER WEEK 
 
Werkzaamheden 
De taken van de POH GGZ zijn zeer divers. Je begeleidt in 
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de huisarts zelfstandig 
patiënten met psychische en psychosociale problematiek. 
Vraagverdieping, probleemanalyse, (kortdurende) begeleiding en 
behandeling. 
Ook begeleid je patiënten bij zelfmanagement, o.a. met E-health 
(Ksyos). Indien geïndiceerd draag je zorg voor adequate verwijzing 
naar andere zorgaanbieders vanuit kennis van de sociale kaart. 

 
Wij zoeken per 1 januari 2023:  

• Een gediplomeerde POH-GGZ of een afgeronde relevante 
WO/HBO opleiding (psychologie, HBO-V met GGZ 
specialisatie, sociaal psychiatrische verpleegkundige, 
verpleegkundig specialist GGZ) 

• Ervaring in het begeleiden van laagdrempelige 
hulpverlening aan patiënten 

• Zelfstandig kunnen werken en probleem oplossend 
vermogen hebben  

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Ervaring binnen de huisartsenzorg is een pré 

• Ook als je minder dan 20 uur beschikbaar bent, word je 
uitgenodigd om te solliciteren 
 

Wij bieden: 

• Een contract voor 20 uren per week voor bepaalde tijd met 
uitzicht op vaste aanstelling 

• Salaris conform cao Huisartsenzorg 

• Mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling 

• Een leuke werkomgeving met fijne collega’s. 
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