
Binnen de stichting Gezond op Zuid werken

zeven gezondheidscentra samen in

Rotterdam-Zuid. Goed voor 40 duizend

unieke patiënten met hun eigen verhaal,

cultuur en zorgvraag. Wij zijn er voor hen,

met toegankelijke zorg door huisartsen,

fysiotherapeuten, psychologen en andere

zorgverleners.

www.gezondopzuid.nl

Over Zuidplein

Wij zijn een jong en

multidisciplinair

gezondheidscentrum met een

diverse patiëntenpopulatie. Ons

hechte team is innovatief en

proactief. We staan dichtbij elke

patiënt en zoeken samenwerking

op, bijvoorbeeld met specialisten

uit het ziekenhuis

(meekijkconsulten).

Gezond op Zuid, locatie Gezondheidscentrum Zuidplein | Strevelsweg 700 | 3083 AS Rotterdam 

Jij zoekt werk dat jou uitdaagt?

Een omgeving die het beste uit jou haalt?

Een plek waar jouw ambitie de ruimte krijgt?
 

Gezondheidscentrum Zuidplein zoekt:

doortastende praktijkondersteuner (POH-GGZ)
(m/v, vier dagen per week)

 

Meer weten? Kijk voor deze vacature op www.gezondopzuid.nl.
 

 
 
 



 

Binnen de stichting Gezond op Zuid werken zeven gezondheidscentra samen in Rotterdam-Zuid. Goed 
voor 40 duizend unieke patiënten met hun eigen verhaal, cultuur en zorgvraag. Wij zijn er voor hen, met 
toegankelijke zorg door huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners. 
 
Over Zuidplein 
Wij zijn een jong en multidisciplinair gezondheidscentrum met een diverse patiëntenpopulatie. Ons 
hechte team is innovatief en proactief. We staan dichtbij elke patiënt en zoeken samenwerking op, 
bijvoorbeeld met specialisten uit het ziekenhuis (meekijkconsulten). 
 
Jij zoekt werk dat jou uitdaagt? 
Een omgeving die het beste uit jou haalt? 
Een plek waar jouw ambitie de ruimte krijgt? 
 
Gezondheidscentrum Zuidplein in Rotterdam Zuid zoekt: 
 
Doortastende praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) 
 
(m/v, vier dagen per week) 
 
Wie jij bent 
Jij bent een kei als het gaat om kennis van psychische klachten. Je bent professioneel en kunt je goed 
inleven in de patiënt. En, heel belangrijk, je ziet een uitdaging in het multiculturele patiëntenbestand 
dat ons gezondheidscentrum rijk is. Jij biedt het luisterende oor, bent communicatief vlot en altijd op 
zoek naar nieuwe inzichten dus innovatief.  
 
Jouw taken 
Je bént er voor de patiënten en staat voor de allerbeste zorg. Je ondersteunt, begeleidt en behandelt 
patiënten met verschillende problematiek, op bijvoorbeeld psychisch, psychosomatisch of 
psychosociaal gebied. Je bent een sparringpartner voor de huisarts op ggz-gebied en werkt samen met 
andere zorgverleners binnen en buiten het gezondheidscentrum. Je zoekt de samenwerking met hen 
actief op en verwijst zo nodig door naar andere specialisten. Je kunt goed zelfstandig werken en bent 
initiatiefrijk. Daarnaast registreer en rapporteer je en verricht je onderzoek om de kwaliteit van de zorg 
op jouw vakgebied steeds te verbeteren.  
  
Functie-eisen  
Je hebt een HBO-diploma van een GGZ-opleiding (of vergelijkbare opleiding). Ervaring met jeugd en 
jongeren is een pré. Je houdt je kennis actief bij door bij- en nascholing. Je bent vaardig met 
werkplannen, protocollen, registratie en rapportage en kwaliteitsrichtlijnen. Daarnaast ben je op de 
hoogte van wet- en regelgeving rond informatieoverdracht en privacy.   
 
Wat wij jou bieden 
Jij krijgt de ruimte in ons vernieuwende gezondheidscentrum in een uitdagende wijk. Je krijgt een plaats 
in een multidisciplinair team en slaat de handen ineen met ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, collega’s 
in de wijk. Daarbij is innovatie het stokpaardje. 
 
Arbeidsvoorwaarden en meer 
We bieden je een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao huisartsenzorg (salarisschaal 8 ), 
reiskostenvergoeding, een aantrekkelijke pensioenregeling, het in de cao vastgestelde aantal 
vakantiedagen en een vakantie-uitkering. Je aanstelling is eerst een jaarcontract, met uitzicht op een 
vast dienstverband. 
 



 

Gezondheidscentrum Zuidplein is erkend leerbedrijf. De organisatie is ook geaccrediteerd volgens de 
normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, hét kwaliteitskeurmerk in de huisartsenpraktijk. 
Gezond op Zuid is onderdeel van Samen in één Feijenoord. Dat is een samenwerking tussen veertig 
zorg- en welzijnsorganisaties voor de wijk. Samen richten zij zich op de specifieke zorgvragen en 
zorgbehoeften die er leven.  
 
Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd. Interne kandidaten genieten (bij gelijke 
geschiktheid) de voorkeur. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bindende voorwaarde in de 
procedure. Referenties kunnen worden opgevraagd. 
 
Meer weten over de functie? 
Stel je vraag telefonisch aan mevrouw K. Bontje, P&O-medewerker, via 010-2916605 of per e-mail: 
kbontje@gezondopzuid.nl. 
 
Solliciteer! 
Wij zien je motivatiebrief met cv graag tegemoet. Richt je brief aan: 
Stichting Gezond op Zuid, locatie Gezondheidscentrum ’t Slag 
T.a.v. mevrouw K. Bontje 
Sandelingplein 16e 
3074 AG Rotterdam 
kbontje@gezondopzuid.nl  
www.gezondopzuid.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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