
     
HOOG [Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland] staat garant voor samenhang, samenwerking, 
ondersteuning en innovatie. In HOOG werken de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen samen 
aan hoogwaardige huisartsenzorg. De organisatie is het aanspreekpunt voor samenwerkingspartners 
aangaande praktijk overstijgende zaken en wil de centrale positie van huisartsen in de regio faciliteren en 
uitbouwen. Het bieden van zorg tijdens avond-, nacht-, en weekenden alsmede het ondersteunen en 
toerusten van huisartsenpraktijken in het leveren van zorg aan chronisch zieken, ouderen en GGZ-
patiënten zijn speerpunten. 
 
De Huisartsen Organisatie Regio Zutphen is op zoek naar een: 

 

CONSULENT GGZ 
8-12 uur per week 

 

In de functie van Consulent GGZ ondersteun je de regio-organisatie bij werkzaamheden gerelateerd aan de GG-zorg. 

Voor inhoudelijke ondersteuning werk je samen met de kaderhuisarts GGZ. 

Wat worden jouw werkzaamheden? 

 Je adviseert de praktijkondersteuners GGZ en de huisartsen bij het uitvoeren van de GG-zorg; 

 Je signaleert en analyseert knelpunten in de kwaliteit van de GG-zorg in de huisartsenpraktijk, stelt 
verbeterplannen op en borgt de uitvoering ervan;  

 Je bent op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van ggz en draagt bij aan implementatie 
van nieuwe inzichten; 

 Je monitort, stimuleert en ondersteunt het gebruik van e-health en consultatie bij de praktijkondersteuners 
en huisartsen; 

 Je stemt af en werkt samen met consulenten chronische zorg, wijkmanagers en met de andere consulenten 
GGZ van HOOG.  

 Je wilt een verbinding maken tussen sociaal domein en geestelijke gezondheidszorg; 

 Thema’s als cliëntparticipatie en positieve gezondheid spreken je aan en weet je vorm te geven in het werk.  

 Je ondersteunt het management in de contacten met ketenpartners; 

Wat vragen wij van jou? 

 Je hebt bij voorkeur een  opleiding tot praktijkondersteuner GGZ afgerond en ruime ervaring als POH-GGZ, 
psycholoog of SPV. 

 Je hebt kennis van en affiniteit met de eerstelijnszorg en inzicht in de ontwikkelingen binnen de 
eerstelijnszorg; 

 Je bent in staat innovaties en nieuwe zorgtrajecten in huisartsenpraktijken te implementeren; 

 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

 Je bent organisatorisch sterk en werkt projectmatig.  

 Je hebt affiniteit met eHealth; 

 Je weet mensen te stimuleren en te motiveren; 

 Je kunt kennis goed overdragen, zowel individueel als in groepsverband; 

 Je werkt pro-actief en hebt een “hands on” mentaliteit.  

 je werkt bij voorkeur in de regio Zutphen of bent bekend met de regio; 

 Je bent vaardig met Word en Excel. 
 
Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een zelfstandige functie in een dynamische organisatie met enthousiaste collega’s. Je komt in dienst 
van HOOG. Het dienstverband is voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De CAO Huisartsenzorg is van 
toepassing voor salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 



     
 
Informatie, procedure en sollicitatie 
Voor vragen en meer informatie over de functie  kan je contact opnemen met Gabriëlle Parel (regiomanager  
Zutphen) te bereiken op telefoonnummer 0575-538660.  
Wij zien jouw sollicitatie met actuele CV graag tegemoet vóór 25 mei  a.s. Je kan jouw sollicitatie richten aan HOOG, 
t.a.v. afdeling HRM, e-mail: hrm@hoogzorg.nl onder vermelding van ‘Consulent GGZ’. De sollicitatiegesprekken 
worden gepland op dinsdagmiddag 2 juni 2020. 

Meer informatie,  zie ook www.hoogzorg.nl en www.hrzu.nl  

Op acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij geen prijs. 

Wij werven intern en extern tegelijkertijd. 
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