Vacature POH-GGZ voor de stuurgroep GGZ van de Amsterdamse
Huisartsen alliantie (AHa)
Onlangs heeft de AHa een stuurgroep GGZ ingesteld om de AHa-plannen op GGZ-gebied uit
te voeren en verder te ontwikkelen. De stuurgroep is op zoek naar een POH-GGZ die de
stuurgroep wil versterken. Lees hieronder meer over de GGZ, de stuurgroep en haar
werkzaamheden.
Organisatie van de GGZ in Amsterdam
De GGZ-problematiek in de huisartspraktijk is groot en verschilt vaak flink per wijk door
verschillen in prevalente aandoeningen. De grootste zorgen gaan uit naar de meest
kwetsbare patiënten: De jeugd (elders in de AHa belegd), spoed gevallen en patiënten met
ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).
Meer dan elders is de tweedelijns GGZ-hulpverlening in Amsterdam versnipperd: Er zijn twee
grote GGZ-organisaties (Arkin en GGZ InGeest), die moeizaam samenwerken, en een grote
groep, weinig georganiseerde GZ-psychologen, psychotherapeuten en vrijgevestigde
psychiaters. De (specialistische) GGZ is grotendeels opgesplitst in aparte afdelingen per
diagnose(groep): Stemmingsstoornissen, FACT, trauma, persoonlijkheidsstoornissen e.d. Er
is overal sprake van (flinke) wachttijden.
Onze uitgangspunten, ambitie en plannen zijn beschreven in ‘THEMA GGZ: Plan van aanpak’.
Deze is op te vragen via Mirjam Kohinor m.kohinor@elaa.nl
AHa Stuurgroep GGZ
De Stuurgroep GGZ is ingesteld om in- en output te geven aan het thema GGZ binnen de AHa.
Samenstelling tot nu toe: Jacqueline de Wit, huisarts in Amsterdam-noord is voorzitter. Frans
Smits, huisarts is de linking pin naar het dagelijks bestuur van de AHa. Mirjam Kohinor
ondersteunt vanuit Elaa. De Stuurgroep wordt gefinancierd door de AHa middels een
vacatievergoeding. De stuurgroep heeft nauw contact met en wordt gevoed door de
werkgroep ggz van de HKAA.
De stuurgroep leden worden benoemd door het Algemeen Bestuur van de AHa en zijn
verantwoording verschuldigd aan dit bestuur. De stuurgroep komt eens per 2 maanden (zn.
per beeldbellen) gedurende 1 uur samen.
Taken & doelen AHa stuurgroep GGZ
 Afstemmen met AHa-bestuur. Wensen en ontwikkelingen vanuit AHa bespreken en
integreren.
 Zorg dragen voor communicatie met en vanuit alle aangesloten zorggroepen en
gezondheidscentra.
 Contact leggen en houden met aanpalende disciplines (sociale domein, GGZ-instellingen
e.d.).
 Meewerken aan verzamelen spiegelinformatie te gebruiken o.a. in nascholing.

Profiel Stuurgroep lid POH-GGZ
1. Werkzaam als POH-GGZ in Amsterdam e.o..
2. Belangstelling voor/bekendheid met de zorg voor GGZ-patiënten in Amsterdam e.o..
3. Onafhankelijke denker: gedetacheerd door een GGZ-instelling of zelfstandig werkend,
maar in staat om boven deze ‘partijen’ te staan.
4. Ondersteunt doel en middelen van de AHa en het onderdeel GGZ.
Activiteiten en verantwoordelijkheden:
 Signaleren van landelijke en stedelijke ontwikkelingen in en rond de GGZ, in het bijzonder
wat betreft de POH-GGZ.
 Ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) GGZ-plannen in de AHa met de stuurgroep.
 Samen met de Elaa contact opbouwen en houden met POH’ers in Amsterdam e.o..
 (Mede) opstellen van jaarplannen en een begroting van de stuurgroep. Bewaken van de
voortgang.
 Zo nodig overleggen met en afspraken maken met andere belangrijke spelers in de GGZ.
Vragen? Nadere informatie?
Heeft u nog vragen? Neem contact op met Frans Smits 06-28267773/ f.t.m.smits@chello.nl
Bij meerdere kandidaten beslist het DB AHa op basis van een voordracht van de Stuurgroep
GGZ.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Stuur uw reactie met korte motivatie met vermelding van huidige
werkplek en eventuele aanstelling bij een GGZ-instelling vóór 22 april 2021 aan voorzitter
van de stuurgroep per email: Jacqueline de Wit jdwit@sag-amsterdam.nl

