Vacature Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland is het wettelijke advies en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling. We staan voor het stoppen van het geweld en het duurzaam borgen van de
veiligheid van alle betrokkenen van 0-100 jaar. Vanaf 1 oktober 2017 is VTIJ een zelfstandige organisatie
die in nauwe samenwerking met haar partners in de regio IJsselland de ketenaanpak vorm geeft. Om een
bijdrage te leveren aan deze missie van VTIJ zoeken we zo spoedig mogelijk:

(evt. parttime) Vertrouwensartsen bij VTIJ
totale omvang 44 uur
(Met geschikte kandidaten zullen de uren in overleg worden vastgesteld,
het is dus mogelijk om de functie in deeltijd te vervullen)

Functie en rol
Ben jij een communicatieve en daadkrachtige basisarts? Wil je je verdiepen in kinder-, partner- en
ouderenmishandeling, beschik je over doorzettingsvermogen en werk je graag samen om tot een
goed resultaat te komen? Kun je goed besluiten nemen en ben je stressbestendig? Dan verwelkomen
wij je graag in ons team!
Wij bieden je als vertrouwensarts een dynamische werkplek en afwisselende werkzaamheden in een
organisatie die in ontwikkeling is. Er wordt interne ondersteuning geboden in het werken met een
kwetsbare groep cliënten waarbij zorgen zijn over zowel de lichamelijke/medische kant de
psychiatrische en cognitieve problemen. Daarbij heb je nauw contact met collega-artsen, zoals
kinderartsen, huisartsen en psychiaters.
Als vertrouwensarts maak je onderdeel uit van een betrokken en gemotiveerd team waar collegialiteit
en samenwerken voorop staan. Het verrichten van diensten is een onderdeel van de functie als
vertrouwensarts, hierbij werk je samen met vertrouwensartsen bij andere Veilig Thuis organisaties.
Werkzaamheden
De vertrouwensarts bij VTIJ:
 Brengt medische en specifieke kennis in bij de afhandeling van adviezen en meldingen conform
het werkproces van VTIJ en ondersteunt medewerkers in de te nemen stappen
 Brengt medische en specifieke kennis in bij de te nemen multidisciplinaire besluiten in de casus
conform het beslismodel van VTIJ en ondersteunt medewerkers in de te nemen stappen
 Voert, in samenwerking met de casushouder van VTIJ, diagnostische, interventie en
confrontatiegesprekken met betrokkenen en is betrokken bij het mede organiseren van hulp
 Is het aanspreekpunt voor de medische professionals in de keten van VTIJ, geeft advies en
neemt meldingen in ontvangst bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling
 Neemt deel aan (en initieert zo nodig) overleggen rondom huiselijk geweld, kindermishandeling
en ouderenmishandeling in ziekenhuizen en overige medische voorzieningen in ons werkgebied
 Geeft desgewenst voorlichting aan de medische professionals in de keten van VTIJ over de
problematiek van de doelgroepen van VTIJ en de werkwijze van VTIJ
 Levert een bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van VTIJ vanuit het eigen vakgebied.

De functie-eisen
 Academisch werk- en denkniveau
 In bezit van medisch-somatische, medisch psychiatrische en systemische kennis wat betreft de
brede doelgroep van VTIJ. Ook basisartsen nodigen wij uit om te solliciteren, intern bieden wij de
mogelijkheid om voldoende opgeleid te worden.









Vaardigheden in samenwerken en verbinden, communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk
als mondeling) inventiviteit en improvisatie vermogen, stress bestendigheid
Kan voldoen aan de accreditatie eisen van de VVAK of is bereid zich hierin verder te scholen
Heeft bij voorkeur ervaring als arts Maatschappij en Gezondheid, arts Ouderengeneeskunde of
Forensische geneeskunde of jeugdarts en voelt zich betrokken bij de doelgroep van VTIJ
BIG geregistreerd
In bezit van rijbewijs en eigen auto
In staat een gunstig VOG te overleggen
Bereid deel te nemen aan de 7x24 uurs bereikbaarheid

Arbeidsvoorwaarden
 Wij bieden een boeiende en afwisselende baan in een jonge, sterk in ontwikkeling zijnde
organisatie
 Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-jeugdzorg. Het salaris is passend schaal 12
op basis van een 36-urige werkweek.
 Het betreft een functie voor de duur van een jaar met de intentie om bij voldoende
functioneren het contract te verlengen.
 De standplaats is Zwolle
Informatie en sollicitatie
Heb je nog vragen over de inhoud van de functie dan kun je bellen met dhr M. Hetterscheid, manager
Veilig Thuis IJsselland, bereikbaar via telefoonnummer 06-53532465.
Je kunt je sollicitatie richten aan personeelszaken via personeelszaken@vtij.nl.

