Vacature
Veilig Thuis IJsselland is het advies-en meldpunt voor iedereen, in de 11 gemeenten van de regio
IJsselland, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft. Niet
alleen voor slachtoffers en directbetrokkenen, ook voor bezorgde omstanders en professionals.
De missie van Veilig Thuis is het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen in
afhankelijkheidsrelaties.
Ben je in voor een uitdaging en sta je stevig in je schoenen? Wij zijn op zoek naar een

Vertrouwensarts
(24 – 36 uur)
De vertrouwensarts bij Veilig Thuis wordt betrokken bij die meldingen waar medische expertise
gewenst is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van lichamelijk letsel, seksueel geweld, ernstige
verwaarlozing, maar ook bij het inschatten van de gevolgen van verslaving en psychiatrie van
volwassenen. De vertrouwensarts werkt nauw samen met ketenpartners.
Werkzaamheden:
Bij medische aspecten in casussen ben jij altijd betrokken en je werkt nauw samen met
gedragswetenschappers en werkbegeleider.
Als Vertrouwensarts heb je de volgende taken:
 je brengt medische en specifieke kennis in bij de te nemen stappen in het werkproces van
Veilig Thuis, overlegt, adviseert en ondersteunt medewerkers in gesprekken en
huisbezoeken;
 je neemt deel aan diverse multidisciplinaire overleggen zowel binnen als buiten de
organisatie;
 je bent het aanspreekpunt voor de medische professionals in de keten van Veilig Thuis, geeft
(handelings) advies en neemt meldingen in ontvangst bij een vermoeden van huiselijk geweld
of kindermishandeling vanuit de medische beroepsgroep;
 je verifieert, beoordeelt en interpreteert (medische) gegevens naar aanleiding van de
meldingen over vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties;
 je doet (medisch) onderzoek indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en beoordelen van
toegebracht lichamelijk letsel. Zo nodig schakel je externe specialisten in;
 je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe in overleggen en voorlichtingen (o.a. in
reguliere overleggen met ziekenhuizen);
 je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici buiten de
organisatie;
 je levert een bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van VTIJ vanuit het eigen vakgebied;
 je neemt deel aan de bereikbaarheid van vertrouwensartsen buiten kantoortijd en in de
weekenden.

De functie-eisen:



je bent geregistreerd als (basis)arts;
je bent geregistreerd volgens de BIG;







je hebt kennis van de omliggende (specialistische) vakgebieden;
je beschikt over vaardigheden in samenwerken en verbinden, communicatieve vaardigheden
(zowel schriftelijk als mondeling) inventiviteit en improvisatievermogen, stressbestendigheid;
je kunt voldoen aan de accreditatie eisen van de VVAK of bent bereid je hierin verder te scholen
je hebt bij voorkeur ervaring als arts maatschappij en gezondheid, arts ouderengeneeskunde,
forensische geneeskunde of jeugdarts en je voelt je betrokken bij de doelgroep van VTIJ;
In bezit van rijbewijs en eigen auto.

Arbeidsvoorwaarden:
-

We bieden een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Jeugdzorg; salarisschaal 12.
Een onderdeel van de aanstellingsprocedure is het kunnen overleggen van een verklaring omtrent
gedrag (VOG).
Standplaats is Zwolle.

Heb je vragen over de functie dan kun je bellen met:
Cindy Bunschoten, manager, bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 124 00 177 of
Ellen Rooijers, directeur, bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 827 23 720.
Als je belangstelling hebt voor de functie kun je een motivatiebrief met CV sturen naar
personeelszaken@vtij.nl.

