Veilig Thuis Gelderland-Midden is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld,
Kindermishandeling en Ouderenmishandeling voor de regio Gelderland-Midden.
Veilig Thuis Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden. Tevens aangesloten bij het Landelijk Netwerk Veilig Thuis
bestaande uit 26 regionale Veilig Thuisorganisaties.
Werken bij Veilig Thuis betekent actief zijn in een collegiale, uitdagende en innovatieve
omgeving. Ben jij diegene die graag in deze omgeving komt werken en ben je aan een nieuwe uitdaging
toe, dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek een:

Vertrouwensarts Veilig Thuis
(18 uur per week)
Doel van de functie
Als vertrouwensarts bij Veilig Thuis geef je advies en ondersteuning, zowel intern aan de medewerkers
van Veilig Thuis als extern aan (para)medische professionals, betrokkenen en omstanders. De
vertrouwensarts verheldert en duidt de sociaal medische problematiek en adviseert mede wat nodig is om
kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling te stoppen, de veiligheid te borgen en
de eventuele opgelopen schade te herstellen. Dit kan betrekking hebben op lichamelijke mishandeling,
onveilige situaties voor (ongeboren) kinderen, volwassenen en ouderen, seksueel misbruik, overmatige
(medische) zorg of zorgtekort, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek of andere medische
zorgen bij ouder, kind of mantelzorger. Waar nodig ben je actief betrokken bij de uitvoering van de
wettelijke taak van Veilig Thuis.
Veilig Thuis Gelderland-Midden is een organisatie van circa 80 medewerkers, merendeels in de functie
van medewerker Veilig Thuis. De vertrouwensartsen vormen samen met de gedragswetenschappers en
werkbegeleider het stafteam. Daarnaast is er een team cliëntenadministratie en vormen de manager en
twee teamleiders het managementteam.
Onze werklocatie ligt in Arnhem, met voldoende parkeergelegenheid.
Wat ga je voor ons doen?
• Je adviseert, ondersteunt medewerkers van Veilig Thuis, zowel gevraagd als ongevraagd, op sociaalmedisch gebied binnen de casuïstiek en over de bijbehorende medisch-juridische aspecten
• Je adviseert, ondersteunt professionals en omstanders bij het signaleren, bespreken en handelen
rondom vermoeden van onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties (kindermishandeling, huiselijk geweld,
ouderenmishandeling, binnenlandse mensenhandel) waarbij medische problematiek een rol speelt
• Je ondersteunt (para)medische professionals bij het doorlopen van de KNMG Meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld
• Je doet bij uitzondering medisch onderzoek/regelt medische zorg indien dit noodzakelijk is voor het
behandelen en/of vaststellen en beoordelen van mogelijk non-accidenteel toegebracht lichamelijk en/of
psychisch letsel. Zo nodig schakel je daarbij externe specialisten in.
• Je werkt nauw samen met ketenpartners binnen o.a. straf-, zorg- en civielrecht
• Je hebt toegevoegde waarde bij het op gang brengen van passende hulpverlening voor
directbetrokkenen
• Je bent bereid specifieke voorlichting te geven aan relevante medische/hulpverlenende instanties
• Je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe en onderhoudt contacten in overleggen op het
gebied van Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling.
• Je levert een bijdrage aan visie, beleid, werkproces en deskundigheidsbevordering binnen Veilig Thuis
• Je bent beschikbaar voor de bovenregionale telefonische bereikbaarheid (24x7) van
vertrouwensartsen werkzaam bij VeiligThuis in de provincie Gelderland

Wat breng je mee?
• Je bent BIG-geregistreerd basisarts, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot arts M&G,
kinderarts, jeugdarts, huisarts, (kinder-)psychiater of specialist ouderengeneeskunde
• Je bent bereid een bijdrage te leveren aan het stoppen van kindermishandeling, huiselijk geweld en
ouderenmishandeling en het bereiken van stabiele veiligheid met behulp van risicogestuurde en
herstelgerichte zorg
• Je bent stressbestendig, collegiaal, flexibel, resultaatgericht, omgevingssensitief. Je kunt analytisch
denken, omgaan met weerstand en je hebt goede contactuele, onderhandelings- en
organisatievaardigheden.
• Je bent bereid om de NSPOH opleiding te volgen tot vertrouwensarts (start vanaf september 2021) óf
om de driejarige opleiding tot vertrouwensarts te volgen en je te registreren bij de VVAK (start vóór juli
2021)
• Je voldoet aan de door de beroepsvereniging VVAK gestelde accreditatie-eisen
• Je hebt bij voorkeur kennis van en handelt volgens het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019
• Gezien de aard van de functie en de omvang van ons werkgebied beschik je over een rijbewijs en
een auto;
• Indien je geregistreerd forensisch arts bent, is het bespreekbaar om aanvullend aan de taken van
vertrouwensarts voor Veilig Thuis, diensten te vervullen als forensisch geneeskundige voor de VGGM
Wat heeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te bieden?
Een boeiende baan voor 18 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal
€ XXX en maximaal €XXX bruto per maand bij een fulltime functie die is gebaseerd op een 36-urige
werkweek. Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met onder
andere ruime opleiding- en trainingsmogelijkheden, device naar keuze en een smartphone.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.
In eerste instantie is dit een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd is afhankelijk van goed functioneren, formatieve en budgettaire ruimte en van overige
organisatieontwikkelingen.
Meer informatie en belangstelling
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerda Meijer (06-31997003) of
Elise Stijntjes (06-46930811), vertrouwensartsen Veilig Thuis Gelderland-Midden.
Als je belangstelling hebt voor de functie solliciteer dan vóór 1 juni 2021

LET OP!! Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

