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Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) maakt deel uit van GGD Hollands Noorden. Veilig Thuis NHN is

het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en direct betrokkenen, ook
voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig
hebben. Soms komen ze er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een prettige thuissituatie
waar veiligheid voorop staat.
Veilig Thuis NHN is per direct op zoek naar een:

Vertrouwensarts
(combinatie met forensisch geneeskunde is mogelijk)
32-36 uur per week
Wat ga je doen?
•

je wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute

•

je doet medisch onderzoek indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en beoordelen van

ernstige of levensbedreigende situaties voor volwassenen en kinderen;
toegebracht lichamelijk letsel. Zo nodig schakel je externe specialisten in bijvoorbeeld bij
seksueel geweld en voor forensische rapportage;
•

je gaat in gesprek met gezinsleden en legt contact met relevante medische en (andere)
hulpverlenende instanties;

•

je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici buiten de
organisatie;

•

je adviseert je collega’s van Veilig Thuis en (medisch geschoolde) profsesionals omtrent

•

je doet namens Veilig Thuis melding bij de politie indien er een vermoeden is van een ernstig

medische aspecten in een externe adviesvraag en/of een melding
strafbaar feit. Daarbij respecteer je het beroepsgeheim van diegene die de medische informatie
aanleverde;
•

je werkt zowel zelfstandig als in teamverband met een multifunctioneel samengesteld team:
vertrouwensarts, gedragsdeskundige, medewerker Veilig Thuis en administratief medewerker;

•

je registreert eigen werkzaamheden, maakt verslag op en stelt – zo nodig – rapportages op;

•

je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe in overleggen en voorlichtingen (o.a. in

•

samen met vertrouwensartsen uit zes andere Veilig Thuis regio’s wordt bereikbaarheid buiten

reguliere overleggen met ziekenhuizen en huisartsen);
kantooruren ingevuld.
Wie zoeken wij?
•

je bent in het bezit van een Basisartsdiploma, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot
Arts Maatschappij & Gezondheid, Kinderarts, Jeugdarts, Huisarts en/of Forensisch arts;

•

BIG-registratie als basisarts of een van de bovengenoemde specialismen;

•

je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie;

•

je hebt kennis van alle vormen van geweld en bij voorkeur geschoold in letselduiding;

•

je bent stressbestendig en in staat snel te schakelen tussen cassussen;

•

je kunt werken in een multi-disciplinair team;

•

je kan een oordeel vormen op basis van relevante en concrete gegevens;

•

je hebt een krachtige en positieve uitstraling;

•

je bent bereid de 3-jarige opleiding tot vertrouwensarts te volgen en je te registreren in het
register van de VVAK;

•

je krijgt de mogelijkheid om in de toekomst de opleiding forensisch geneeskundige te volgen.

Wat bieden wij?
Medewerkers van de GGD zijn betrouwbaar, initiatiefrijk en resultaat gedreven. Wij bieden een
uitdagende baan in een dynamische werkomgeving. In deze functie is voldoende ruimte om jezelf te
ontwikkelen.
De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij gebleken
geschiktheid wordt deze verlengd. De functie van Vertrouwensarts is ingeschaald in schaal 12 van de
CAR-UWO (www.car-uwo.nl).
Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vergoeding
voor woon-/werkverkeer, vergoeding voor de zorgverzekering, Individueel Keuze Budget (IKB) en
scholingsmogelijkheden.
Waar vind je meer informatie?
Meer informatie over de GGD en Veilig Thuis vind je op onze website: www.ggdhollandsnoorden.nl. en
www.veiligthuisnhn.nl. Je kunt ook contact opnemen met Gabie Burauen, Vertrouwensarts, via
telefoonnummer 088-01 25 251.
Solliciteren?
Herken jij jezelf in bovengeschetst profiel? Stuur dan jouw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV,
naar sollicitaties@ggdhollandsnoorden.nl o.v.v. vacature Vertrouwensarts. Een screening maakt
onderdeel uit van de sollicitatieprocedure, waaronder het overleggen van een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG).

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

