Voor Veilig Thuis Groningen zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van:

Vertrouwensarts
Ben jij een arts of al een vertrouwensarts en wil jij graag een betekenisvolle rol spelen bij een
organisatie die een stap naar voren zet als sprake is van onveiligheid voor kinderen, jongere,
volwassenen en ouderen in de thuissituatie, dan komt Veilig Thuis Groningen graag met je in contact!

Onze organisatie
In de provincie Groningen is Veilig Thuis Groningen het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld,
kindermishandeling en ouderenmishandeling. Onze professionals werken daarbij nauw samen met
gemeenten en ketenpartners om kindermishandeling en/of het huiselijk geweld te stoppen. Veilig
Thuis Groningen is onderdeel van Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG).
Bij JBN & VTG gaan we uiteindelijk allemaal voor hetzelfde doel: de blijvende veiligheid van kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen in afhankelijkheidsrelatie. Dat doen we vanuit onze missie dat alle
kinderen en jongeren en volwassenen recht hebben op positief en veilig opgroeien (en wonen). Er
werken bij ons ongeveer ca. 260 medewerkers.
De opgave
Vertrouwensarts bij Veilig Thuis is een zeer diverse baan. Tezamen met de 2 collega
vertrouwensartsen in onze organisatie geef je advies bij vermoeden van kinder- of
ouderenmishandeling aan andere professionals binnen en buiten de gezondheidszorg.
Bij medische aspecten ben jij betrokken en daarnaast werk je nauw samen met onze maatschappelijk
werkers en gedragswetenschappers. Als vertrouwensarts voer je een top teen onderzoek uit.
Jouw takenpakket bestaat o.a. uit:
• Fungeren als eerste aanspreekpunt voor collega medici die te kampen krijgen met moeilijke
situaties waarin vermoedens spelen van (huiselijk) geweld;
• Adviseren van collega’s bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers;
• Adviseren van maatschappelijk werkers en/of de gedragswetenschappers:
• Actief deelnemen aan interne en externe overleggen en vertegenwoordigen van de
organisatie in het netwerk;
• Leveren van een bijdrage in de beleids- en kennisontwikkeling op jouw expertisegebied.

Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor jouw adviezen en je werkt daarbij nauw samen met
managers, de praktijkbegeleiders en de gedragswetenschappers. Je adviseert het management over
inhoudelijk beleid en je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten
Voor deze functie zoeken we een nieuwe collega die beschikt over een combinatie van de volgende
competenties en persoonlijke kwaliteiten:
 Een afgeronde relevante academische opleiding met specialisatie tot kinderarts, jeugdarts of
huisarts met BIG registratie of specialist ouderen geneeskunde, forensisch arts, klinisch geriater, of
basisarts, met bereidheid zich te specialiseren. We nodigen zowel basisartsen als gespecialiseerde
artsen uit om te solliciteren als zij zich aangesproken voelen door deze vacature.
 We vragen jouw bereidheid om de specialisatie tot vertrouwensarts te volgen;
 Bij voorkeur een actuele registratie in het register van Vertrouwensartsen (VVAK) of de bereidheid
deze te behalen;
 Kennis van kindermishandelingsproblematiek, huiselijk geweld en de impact daarvan of de
bereidheid zich deze kennis snel eigen te maken;
 Kennis van relevante vakgebieden zoals forensische geneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie
of de bereidheid zich deze kennis snel eigen te maken;
 Goede contactuele en gespreksvaardigheden;
 Stressbestendigheid.

De aanbieding
Je krijgt als vertrouwensarts de ruimte om vanuit jouw rol verschil te maken voor onze cliënten. Bij JBN &
VTG krijg je alle mogelijkheid om bij te blijven in je vak en je BIG -registratie bij te houden. We denken
graag mee over je persoonlijke ontwikkeling en sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw talenten. Bij ons op
de werkvloer merk je dat we graag van en met elkaar leren. Ook bieden we je de ruimte om je werk en
privé in balans te houden, bijvoorbeeld door je werktijden in overleg met je collega’s te bepalen.
Het salaris wordt gebaseerd op 12 (€ 3.569 - € 5.617) van de cao Jeugdzorg, afhankelijk van je
opleiding en ervaring. Daarnaast zijn er prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
eindejaarsuitkering (van 8,3%) en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. We starten met een
arbeidsovereenkomst van een jaar, waarbij we ervan uitgaan dat je langere tijd bij ons blijft werken.
Informatie over de procedure
Herken jij je in dit profiel en ben je geïnteresseerd in de functie? Dan komen we graag met je in
contact. Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en CV in te sturen via
https://www.zorgpleinnoord.nl/vacatures/vacature/211255843-arts-vertrouwensarts
Vervolgens informeren we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Johanna van Bruggen, via
telefoonnummer 050-5239239
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd.
Informatie over Veilig Thuis Groningen is te vinden op de website: www.veiligthuisgroningen.nl

