Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de
ontwikkeling en veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de
huiselijke sfeer. Onze medewerkers zoeken samen met cliënt, gezin,
netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken wij aan
het herstel van een onveilige situatie.
Wij zijn voor onze afdeling Veilig Thuis Utrecht op zoek naar een vertrouwensarts die een
passie heeft voor het stoppen en voorkomen van (herhaald) geweld en uitziet naar een
uitdagende werkomgeving. Veilig Thuis richt zich op de brede doelgroep van 0 tot 100 jaar
en is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling.
Sta je stevig in je schoenen en ben je in voor deze uitdaging? Dan is deze functie zeker interessant
voor jou!
Vertrouwensarts
28-36 uur per week
Vanuit Veilig Thuis wordt intensief samengewerkt met lokale teams, gebiedsgerichte SAVE teams, de
medische keten, de veiligheidsketen en zorgaanbieders. Veilig Thuis biedt coaching en begeleiding
ten aanzien van een aantal specialismen (onder andere crisis, eergerelateerd geweld, seksueel
geweld, radicaliseren, ouderenmishandeling, VGV, binnenlandse mensenhandel, complexe
scheidingen).
Doel van de functie:
De afdeling Veilig Thuis onderzoekt vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld en
ouderenmishandeling. Aan de hand van medische en overige gegevens stel je vast of dit vermoeden
gegrond is. Daartoe ga je in gesprek met de betreffende gezinsleden en leg je contact met relevante
medische en (andere) hulpverlenende instanties. Ook adviseer je collega’s bij het beoordelen van medische
gegevens in dossiers. Daarnaast ondersteun en adviseer je particulieren, collega’s en externe
hulpverleners en voorzie je hen van de nodige medische informatie. Het is ook mogelijk dat je onze
maatschappelijk werkers en professionals uit externe organisaties ondersteunt bij het voeren van
gesprekken met ouders en/of kinderen. Daarnaast participeer je in de overleggen rond kindermishandeling
in ziekenhuizen binnen de provincie Utrecht.
Bij de afdeling Veilig Thuis werken 5 vertrouwensartsen, die samen een hecht en inspirerend team
vormen.
Functie-eisen:
• BIG-geregistreerd als arts, met minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• kennis van kinder- en/of ouderenmishandeling problematiek en relevante vakgebieden zoals
forensische geneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie etc. strekt tot aanbeveling;
• kennis van / ervaring in oplossingsgericht werken ;
• kennis van de sociale kaart regio Midden Nederland;
• een stevige persoonlijkheid en stressbestendigheid;
• goede contactuele en onderhandelingsvaardigheden;

• bereidheid tot doen van avond-, nacht- en weekenddiensten (telefonische bereikbaarheid);
• in bezit van rijbewijs B.
Benodigde vaardigheden:
• Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden ten behoeve van het creëren van
draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor onder andere het vastleggen van bevindingen in
rapportages;
• Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan
met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;
• Vaardigheden om de ernst van de situatie waarin een cliënt (kind en/of volwassene) zich
bevindt in te schatten en hiernaar te handelen overeenkomstig het besturingsconcept.
Wat wij bieden:
Een contract voor 1 jaar. Prima arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg. De functie is
ingeschaald in schaal 12 van de CAO Jeugdzorg. Het brutosalaris bij 36 uur bedraagt minimaal
€ 3.431,71 en maximaal € 5.400,75 afhankelijk van ervaring.
Inlichtingen & solliciteren:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Pieke Cieraad, Manager Veilig
Thuis, telefoon 06-25000057.
Een assessment en referentiecheck maken deel uit van de sollicitatieprocedure. We zien je sollicitatie
graag tegemoet!
Het beleid ‘Intern solliciteren’ is van toepassing wanneer je intern solliciteert.

