Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Werken bij Veilig
Thuis betekent actief zijn in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve
omgeving. Ben jij diegene die graag in dergelijke omgevingen werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Veilig Thuis Midden-Brabant is op zoek naar een vertrouwensarts met passie voor het stoppen en
voorkomen van (herhaald) geweld die uitziet naar een uitdagende werkomgeving waarin intensief
wordt samengewerkt met lokale teams, de medische keten, de veiligheidsketen en zorgaanbieders.
Naast de reeds werkende vertrouwensarts zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een:

ANIOS-plek voor Vertrouwensarts
32-36 uur per week
Vacaturenummer 2019-02
We dagen een basisarts uit om te solliciteren voor een ANIOS-plek binnen onze organisatie.
Organisatie en arbeidsomstandigheden
Veilig Thuis is er voor iedereen. Burgers en professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies,
ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld,
kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Werken bij Veilig Thuis betekent dat je gedreven bent om samen met je collega’s, externe
professionals en ketenpartners, situaties van huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling te onderzoeken en te zoeken naar mogelijkheden die leiden tot verbetering
van de veiligheid van de cliënten. Bij Veilig Thuis werken experts op het gebied van de aanpak van
geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Bij Veilig Thuis Midden-Brabant werken casemanagers in de front-office en de backoffice. Daarnaast
zijn er gedragswetenschappers, een werkbegeleider, administratief medewerkers, een
directiesecretaresse, een collega Vertrouwensarts en een arts-assistent werkzaam. De directeur en
twee teammanagers vormen het managementteam.
De functie
Bij medische aspecten in casussen ben jij altijd betrokken en je werkt nauw samen met je collega
Vertrouwensarts, gedragswetenschappers en werkbegeleider binnen het Team Inhoudelijke
Ondersteuning (TIO). Daarnaast heb je een goede samenwerking met de vertrouwensartsen in ZuidNederland.
Als ANIOS vertrouwensarts heb je de volgende taken, onder supervisie van de vertrouwensarts:
- Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor collega medici die te kampen krijgen met moeilijke
situaties waarin vermoedens spelen van geweld in afhankelijkheidsrelaties;
-

Je beoordeelt, op verzoek van collega (para)medici, casuïstiek en adviseert deze collega’s in
de stappen die men kan nemen;
Je adviseert intern de casemanagers en gedragswetenschappers bij de interpretatie van
medische gegevens in dossiers en over de te ondernemen vervolgstappen in een casus met
medisch aanverwante problematiek;

-

Je bewaakt mede de voortgang van het plan van aanpak en ondersteunt de casemanager op
medische aspecten daarin;

-

Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van alle betrokkenen in
het gezinssysteem;
Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind, de volwassenen en de ouderen
bepalend is voor de totale problematiek vast;
Je doet medisch/ lichamelijk onderzoek indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en
beoordelen van toegebracht lichamelijk letsel. Hierbij leg je het letsel vast, en onder
supervisie van de vertrouwensarts duid je het letsel. Zo nodig schakel je externe specialisten
in bij bijvoorbeeld seksueel geweld, ( voor forensische rapportage of bij het duiden van letsel
bij kinderen (LECK, landelijk expertise centrum kindermishandeling ); Centrum seksueel
geweld
Je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe in overleggen en voorlichtingen (o.a. in
reguliere overleggen met ziekenhuizen en huisartsen);
Je neemt deel aan diverse multidisciplinaire overleggen zowel binnen als buiten de
organisatie;
Je levert een belangrijke bijdrage in de beleids- en kennisontwikkeling op jouw eigen
(medisch) expertisegebied;
Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici buiten de
organisatie;
Je participeert in overleggen met de officier van justitie, bij (verdenking op) strafbare feiten
in lopende zaken bij Veilig Thuis.
Je registreert eigen werkzaamheden, maakt verslag op en stelt – zo nodig – rapportages op;

-

-

Opleidings- en werkervaringseisen:
- Afgeronde geneeskunde opleiding met BIG registratie
- Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden, of daartoe bereid in te leren;
- Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis, of daartoe
bereid in te leren;
-

Basiskennis in forensische letselduiding, of daartoe bereid in te leren;

Verder vragen we dat jij jezelf herkent in onderstaande persoonskenmerken:
- Je hebt een krachtige en positieve uitstraling;
-

Je bent enthousiast en ‘eager to learn’;

-

Je hebt passie voor situaties waarin geweld een rol speelt in de afhankelijkheidsrelaties;

-

Je stelt vragen, bent rationeel en vraagt om feitelijke onderbouwing;

-

Je bent stressbestendig;

-

Je bent flexibel en bereid tot overwerken als de situatie daarom vraagt;
Je kan een oordeel vormen op basis van relevante en concrete gegevens,

-

Je bent sociaal vaardig;
Je bent vaardig in het verstrekken van informatie en adviezen richting collega’s;

-

Je hebt het vermogen om te relativeren;
Je kan gestructureerd werken in chaotische situaties.

-

Je stelt je begeleid baar op

-

Je bent je bewust dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de collega VA van VT MiddenBrabant.

Wij bieden
Veilig Thuis biedt een dynamische omgeving, waarin veel nog in ontwikkeling is en je zelf initiatief
kunt nemen. Als ANIOS word je optimaal ondersteund in de dagelijkse praktijk en in het volgen van
scholing. Daarnaast werk je nauw samen met je supervisor, onze vertrouwensarts, en de andere
vertrouwensartsen in de regio.
Wij bieden een kostbare werkervaring, die met name erg waardevol is voor artsen met ambities
richting o.a. de kindergeneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde,
ouderengeneeskunde en gehandicaptenzorg. Je leert een inschatting te maken van onveilige
situaties in afhankelijkheidsrelaties en je oefent met systemisch denken. Daarnaast doe je ervaring
op met slecht nieuwsgesprekken en het samenwerken met ketenpartners. Ook doe je nuttige
basiskennis op, op het gebied van forensische geneeskunde.
Je wordt bij Veilig Thuis Midden-Brabant hiërarchisch aangestuurd door de Teammanager van het
Team Inhoudelijke Ondersteuning. Veilig Thuis Midden-Brabant biedt een urencontract voor 32 uur
per week. Daarnaast behoort een fulltime dienstverband in samenwerking en afstemming met Veilig
Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant tot de mogelijkheden.
Het betreft in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij goed functioneren en bij
ongewijzigde organisatieomstandigheden is er de mogelijkheid om het contract te verlengen.
Rechtspositie conform CAO Jeugdzorg, , schaal 11 (maximaal 4707.94 bruto per maand). Daarnaast
kent de CAO een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8% en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Procedure
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Patricia van de Graaf (Teammanager), 06 13 24
62 11 of bij Lisette Huffmeijer, Vertrouwensarts, 06-8141 3083. Informatie over de procedure is te
verkrijgen bij Margit Dekkers, m.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl. Voor informatie over Veilig
Thuis Midden-Brabant zie www.veiligthuismiddenbrabant.nl.
Het is ook een mogelijk om een dag mee te lopen met de Vertrouwensarts.
Sollicitatie
De reactie, vergezeld van een CV en motivatiebrief, kan gemaild worden naar
sollicitatie@veiligthuismiddenbrabant.nl Dit onder vermelding van het vacaturenummer 2019-02

