
 

  

 

Veilig Thuis regio Gooi en Vechtstreek zoekt een: 

 
VERTROUWENSARTS 
voor 24 uur per week 

(werkdagen tenminste op woensdag en vrijdag) 

 
Wie en wat zijn wij en waar kom je terecht? 

Veilig Thuis regio Gooi en Vechtstreek is er voor de gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek 

liggen.   

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling; kinderen, 

volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. De betrokkenheid van 

Veilig Thuis is primair gericht op het herstellen van veiligheid.  

 

Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, aan burgers en professionals. Tevens onderzoekt Veilig 

Thuis de aard en ernst van het huiselijk geweld als er een melding is gedaan en zal veiligheidsafspraken 

maken en motiveren voor hulpverlening. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voert 24/7 de 

beschikbaarheidsdienst (telefonisch) en crisisdienst (uitrukken) huiselijk geweld en jeugd uit. 

 

 
Wat ga je doen? 

Als vertrouwensarts ben je onderdeel van een team bestaande uit SKJ geregistreerde medewerkers, 

gedragswetenschappers en een collega vertrouwensarts. Met elkaar wordt gewerkt aan herstel van veiligheid 

en ingezet op het op gang brengen van risico gestuurde- en herstelgerichte zorg. 

Dat betekent onder meer dat je: 

• advies geeft, gericht op medisch inhoudelijke zaken  

• met de adviesvrager de stappen van de meldcode doorneemt en/of  een melding aanneemt 

• (medisch) onderzoek doet dat noodzakelijk is voor het vaststellen van de oorzaak van afwijkingen en/of 

letsel t.b.v. het nemen van passende vervolgstappen  

• beschikbaar bent voor (multidisciplinair) overleg en ondersteuning in gesprekken en huisbezoeken van de 

medewerkers Veilig Thuis 

• werkt aan deskundigheidsbevordering binnen het team en voorlichting en training geeft binnen en buiten 

de regio 

• deelneemt aan intervisiebijeenkomsten met collega-vertrouwensartsen 

• meedraait in het bereikbaarheidsrooster van vertrouwensartsen. 

• doorlopend je kennis en vaardigheden ontwikkelt conform de daartoe gestelde accreditatie-eisen van 

beroepsvereniging (VVAK), zo nodig door het volgen van de opleiding tot vertrouwensarts. 

 
Wat neem je mee en wat zijn jouw kwaliteiten? 

Het werk bij Veilig Thuis is afwisselend, geen dag is hetzelfde. Je hebt veel contact met (para) medische 

professionals en bent een vraagbaak voor velen.  

Je bent flexibel, gericht op samenwerking, communicatief vaardig, besluitvaardig en stressbestendig. 

 

• Je hebt een afgeronde opleiding tot arts, bij voorkeur de specialisatie tot vertrouwensarts, arts 

maatschappij en gezondheid; kinderarts of huisarts. 

• Je bent BIG geregistreerd. 

• Je hebt kennis van aanverwante (specialistische) vakgebieden zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, 

psychiatrie en kennis van relevante elementen van het recht voor zover deze onderdeel zijn van de 

diagnostiek aangaande kindermishandeling en huiselijk geweld. 

• Je hebt bij voorkeur de WOKK-scholing gevolgd. 

 
Wat bieden wij en wat maakt deze baan interessant? 



 

 

Een enerverende werkomgeving, waarin vaak genoeg iets onverwachts gebeurt, en waar je werkt met 

gedreven, enthousiaste en betrokken collega’s. Wij bieden in eerste instantie een contract voor de duur van 

een jaar, dat afhankelijk van je functioneren en financiering kan worden verlengd of omgezet kan worden naar 

een vast dienstverband. 

 

Het takenpakket is ondergebracht in ons generieke HR21 functieboek (Behandelaar II). Het salaris is 

afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt minimaal € 3.526,00 (aanloopschaal 11) en 

maximaal € 5.872,00 (functieschaal 12) bruto per maand bij een 36 urige werkweek (salaristabel 1 oktober 

2020). 

Daarnaast vindt extra uitbetaling plaats bij het vervullen van beschikbaarheid diensten.  

 

Onze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit: een ABP-pensioen, mogelijkheid tot deelname aan 

collectieve ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget (IKB) bestaande uit 17,05% van je bruto 

salaris. Behalve uitbetalen kan je dit ook besteden aan diverse doelen zoals: een fiets, sporten & 

sportaccessoires, een opleiding of het kopen van extra vakantieverlof.  

 
Interesse en solliciteren? 

Als je vragen hebt over deze vacature kun je contact opnemen met Nina Hille Ris Lambers, manager, 

telefoonnummer: 06-52578103. 

 

Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en het opvragen van informatie in het kader van de 

vergewisplicht zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

Schriftelijk reageren kan tot en met 31 maart 2022 uitsluitend via de sollicitatiebutton op de website 

www.werkenvoorgooivechteem.nl 

 

Voor meer informatie bezoek onze website www.veiligthuisgv.nl en www.regiogv.nl 

 

 

 

 

 

 

Geen acquisitie 

http://www.veiligthuisgv.nl/
http://www.regiogv.nl/

