
           
 

 

Als vertrouwensarts bij Veilig Thuis vorm je samen met de onderzoekers (maatschappelijk werkers) en 
gedragswetenschappers een hecht team waarbij jij in jouw rol als vertrouwensarts betrokken bent bij 
de medische aspecten en casuïstiek. Met elkaar levert het team een essentiële bijdrage aan 
duurzame aanpak van huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Spreekt jou dit aan? Lees 
dan snel verder!  

 
Voor Veilig Thuis (onderdeel van het Zorg & Veiligheidshuis Hollands Midden)  

zijn we met spoed per direct op zoek naar meerdere 
 

VERTROUWENSARTSEN EN/OF (BASIS)ARTSEN (ANIOS) 
24-36 uur per week 

standplaats Leiden en/of Gouda 
 

WAT GA JE DOEN? 

Als vertrouwensarts ben je het eerste medische aanspreekpunt bij vermoedens van onveilige situaties, 
grensoverschrijdend gedrag, mishandeling of misbruik bij alle leeftijdsgroepen van 0 tot 100+ jaar.  
 
Je bent betrokken bij zaken waarin medische problematiek een belangrijke rol speelt. Denk 
bijvoorbeeld aan fysiek letsel, overmatige (medische) zorg of zorgtekort, psychiatrische problematiek, 
verslavingsproblematiek, seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing.  
Je maakt een medische inschatting van letsels en schakelt zo nodig externe medisch 
(forensisch)specialisten in. Je werkt daarnaast ook nauw samen met diverse instanties zoals o.a. de 
politie, het OM, de jeugdbescherming en de ziekenhuizen. Ook heb je een adviserende rol richting 
externe artsen over het omgaan met het beroepsgeheim (KNMG meldcode).  
 
Je bent als vertrouwensarts betrokken bij alle processtappen binnen Veilig thuis; van adviesfunctie, 
triage tot uitvoering van onderzoeken en het doen van (crisis)interventies.  
Vanuit jouw expertise heb je bij ons ook de kans een adviserende rol en inspraak te hebben bij innovaties 

en ontwikkelingen via de medische adviesraad.  
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn o.a. gericht op: 

• Gesprekken met direct betrokkenen; je analyseert, beoordeelt en interpreteert de complexe 
(medische) problematiek  d.m.v. van anamnese, lichamelijk onderzoek en/of informatie van 
derden;  

• Contact met ketenpartners; 

• Opstellen van adviezen; 

• Casuïstiek en multidisciplinair overleg; 
• Beleid- en organisatie ontwikkeling. 

 

Lees hier het interview met één van onze vertrouwensartsen i.o. hoe het is om te werken bij Veilig 
Thuis Hollands Midden. 
 
JOUW PROFIEL 

• Je bent een BIG-geregistreerde enthousiaste (basis)arts. Ben je starter? Dan nodigen we ook 
van harte uit te reageren als je meer wil leren over de sociale geneeskunde; 

• Je vindt het leuk om in een team samen te werken en je bent in staat om je medische kennis 
in begrijpelijke taal uit te leggen aan je (niet-medische) collega’s; 

• Je beschikt over goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en weet draagvlak 
te creëren voor beslissingen in conflictsituaties; 

• Je beschikt over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zodat je je bevindingen goed in 
rapportages kan vastleggen; 

• Stressbestendig en besluitvaardig; 

• Je bent voor minimaal 24 uur per week beschikbaar en tevens bereid om 24-uurs 
(telefonische) bereikbaarheidsdiensten te draaien (gemiddeld ca. een week per kwartaal). 

 

 
 
  

https://www.nspoh.nl/elijah-sanches-vertrouwensarts-in-opleiding/


           
 

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN? 
 
Je komt terecht in een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste collega’s 
Hiernaast kun je rekenen op: 

• Dat wij ervoor zorgen dat we jou zo goed mogelijk proberen te ondersteunen om een expert te 
zijn (of te worden) in het vakgebied en ervoor zorgen dat je goed op de hoogte bent van de 
KNMG Meldcode Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Deze ervaring is ook een mooie 
start als je op termijn de overstap wilt maken naar bijv. huisarts of jeugdarts. 

• Een salaris (gebaseerd op 36-urige werkweek) tussen minimaal € 3.701,-  bruto per maand 
(aanloopschaal 11) met een uitloop tot maximaal € 6.103,- bruto per maand (schaal 12); 

• Verder ontvang je nog 17,05% Individueel Keuze Budget (waaronder 8% vakantiegeld, 6,8% 
eindejaarsuitkering en 2,25% overig) om extra verlof, opleidingen, aanschaf fiets mee te 
financieren of als extra inkomen te laten uitbetalen op een moment dat jou schikt.  

• Daarnaast hebben we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden; zo zijn 
er o.a. collectiviteitskortingen op diverse verzekeringen en is het pensioen van het ABP (twee 
derde betaalt de werkgever).  

• Een contract voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 
 
Veilig Thuis is binnen het ZVH het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling en wij zijn er voor iedereen: burgers en professionals kunnen bij ons terecht voor 
advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld. Het 
Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden maakt onderdeel uit van Hecht (voorheen RDOG Hollands 
Midden). Meer weten over Veilig Thuis? Klik hier voor meer informatie.  

ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER DEZE FUNCTIE?  

Deze vacature is zowel geschikt voor artsen met als zonder veel specifieke werkervaring. Bel of mail 
gerust als je meer informatie wilt om te bepalen of deze baan bij jou past. Bel of mail dan naar Sylvia 
Verhoog via tel.nr. 088-3083636 of info@veiligthuishm.nl 
 
 
Het is ook altijd mogelijk een dag mee te lopen met één van onze vertrouwensartsen; je bent van 
harte welkom!  Je schriftelijke sollicitatie (CV en motivatie) kun je onder vermelding van 
vacaturenummer 181 sturen naar vacatures@rdoghm.nl 
 
  
Als je bij ons solliciteert gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. Wil je hier meer over weten, klik dan op deze 

link https://www.ggdhm.nl/artikelen/item/over-de-ggd/privacy  voor onze privacyverklarin 

https://vimeo.com/727420303?embedded=true&source=video_title&owner=179830191
mailto:info@veiligthuishm.nl
mailto:vacatures@rdoghm.nl
https://www.ggdhm.nl/artikelen/item/over-de-ggd/privacy

