
 

 
  

 

Veilig Thuis Kennemerland is per 1 januari 2020 onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. 
Veilig Thuis Kennemerland is een organisatie die op innovatieve en efficiënte wijze haar 
werkzaamheden organiseert. Onze missie is het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. De visie van 
Veilig Thuis Kennemerland is dat geweld achter de voordeur niet acceptabel is! Acht gemeenten, één 
advies- en meldpunt: Veilig Thuis Kennemerland. 

Sta je stevig in je schoenen, heb je een oplossingsgerichte inslag en ben je in voor een uitdaging? Dan 
is deze functie zeker interessant voor jou! Wij zijn op zoek naar een  
 
 

Vertrouwensarts  

voor Veilig Thuis Kennemerland in Haarlem 
28-36 uur per week 

 
De vertrouwensarts wordt betrokken bij die meldingen waar medische expertise gewenst is, zoals 
wanneer er sprake is van lichamelijk geweld, seksueel geweld, ernstige verwaarlozing of PCF, maar 
ook bij het inschatten van de gevolgen van verslaving en psychiatrie van volwassenen. De 
vertrouwensarts doet zelfstandig top-teen onderzoek en werkt nauw samen met ketenpartners. 

Daarbij is het doel de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen en/of 
beschermende maatregelen te bevorderen. 

Taken 
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling in het medische circuit. 

• Je geeft medici telefonisch advies, gericht op medisch inhoudelijke zaken en neemt met hen 
de stappen van de meldcode door. 

• Je adviseert medici aangaande de medische diagnostiek om (een vermoeden van) geweld in 
afhankelijkheidsrelaties te onderzoeken. 

• Je geeft (handelings)advies aan (medische) hulpverleners en particulieren op zowel casus- als 
beleidsniveau. 

• Je verifieert, beoordeelt en interpreteert (medische) gegevens naar aanleiding van de 
meldingen over vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties.  

• Je doet (medisch) onderzoek dat noodzakelijk is voor het vaststellen van het oordeel.  

• Je bent beschikbaar voor overleg en ondersteuning in gesprekken en huisbezoeken van  
medewerkers van Veilig Thuis Kennemerland. 

• Je werkt aan deskundigheidsbevordering binnen het team en geeft voorlichting en onderwijs 
binnen en buiten de regio. 

• Je werkt aan professionalisering van de organisatie door mee te denken over 
beleidsvraagstukken en doorontwikkeling van MDA++, waarin aandacht is voor de 
ouderenmishandeling en volwassenengeweld. 

• Je bent betrokken bij de ontwikkeling van landelijke standaarden en richtlijnen. 



 

 
  

 
Wat vragen wij? 

• Je bent geregistreerd als (basis)arts. 

• Je hebt kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.  

• Je bent geregistreerd volgens de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).  

• Je hebt kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een 
zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde 
(her)registratie-eisen.  

• Je hebt kennis van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

• Je bent bereid om, indien van toepassing, de opleiding tot vertrouwensarts te volgen. 
 

Wat bieden wij? 

• Een professionele werkomgeving waar nauw met elkaar wordt samengewerkt. 

• Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie tot een vast dienstverband bij 
goed functioneren en aanhoudende instroom van werk 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAR-UWO schaal 12, minimaal € 4.194,- en 
maximaal € 5.756,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). 
 

Informatie en sollicitatie 
Voor algemene informatie over de vacature kun je contact opnemen met Yna Pothoven, manager 
Veilig Thuis Kennemerland, via telefoonnummer 088-8006200 of e-mail ypothoven@veiligthuis-
ken.nl. Voor inhoudelijke vragen over het werk kun je contact opnemen Judith Bosman, 
jbosman@veiligthuis-ken.nl, vertrouwensarts bij Veilig Thuis Kennemerland. 
 
Je sollicitatie kun je sturen naar salaris-hr@veiligthuis-ken.nl, ter attentie van Aura Clarinda. 
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