
 

 
 

Het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling  

Antwerpen is het provinciale 

meldpunt voor vermoedens van 

kindermishandeling, 

verwaarlozing en seksueel 

misbruik. 

 

De voornaamste opdrachten van 

het centrum zijn: 

 

1.  Professionele evaluatie van 

de gemelde situaties, 

bespreekbaar maken van de 

gemelde problemen met de 

betrokken gezinnen, de 

gepaste hulpverlening 

opzetten, coördineren en 

opvolgen. 

2.  Advisering en ondersteuning 

van hulpverleners die te 

maken hebben met de 

problematiek van 

kindermishandeling. 

3.  Sensibilisering van  

hulpverleners en het grote 

publiek. 

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

 Antwerpen is op zoek naar 

 

Vertrouwensarts  (m/v/x) 
Deeltijds contract (40 %) onbepaalde duur 

 

 

Wij vragen 

• Een enthousiaste kinderarts, jeugdarts of huisarts          

• Interesse in de multidisciplinaire aanpak en medisch-forensische 

aspecten van kindermishandeling 

• Soepele en stressbestendige persoonlijkheid 

• De capaciteit om teamwerk te combineren met zelfstandig 

initiatief en eigen verantwoordelijkheid. 

• Adviseren en ondersteunen van de teams mbt medisch-

forensische aspecten van cases 

• Participeren in klinische trajecten van gezinnen 

• Onderhouden en uitbouwen van samenwerkingen met de medische 

sector 

• Zeer goede kennis van Nederlands 

• Basiskennis Frans en Engels 

• Een bewijs van goed gedrag en zeden 

 

Beroepshouding 

• Werken vanuit een visie op kindermishandeling die gericht is op 

het beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welzijn 

van het mishandelde kind, bij voorkeur binnen het gezinssysteem 

• Streven naar een wetenschappelijke en evidence-based 

ontwikkeling van het vak 

• Bereidheid om wet - en regelgeving als uitgangspunt te hanteren 

• Bereidheid tot evalueren van eigen handelen en verbeteringen 

daarin aan te brengen, in het licht van de beroepsmatige 

oriëntatie en maatschappelijke ontwikkelingen  

• Bereidheid tot multidisciplinair werken 

 

 

Wij bieden 

• een veeleisende, maar boeiende en afwisselende job. 

• een aangepast salaris en extralegale voordelen 

• een dynamisch team 

• regelmatige werktijden en vaste standplaats Antwerpen 

(Berchem) 

• indiensttreding en uurrooster onderling af te spreken 

• vormingsmogelijkheden en intervisiemomenten 

• discretie bij de afhandeling van de sollicitaties 

 

 

Sollicitaties vóór 31/08/2022 richten aan 

vzw Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen, t.a.v.  

Inge Vanderstraete, medisch directeur/vertrouwensarts, Professor 

Claraplein 1, 2018 Antwerpen. 

Of aan info@vkantwerpen.be  

Voor meer info: www.vkantwerpen.be 
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