
 

 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag  

als Forensisch arts bij een energieke overheidsorganisatie  

die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân? 

 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 

 

 

Ter versterking van het team forensische geneeskunde zijn wij op zoek naar een:

Forensisch arts 
voor 8-16 uur per week – locatie provincie Fryslân 

Met en voor wie ga je werken? 

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het 

bevorderen van de gezondheid van en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese 

inwoners. Bij GGD Fryslân werken ongeveer 440 mensen.    

 

GGD Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken 

GGD, Brandweer en Crisisbeheersing samen aan een veilig en gezond Fryslân. Samenwerken 

met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen dag is hetzelfde. Net 

als de mensen die bij ons werken. Van Forensisch arts tot medewerker materieelbeheer, van 

jeugdverpleegkundige tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Veiligheidsregio Fryslân. Iedereen 

draagt vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van onze organisatie. Daarbij streven 

we naar een ‘Great Place To Work’ voor onze medewerkers. Dit betekent onder meer dat we 

aandacht hebben voor goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van 

onze medewerkers. 

 

Op dit moment staat er ook een vacature binnen GGD Fryslân open voor jeugdartsen.  Het 

combineren van functies als arts bij de GGD waardoor kennis kan worden gemaakt met diverse 

werkvelden binnen de sociale geneeskunde is een mogelijkheid.  

 

Ons team 

Het team forensische geneeskunde van GGD Fryslân draagt zorg voor de medische zorg aan 

arrestanten en gedetineerden in Friesland,  lijkschouwen bij verdenking van niet-natuurlijk 

overlijden, medische advisering aan politie en justitie, het  opstellen  van letselbeschrijvingen 

op verzoek van politie, justitie en Veilig Thuis. Het team bestaat uit 7 artsen (waarvan 2  

tijdelijk volledig werkzaam zijn voor COVID) en 1 arts in opleiding, waarvan de meeste nog 

een andere functie bekleden binnen de GGD en twee ondersteuners. 

 

Als Forensisch arts 

-  ben je binnen en buiten kantooruren betrokken bij de medische beoordeling en 

behandeling van arrestanten en gedetineerden.  

-  ben je verantwoordelijk voor het afnemen van lichaamsmateriaal (bloed, urine, DNA) 

bij slachtoffers of verdachten van een misdrijf. 

- stel je expertiserapporten op voor het openbaar ministerie of de rechtbank over 

letsels/doodsoorzaak van een slachtoffer. Tevens ben je gemeentelijk lijkschouwer.  

- Je takenpakket bestaat verder uit: 

-  Huisartsgeneeskundige zorg voor arrestanten op het politiebureau en 

gedetineerden in een PI.  

- Lijkschouw bij (een verdenking van) niet natuurlijk overlijden.  

- Letselbeschrijvingen.  



 

- Onderzoek bij zedendelicten / kindermishandeling. 

- Adviseren van politie en justitie.  

- Participeren in teamoverleggen met de andere artsen en ondersteuners o.a. ten 

behoeve van beleidsontwikkeling. 

- Bijdrage leveren aan projecten en onderzoek in genoemde taakgebieden. 

 

Als Forensisch arts is het logisch dat jij beschikt over: 

-  een afgeronde opleiding tot forensisch arts met FMG- of KNMG-registratie.  

-  affiniteit met publieke gezondheid en wetenschappelijk onderzoek. 

-  bereidheid om flexibel en buiten kantooruren te werken. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd in een 24-uurs piket-rooster verband.  

- de kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend, nieuwsgierig, met 

eigenaarschap en klantgericht. 

- een stevige persoonlijkheid die stressbestendig is en goed kan schakelen tussen de 

verschillende omgevingen en niveaus. 

- de competentie sociaal en communicatief vaardig. 

- de vaardigheid om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. 

- een rijbewijs en eigen auto. 

- beheersing van de Friese taal (pré). 

 

Wat bieden we jou?  

- Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal  

€ 5.614 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. (schaal 11 of 12 CAR UWO) 

- Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraagt 17,05% van je brutosalaris. Met het 

IKB kun je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen. 

- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. 

- Wij zoeken een collega voor langere tijd. We starten met een tijdelijke aanstelling van 

één jaar, met daarna de mogelijkheid, bij wederzijds goed bevallen voor onbepaalde 

tijd.  

- De tijdelijke aanstelling kan in nader overleg plaatsvinden op basis van uitzenden, een 

payroll-constructie, ZZP of detachering.  

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Fred Dirks, coördinator team forensische artsen, via 

telefoonnummer 06-82381415.  

 

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. 

Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 

kandidaat voorrang.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan horen we graag zo spoedig mogelijk van jou! Je kunt solliciteren via deze link.  

 

Wil je meer weten over GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar 

www.ggdfryslan.nl en www.veiligheidsregiofryslan.nl. Of bekijk onze animatie via 

www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=215
http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF

