
 

 

Basisartsen – Jeugdartsen KNMG 
Standplaats in overleg – 16-36 uur per week 

 

 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de 

slag als Basisarts – Jeugdarts KNMG bij een energieke 

overheidsorganisatie die bijdraagt aan een veilig en 

gezond Fryslân?  

 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 

 

Ter versterking van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Fryslân zijn wij per direct op zoek 

naar meerdere: 

 
 

 

 

 

 

 

 

We zijn op zoek naar zeker vier artsen voor diverse JGZ-teams in verschillende gemeenten 

en voor de publieke gezondheid voor asielzoekers. Er zijn daarom verschillende 

mogelijkheden qua contractomvang en werkdagen. 

 

Daarnaast zoeken we ook nog artsen voor het team infectieziektebestrijding en forensische 

geneeskunde. Wanneer je interesse daar ligt, nodigen we je ook uit om te solliciteren. 

 

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 jeugdarts tot monteur, 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. 

 

De teams 

GGD Fryslân werkt met zelforganiserende teams. Je gaat deel uitmaken van een groep 

enthousiaste collega’s. Ieder team bestaat uit zorgprofessionals, allemaal met eigen kennis 

en expertise op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Verschillende disciplines, zoals 

jeugdartsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en consultatiebureau assistenten, werken 

samen binnen het vakgebied JGZ. 

 

Als jeugdarts 

- Ondersteun je kinderen, jongeren en hun ouders bij gezond opgroeien, bij 

gezondheidsbedreigingen, ziekte en ontwikkelingsproblematiek 

- Voer je preventieve gezondheidsonderzoeken uit op consultatiebureaus, scholen en 

speciaal onderwijs 

- Neem je deel aan zorgteams, buurtnetwerken en projecten 

- Adviseer je over jeugdbeleid, zorg voor risicojongeren en jeugdhulpverlening 

- Voer je het Rijksvaccinatieprogramma 0-18 jaar uit 

- Stel je sociaal-medische adviezen, verklaringen en handelingsplannen op en 

onderhoud je contacten met ouders/verzorgenden en scholen 



 

 

 

Als jeugdarts beschik jij over:  

- Academisch werk- en denkniveau, BIG-registratie basisarts. 

- Registratie als jeugdarts KNMG is een pré. 

- Interesse in en affiniteit met de jeugdgezondheidszorg. 

- Nieuwsgierigheid. Je bent toegankelijk, vindt het leuk om te netwerken, stapt 

probleemloos af op collega’s en maakt makkelijk persoonlijk contact. 

- Doortastendheid. Je gaat vastberaden en slagvaardig te werk. 

- Een positieve houding ten opzichte van multidisciplinaire samenwerking. Je gaat 

samenwerken met collega’s in verschillende functies. 

- Een rijbewijs en in het bezit van een auto. 

- Passieve beheersing van het Fries is een pré.  

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

eigenaarschap en klantgericht. 

 

Wat bieden we jou?  

- Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal  

€ 5.169,- of €5.872,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. (schaal 11 voor 

basisarts of schaal 12 voor jeugdarts KNMG, conform CAR UWO, peildatum 1 oktober 

2020) 

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

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

- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding. 

- Wij zoeken een collega voor een langere periode. Veiligheidsregio Fryslân start met 

 een aanstelling voor de periode van één jaar. Bij goed functioneren heb je uitzicht op 

een vaste aanstelling.  

- De tijdelijke aanstelling op basis van een detachering kan in nader overleg 

plaatsvinden.  

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Ingrid Hoogma (stafarts) via telefoonnummer 088-22 99 483 

voor vragen over werken als arts binnen de JGZ en Jeroen IJntema (P&O adviseur) via 

telefoonnummer 088-22 99 707 voor vragen over de selectieprocedure.  

 

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 van jou! Solliciteer zo spoedig mogelijk 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. 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=213
http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF


 

 

 


