In Nederland is euthanasie bij wet geregeld. Expertisecentrum Euthanasie wil op een zorgvuldige en
zorgzame wijze een bijdrage leveren aan de praktijk van de Euthanasiewet. Wij vinden dat iedereen die
ondraaglijk en uitzichtloos lijdt én een euthanasieverzoek heeft, recht heeft op een zorgvuldig onderzoek
naar deze euthanasiewens. Bij voorkeur vindt dit onderzoek plaats door de behandelend arts, zo nodig met
onze hulp. Als dat niet kan, biedt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Altijd binnen de kaders van de
wet, altijd zorgvuldig & zorgzaam.
Binnen Expertisecentrum Euthanasie houden ruim 30 medewerkers zich bezig met de uitvoering van het
organisatiebeleid. Deze medewerkers zorgen ervoor dat de ambulante teams hun werk goed kunnen doen.
Onze ambulante teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, zijn in heel Nederland werkzaam in
de regio waar zij zelf woonachtig zijn.
In de afgelopen paar jaar is het aantal ambulante teams gegroeid. Inmiddels zetten circa 75 artsen en 75
verpleegkundigen zich in voor Expertisecentrum Euthanasie. Ook de ondersteunende organisatie is
daarmee in volume toegenomen. Daarnaast blijft het belangrijk om onze kennis en expertise op een
actieve en zorgvuldige manier te delen, naar de buitenwereld én naar onze collega’s. Daarom zijn wij op
zoek naar een nieuwe collega:

Vertrouwenspersoon
(Freelance)
Wat ga je doen
De vertrouwenspersoon fungeert als opvang en eerste aanspreekpunt voor medewerkers die iets willen
melden, behoefte hebben aan een luisterend oor of daadwerkelijk bijstand nodig hebben bij
bijvoorbeeld een werk-gerelateerd conflict. Als een melding van een medewerker de rol van de
vertrouwenspersoon overstijgt, dan verwijst hij/zij door naar een professionele hulpverlener. Indien
nodig biedt de vertrouwenspersoon nazorg aan medewerkers.
Verder introduceert de vertrouwenspersoon zichzelf en zijn/haar rol actief binnen de organisatie. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het preventief geven van voorlichting over grensoverschrijdend gedrag. En
aanwezig en aanspreekbaar zijn tijdens studiedagen en borrels.
Ook begeleidt de vertrouwenspersoon het management bij het bewust maken van hun eigen teams van
gewenste omgangsvormen; informeert en adviseert de vertrouwenspersoon het bestuur, management
en OR over trends, signalen, soort meldingen, frequentie en thema’s die binnen de organisatie spelen.
De juiste kandidaat:
• Heeft affiniteit met de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie;
• Is in staat zich te conformeren en te committeren aan het beleid binnen Expertisecentrum Euthanasie;
• Heeft HBO werk- en denkniveau; en een afgeronde opleiding tot Vertrouwenspersoon;
• Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder de Arbowet en klachtenprocedures;
• Heeft kennis van sociale verschijningsvormen zoals discriminatie, geweld en agressie, pesten (seksuele)
intimidatie;
• Heeft goede computervaardigheden;
• Kan een Actuele Verklaring Omtrent Gedrag overleggen (VOG).
Standplaats
In je functie als vertrouwenspersoon werk je op oproepbasis vanuit huis. Indien nodig reis je af naar een
locatie voor het voeren van gesprekken of overleg.
Wat wij bieden
Je komt te werken in een professionele organisatie met een prettige sfeer. In verband met de
onvoorspelbaarheid van de benodigde inzet, bieden wij een Overeenkomst van Opdracht aan (freelance)
met een uurtarief van € 70,- en € 0,29 reiskosten vergoeding per kilometer.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV én motivatiebrief graag vóór
15 september 2022. Je kunt deze per e-mail sturen naar werken@expertisecentrumeuthanasie.nl. Voor meer
informatie kun contact opnemen met Cisca Lazet HR adviseur a.i. op 06-52352217 of
c.lazet@expertisecentrumeuthanasie.nl

