
           

 

 

Liemerije is het adres voor ouderenzorg in de Liemers en omgeving. Onze cliënten zijn bij onze 
deskundige medewerkers in goede handen. Of ze nu bij ons wonen, revalideren, dagbehandeling 
volgen of behandeld worden. Wij zijn gespecialiseerd in problemen die kunnen ontstaan bij het ouder 
worden en passen de behandeling en/of begeleiding aan op de mogelijkheden en wensen van onze 
cliënten. Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden.  

In onze zeven huizen in de Liemers bieden wij in kleinschalige voorzieningen belevingsgerichte zorg 
aan psychogeriatrische, gerontopsychiatrische en somatische cliënten. Ruim 750 medewerkers en 
circa 550 vrijwilligers werken dagelijks aan de beste zorg voor onze bewoners en cliënten. Dat vraagt 
klantgerichtheid, betrokkenheid en flexibiliteit. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers 
initiatief tonen, feedback geven en denken in mogelijkheden. Onze kernkwaliteiten ‘Goed doen’, 
‘Gewoon Doen’ en ‘Samen Doen’ vormen de basis om belevingsgericht te werken. 
 
 
Voor het Advies- en Behandelcentrum zoeken wij een:  
 

  Geestelijk verzorger  voor 12 uur per week 
 
Het Advies- en Behandelcentrum richt zich op de behandeling en begeleiding van cliënten met 
geestelijke of lichamelijke problemen. De doelgroep bestaat uit cliënten met een psychogeriatrische, 
gerontopsychiatrische of somatische aandoening en cliënten van de geriatrische revalidatie. De 
behandelaars van het Advies-en Behandelcentrum werken multidisciplinair en zowel intra- en 
extramuraal. 
 
Werkzaamheden 

 Begeleiden van en hulpverlenen aan cliënten op basis van hun geloofs- en levensovertuiging: 
mede verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van het multidisciplinaire zorgleefplan door; 

 locatie-afhankelijk verantwoordelijk voor het coördineren van kerkdiensten en gebedsdiensten 
en het verzorgen van of bijdragen aan rituelen;  

 uitoefenen van de vrijplaatsfunctie, hetgeen inhoudt dat cliënten zonder verwijzing door een arts 
een beroep kunnen doen op de geestelijk verzorger en dat er sprake is van een 
geheimhoudingsplicht; 

 bevorderen van het professionele peil van de beroepsgroep en de verpleeghuiszorg; 

 bevorderen van inzicht en vaardigheden bij medewerkers in de omgang met rouw en 
levensvragen van cliënten en hun naasten door vormen van scholing, consultatie e.d. aan te 
bieden bij vragen van medewerkers op dit gebied; 

 bijdrage leveren aan de ethische reflectie over zorgverlening en zorg ethische kwesties binnen 
de instelling. 

 
Functie-eisen 

 Academische opleiding theologie of een gelijkwaardige opleiding;  

 aantoonbare en relevante werkervaring; 

 bereid om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister. 
 

Bij voorkeur: 

 In bezit van rijbewijs en auto; 

 flexibel in werktijden (eventueel ook s’ avonds en in het weekend).  
 
Ons aanbod 
De vacature is voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Het salaris bedraagt maximaal € 5.395,82  
bruto per maand op fulltime basis (FWG 65). 
 



 

 

 

Informatie/sollicitatie  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met teamleider Cindy Willems, 

telefoonnummer 06 – 2114 4611. 
 
Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer 18090601 per e-mail richten aan: 
sollicitaties@liemerije.nl. De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. 

Voor informatie over de voortgang van de procedure kun je contact opnemen met de afdeling P&O op 
telefoonnummer 088 - 044 1980. 
 
 
 
* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
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