
Ben jij degene die houdt van het begeleiden van 

cliënten bij hun zingevings- en levensvragen? 
 

 Wij zoeken binnen Surplus voor 16 uur een geestelijk verzorger 
 
Kom jij ons team versterken? 

Als geestelijk verzorger maak je deel uit van een enthousiast team met 70 vrijwilligers 
en twee geestelijk verzorgers met diverse achtergronden. Als geestelijk verzorger 

werk je op enkele van de woonzorgcentra van Surplus in Noord West Brabant.  
Bij Surplus werken ca. 60 behandelaren en begeleiders die elke dag vanuit hun eigen 
vakgebied in verbinding staan met bewoners, cliënten en zorgmedewerkers. Op onze 

website kun je vinden welke behandeling en begeleiding Surplus voor oudere cliënten 
te bieden heeft. 

 
Wat ga je doen? 
Bij Surplus begeleid je individueel en groepsgewijs cliënten bij vragen met betrekking 

tot zingeving. Je ondersteunt en begeleidt cliënten in hun zoektocht naar zingeving, 
hun eigen krachtbronnen of zorgt ervoor dat dit beschikbaar is.  

Op verzoek van cliënt, het zorgteam of op eigen initiatief ga je in gesprek met 
cliënten. Soms ligt de nadruk op dit persoonlijke contact, op andere momenten 
adviseer je op afstand of organiseer je groepsbijeenkomsten samen met vrijwilligers. 

Ook ga je voor in oecumenische vieringen, herdenkingsbijeenkomsten en uitvaarten. 
De aard van de werkzaamheden brengt met zich mee dat er ook van je verwacht 

wordt dat je zo nu en dan in het weekend werkt, bijvoorbeeld bij het leiden van 
diensten. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 
Wij bieden jou een kans bij een werkgever waar jij je kunt ontplooien. Verder: 

- een goed bruto maandsalaris (CAO VVT FWG 60, maximaal 4.407,--) op fulltime 
basis en afhankelijk van kennis en ervaring,  

- een gevarieerde functie waarin geen dag hetzelfde is; 

- enthousiaste en betrokken collega’s 
 

Wat neem je mee? 
Je bent een betrokken geestelijk verzorger die zich graag inzet voor het welzijn van 

onze cliënten? Graag denk jij mee over visie en doorontwikkeling van  geestelijke 
verzorging. Daarnaast heb je:  

- een afgeronde HBO/ WO opleiding m.b.t. geestelijke verzorging / theologie 

- ervaring in geestelijke verzorging in de intramurale gezondheidszorg en specifiek 
belangstelling voor de ouderenzorg en affiniteit met onze doelgroepen cliënten; 

- respect voor ieders geloofs- en levensovertuiging; 

- ervaring in het organiseren en leiden van groepsbijeenkomsten  

- persoonlijke aandacht voor cliënten en je betrekt naasten van de cliënt, je kan 
goed samenwerken en je handelt professioneel.  Je bent actief, betrokken en 

dichtbij (de kernwaarden van Surplus) 

- je staat ingeschreven in of wilt je inschrijven en voldoet aan de eisen om je in te 
schrijven in het kwaliteitsregister van SKGV 

 

Nieuwsgierig?: 



Voor meer informatie over deze boeiende vacature kun je rechtstreeks contact 

opnemen mw. Gemma Verlijsdonk 0168 – 350530 of via de mail: 
gemma.verlijsdonk@surplus.nl. Uw sollicitatie kunt u richten aan werken@surplus.nl 

voor 27 januari 2019. Kijk ook eens op onze website: www.surplus.nl 
De eerste gespreksronde staat gepland voor 4 februari 2019 in de ochtend.  
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