
 

 

 
 
 
 

Wil jij een zingevende bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven voor onze cliënten? 

 

...dan ben jij de Geestelijk Verzorger die wij zoeken! 
 
De organisatie  
Stichting Zorgspectrum Het Zand is een middelgrote zorgorganisatie, die op zes locaties in de regio 
Zwolle zorg biedt aan jonge en oudere verpleeghuiscliënten met een (hoog) complexe zorgvraag.  
 
Het team 
Samen met je collega Geestelijk Verzorger ben je onderdeel van het Kennis- en Behandelcentrum. 
Het Psychosociale team bestaat uit (GZ)-Psychologen, Muziektherapeuten, Maatschappelijk 
werker en Geestelijk Verzorgers. Binnen de afdeling wordt multidisciplinair samengewerkt. Dit 
betekent dat je goed kunt samenwerken en kunt uitleggen waar je vak voor staat.  
 
Brechtje, Geestelijk Verzorger, vertelt het volgende over haar functie:  
‘Als Geestelijk Verzorger draag je je steentje bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten’.  
‘Onze Geestelijk Verzorgers zetten hun creativiteit in om aansluiting te vinden bij onze cliënten’.  
 
Wat bied jij?  
Als Geestelijk Verzorger begeleid je cliënten vanuit en op basis van hun eigen levensovertuiging. In 
die hoedanigheid ben je aanspreekpunt voor individuele vragen op existentieel en spiritueel 
gebied, bied je ondersteuning bij zingeving en geef je invulling aan verschillende themabijeenkom-
sten en vieringen. Je werkt met verschillende doelgroepen waaronder psychogeriatrie, NAH, 
revalidatie, somatiek, gerontopsychiatrie. Je wordt gevraagd mee te denken over ethiek en beleid 
op het gebied van welbevinden. Waar nodig ondersteun je zorgteams en organiseer je  herdenkin-
gen. Daarnaast wordt er gewerkt met het Moreel Beraad. Onze Geestelijk Verzorgers volgen op dit 
moment actief de ontwikkelingen Geestelijke Verzorging in de 1e lijn. Ervaring en/of kennis van 
bovenstaande zaken is een pré.  
 
Wij zoeken een collega die:  

 Past binnen de algemene signatuur van Zorgspectrum Het Zand en beschikt over een uni-
versitaire master Geestelijke Verzorging, Humanistiek, Theologie of Religiewetenschappen. 

 Affiniteit (en bij voorkeur) ervaring heeft met verpleeghuiszorg.  

 Bereid is voor te gaan in kleinschalige oecumenische vieringen.  

 Beschikt over een open en proactieve werkhouding, uitstekende communicatieve en socia-
le vaardigheden. 

 In bezit is van een rijbewijs en een eigen auto aangezien je zult werken op de verschillende 
locaties van Zorgspectrum Het Zand. 

 Voldoet aan de kwaliteitseisen van het SKGV en bent bereid lid te worden van de VGVZ. 

https://hetzand.nl/locaties


 
En wat bieden wij jou? 
Je komt te werken in een initiatiefrijk  team, waarin met humor en enthousiasme wordt gewerkt. 
Daarnaast bieden wij jou:  

 Een veelzijdige uitdagende positie in een groeiende organisatie. 

 Een contract voor bepaalde tijd van een jaar, met ingang van 1 september 2019. Uitzicht 
op verlenging naar contract voor onbepaalde tijd. 

 Uren nog nader precies te bepalen en in overleg, minimaal 24  en maximaal 32 uur per 
week.  

 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT. Salariëring vindt plaats in FWG functiegroep 60 
(maximaal € 4.583,96 bruto per maand op fulltime basis). 

 
Heb je vragen? 
Wil je graag meer informatie over de vacature of wat specifieke vragen stellen neem dan gerust 
contact op met onze geestelijk verzorgers: Brechtje Hallo, b.hallo@hetzand.nl of Carolien Rie-
mersma, c.riemersma@hetzand.nl. Bellen graag tussen 16:00 en 17:00 op werkdagen op tele-
foonnummer 038-4687690.  
 
Interesse?  
Ben je enthousiast geworden na het lezen van de vacature. Stuur dan vóór 12 juni a.s. onder 
vermelding van het vacaturenummer 19-46, een cv en motivatiebrief naar.  

1. www.hetzand.nl/ vacatures, kies de betreffende vacature of 
2. Email Iris Dozeman via i.dozeman@hetzand.nl.  

 
Gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 20 juni a.s. 
 
# Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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