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Pleyade 

Pleyade biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen in Arnhem, Elst en de Liemers. Wij 

zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor onze cliënten. Dat zij zich goed 

voelen, daar zetten we ons elke dag voor in. In het kort: wij staan voor ‘koester het contact’.  

 

Onze bewoners en cliënten willen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven voeren en heb-

ben en nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. We doen het dus samen: ouderen 

kunnen vertrouwen op onze deskundigheid en wij respecteren de manier waarop zij willen leven. 

De zorg die we bieden stemmen we af op ieders persoonlijkheid en leefstijl. We leveren zo veel 

mogelijk maatwerk en dat betekent dat we flexibel zijn.  

 

Pleyade is een zorgpartner, waar ouderen en hun naasten te allen tijden terecht kunnen met vra-

gen over ouder worden. We bieden vanuit Pleyade Thuiszorg professionele zorg en ondersteu-

ning aan ouderen die zelfstandig thuis wonen. Op Pleyade Revalidatie kunnen ouderen terecht 

voor tijdelijke revalidatiezorg. Wanneer het niet meer lukt om zelfstandig te wonen, bieden we 

graag een nieuw thuis aan in één van onze woonzorglocaties. Een veilige en vertrouwde omge-

ving met 24 uur per dag zorg en begeleiding.  

 

Geestelijk Verzorger 

26 uur per week 

Dit is jouw baan 

Als geestelijk verzorger bij Pleyade bied je begeleiding en hulpverlening aan cliënten en hun 

naasten bij zingevingsvraagstukken, existentiële thema’s en spiritualiteit. Daarnaast ondersteun 

je medewerkers bij morele vraagstukken en bij teamvorming. Samen met jouw teamgenoten ad-

viseer je de organisatie inzake mensgerichte, ethische en levensbeschouwelijke aspecten in zorg-

verlening en beleid. 

Je maakt deel uit van de vakgroep Geestelijke Verzorging van Pleyade, met jou erbij bestaande 

uit drie betrokken en bevlogen geestelijk verzorgers. De vakgroep Geestelijke Verzorging vormt 

met de vakgroepen Psychologie, Maatschappelijk Werk en Creatieve Therapie het Psycho-

Sociaal Team. 

Dit ben jij 
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Je biedt begeleiding en/of hulpverlening, aansluitend op de behoefte van de cliënt(systeem) en 

medewerkers. Dit doe je zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast lever je een bijdrage 

aan deskundigheidsbevordering van medewerkers en het versterken van kwaliteit van teams 

middels scholing en begeleiding ten aanzien van zingeving, levensvragen en ethiek. Je hebt een 

adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit van zorg, het waardenkader en werkklimaat. Je 

speelt een rol bij beleidsvorming op het gebied van mensgerichte, ethische en levensbeschouwe-

lijke aspecten in zorgvisie en zorgverlening. 

Naast kennis van en ervaring met ouderenzorg, het vak geestelijke verzorging en het gebied van 

ethische vraagstukken heb je minimaal een HBO diploma op het gebied van geestelijke verzo-

ring, theologie of humanistiek. Het is een pre als je academisch werk- en denkniveau  hebt en 

een afgeronde, beroepsgerichte, wetenschappelijke opleiding 

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent in staat vanuit diepe presentie op ver-

schillende lagen contact te maken met de cliënten. Je beroepshouding is toegankelijk, geduldig 

en draagkrachtig, integer, stevig, ondernemend en flexibel. Je bent je bewust van de levenshou-

ding en -beschouwing van waaruit je werkt en je ontwikkeling hierin. Je kunt zelfstandig werken 

binnen de afgesproken kaders van de instelling, maar je kan ook samenwerken binnen een team 

geestelijk verzorgers, collega’s en vrijwilligers op alle niveaus in de organisatie. 

Je bent in bezit van eigen vervoer (auto) in verband met werken op diverse locaties in Arnhem, 

Elst en de Liemers. 

Dit bieden wij 

Pleyade wil iets veranderen in de ouderenzorg. Wij hebben hier al grote stappen in gezet: meer 

aandacht voor cliënten, inzet van innovatieve zorgtechnologie en het verlagen van werkdruk. 

Aandacht, betrokkenheid en persoonlijk contact zijn bij ons belangrijke pijlers: koester het con-

tact is ons motto. In de omgang met cliënten, maar juist ook als het om onze medewerkers gaat: 

stuk voor stuk mensen met een hart voor liefdevolle zorg. We geloven dat we alleen de beste 

zorg en ondersteuning kunnen bieden als zij plezier hebben in hun werk. 

We hebben oog voor talent en vinden het belangrijk dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen. 

Dit maken we mogelijk vanuit de Pleyade Academie. Mobiliteit, eigen regie, ambassadeurschap 

en een goede balans tussen werk en privé zijn belangrijke thema’s voor ons als werkgever. 

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO-VVT. Op dit moment is de functie van 

geestelijk verzorger gewaardeerd in FWG 55  (min. € 2533,15 max. € 4021,18). We zijn bezig 

om de functiewaardering opnieuw te bekijken, waardoor deze mogelijk hoger uit komt. Dit is 

echter nog geen zekerheid en zal ergens dit jaar duidelijk worden. Jouw inschaling in de functie-

schaal vindt plaats op basis van jouw opleiding en ervaring. In eerste instantie bieden we je een 

aanstelling voor de duur van een jaar. Met ons meerkeuzesysteem is het meefinancieren van bij-

voorbeeld een fiets, computer en telefoon mogelijk en zijn geld en tijd uitwisselbaar. 

  

Meer informatie 

Heb je vragen over deze vacature? Gelet op de vakantieperiode kun je het beste contact opnemen 

met ons secretariaat via secretariaatmt@pleyade.nl of 026-7516422. Zij zullen je dan doorver-

mailto:secretariaatmt@pleyade.nl
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binden met Johan Jansen, gebiedsmanager of een collega van de vakgroep Geestelijke Verzor-

ging. 

Solliciteren kan via de sollicitatiebutton op www.werkenbijpleyade.nl tot en met 18 augustus. 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 23 augustus. 

We kijken uit naar je sollicitatie! 

  

http://www.werkenbijpleyade.nl/
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