
 

Geestelijk Verzorger - V&V, VGZ & GGZ 

Cordaan is per direct opzoek naar een GEESTELIJK VERZORGER, voor in totaal 16 uur per 

week, voor locaties verspreid door Amsterdam, onder andere in Zuidoost en West. 

Voornamelijk in het domein V&V. Met een kleiner aantal uren in de domeinen VGZ & GGZ. 

Ben jij die geestelijk verzorger die van aanpakken weet, stevig in zijn/haar schoenen staan en 

een warm hart heeft voor de ouderenzorg? Lees dan vooral verder.  

Sollicitanten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden worden uitgenodigd op 

deze advertentie te reageren. We nodigen met name mensen met een humanistische 

achtergrond uit te solliciteren met het oog op de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit 

van de bewoners en het aanbod vanuit het team geestelijk verzorgers.  

Wat ga je doen?  
Je biedt ondersteuning en begeleiding aan cliënten en in samenhang daarmee ook aan mensen 

uit hun sociaal netwerk, met specifieke aandacht voor existentiële, levensbeschouwelijke en 

spirituele vragen die samenhangen met de situatie waarin zij verkeren. Ondersteuning en 

begeleiding vinden zowel op individueel niveau als in groepsverband plaats. Ongeacht je 

eigen levensbeschouwelijke achtergrond ben je bereid en in staat om cliënten van 

verschillende levensbeschouwelijke achtergronden te begeleiden. Je draagt 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten, vieringen en 

eventueel andere bezinningsbijeenkomsten.  

Je levert een aandeel in de coaching en toerusting van zorgteams op het gebied van 

levensbeschouwing, spiritualiteit, zingeving, ethiek, levensvragen, rouw, bejegening en 

palliatieve zorg. Je biedt advies bij ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken met 

betrekking tot organisatie, beleid en kwaliteit van zorg, zowel op de locaties als Cordaan-

breed (via de vakgroep). Je weet daarbij een heldere positie in te nemen met betrekking tot 

diverse ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken. Je denkt, op verschillende niveaus in 

de organisatie, constructief mee over huidige en toekomstige positie en taken van Geestelijke 

Verzorging. En je neemt actief deel aan de vakgroep Geestelijke Verzorging.  

Wie ben je?  

 Je hebt een afgeronde masteropleiding Humanistiek Geestelijke Verzorging, of een 

vergelijkbare opleiding.  

 Je hebt affiniteit met het werk met de doelgroep, (somatiek, psychogeriatrie, VGZ, 

GGZ). Ervaring hierin is een pré.  

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en invoelend vermogen.  



 Je kunt goed samenwerken met geestelijk verzorgers met verschillende 

levensbeschouwelijke achtergronden. En je kunt goed samenwerken in een 

multidisciplinair zorgteam.  

 Je kunt binnen de organisatorische en inhoudelijke kaders de geestelijke verzorging 

een eigen gezicht geven.  

 Je verstaat en spreekt zowel de taal op de werkvloer, als de taal van management en 

directeuren.  

 Je bent lid van de landelijke beroepsvereniging VGVZ, of bereid lid te worden.  

 Je bent bereid met regelmaat gebruik te maken van de mogelijkheid tot na- en 

bijscholing welke Cordaan faciliteert e.e.a. in overleg met de vakgroep Geestelijk 

Verzorging.  

 Je bent voldoende toegerust om mee te denken, op de locaties en binnen Cordaan, over 

‘kwaliteit van zorg’, ethische dilemma’s, en beleidszaken (voor zover inhouden 

waarden-gerelateerd).  

Verder ben je iemand die:  

 Vertrouwd is met bewoners met een VGZ of GGZ-achtergrond.  

 Bereid is zich in te zetten voor de Vakgroep Geestelijke Verzorging Cordaan en 

daaraan een evenredig aandeel te leveren (praktisch en inhoudelijk).  

 Het aankan en vaardig genoeg is om op kleine locaties (dikwijls zonder collega) 

zichzelf + de geestelijk verzorging helder en duidelijk neer te zetten.  

 Bereid en in staat is goede contacten te onderhouden met pastores in de wijken waarin 

de locaties gelegen zijn (voor overleg en evt. doorverwijzing).  

 Gemakkelijk z’n weg kan vinden in een multiculturele samenleving en met beide 

benen op de grond staat.  

 Communicatief is naar locatiemanagers en vakgroep.  

 Betrouw en helder is in afspraken.  

 Een goed planner is.  

 Vrolijk en creatief is.   

Wat krijg je van ons?  
Werken voor Cordaan betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar 

ontwikkeling en ontplooiing worden gestimuleerd. 

 We bieden je gedurende een jaar een aanstelling voor een overeen te komen aantal 

uren, met mogelijkheid voor een vaste aanstelling na de genoemde periode. 

 Je functie wordt beloond volgens de CAO VVT, FWG 60 min. €3.088,- en max. 

€4.583,- bruto per maand o.b.v. 36u 

 Een goede pensioenregeling 

 Eindejaarsuitkering van 7,4% van je bruto jaarsalaris 

 Scholingsmogelijkheden 

 Reiskostenvergoeding en fietsenplan 

Enthousiast? 
Herken jij jezelf in dit profiel? Solliciteer direct online! Graag ontvangen wij je CV en 

motivatie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Harrie Lennaerts (geestelijk 

verzorger ) via 06-18374613. Voor vragen over het sollicitatieproces bel of app naar Emilie 

Engel (recruiter) via 06-18734007.  



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten 

hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. 

 

 


