
 

Binnen de Geestelijke Zorg is het Albert Schweitzer ziekenhuis op zoek naar een  
 
GEESTELIJK VERZORGER  
Voor minimaal 24 uur en maximaal 31 uur gemiddeld per week. 
 
Ben jij een betrokken en een inspirerende geestelijk verzorger die support kan bieden aan onze 
patiënten en medewerkers in spirituele, zingevings- en ethische vraagstukken? 
 
Wat ga je doen? 
 
De taken van de geestelijk verzorgers in het ASz bestaan uit: 
 

• het mentaal/geestelijk begeleiden van patiënten, familie en zorgprofessionals bij spirituele, 
ethische en zingevingsvraagstukken, gebruikmakend van eigen professionele methodieken; 

• leveren van een bijdrage aan het individuele zorg-, verpleeg-, behandel- of begeleidingsplan; 

• voorgaan in en omgaan met ritueel, individueel en groepsgewijs; 

• vorming, scholing en ondersteuning van collega’s op het terrein van zingeving; 

• het leveren van bijdragen aan visie en ethiek van de instelling; 

• het houden van een Moreel Beraad; 

• het vervullen van het euthanasieconsulentschap volgens het ASz protocol; 

• het voorgaan in de christelijke erediensten 
 
Wat zijn jouw kwaliteiten? 
 

Je bent deskundig op het gebied van zin- en betekenisgeving. Je hebt een geoefend oor 
voor het (levens)verhaal van de patiënt en bent in staat het verhaal achter de feiten te horen. 
Dit vereist een gedegen kennis van religieuze en zingevingsvraagstukken. Je hebt kennis 
van en inzicht in relevante wet- en regelgeving, met name over euthanasie. Je bent getraind 
in het leiden van een Moreel Beraad of je hebt bereidheid om hierin een training te volgen. 
Je hebt kennis van groepsdynamica  en  groepsprocessen. Je hebt de Klinische pastorale 
vorming (KPV- training) gevolgd of je bent bereid deze te volgen. Je hebt ruime werkervaring 
als geestelijk verzorger of als pastor. Je bent lid van de beroepsvereniging VGVZ of bereid 
dit te worden. 

Verder voldoe je aan de volgende criteria: 

• Je hebt belangstelling en oog voor patiënt en medewerker.  
• Je ondersteunt en stimuleert.  
• Je bent een verbindende factor tussen de patiënt en alle hulpverleners.  
• Je geeft mensen vertrouwen en brengt mensen bij elkaar. Je werkt vanuit passie. Je 

durft intuïtief te werken en initiatieven te ontplooien. 
• Je zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden om een betere invulling te geven aan je 

werk en ziet waar anderen behoefte aan hebben. Daarbij ben je slagvaardig en neem 
je verantwoordelijkheid.  

• Je bent een ambassadeur voor de organisatie.  
• Je bent een bruggenbouwer naar de eerste lijn.  



• Je bent flexibel in tijd en taken. 
• Voor de functie geldt dat je een afgeronde erkende universitaire opleiding theologie 

en/of Geestelijke Verzorging hebt.  
• Specifieke ervaring in de klinische setting is geen vereiste.  
• Je herkent je in bovengenoemde omschrijving.  
• Je bent breed inzetbaar voor mensen van iedere levensbeschouwelijke of religieuze 

overtuiging.  

Wat bieden wij? 
 

• De aanstelling is voor de duur van een jaar waarbij, bij goed functioneren, uitzicht is op een 
dienst voor onbepaalde tijd.  

• De functie is ingedeeld in FWG 65. 

• Inschaling is afhankelijk van ervaring. 
 
Hoe ziet de afdeling eruit?  
Geestelijke verzorging maakt sinds 2018 deel uit van het Psycho Medisch Centrum waarbij nauw 
wordt samengewerkt met psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers. De afdeling 
geestelijke verzorging bestaat uit twee geestelijk verzorgers. De verwijzingen van patiënten vinden 
plaats via een triage. 
 
Wil je meer informatie  
Voor meer informatie over de functie geestelijk verzorger kun je contact opnemen met mevrouw Martie 
Ottens, geestelijk verzorger, telefoonnummer 078-6542835, aanwezig op dinsdag, woensdag en 
vrijdag.  
 
Wij vragen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor deze functie. Tevens vragen wij je om 
referenties op te geven. 

 
Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vindt u op: www.asz.nl 
 
Wijze van solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je je sollicitatie tot uiterlijk 15 oktober 2019 richten aan 
de heer M. Bijl, voorzitter van de Vereniging Medische Staf en indienen door het sollicitatieformulier in 
te vullen via deze link: 
 
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
Aan niet door de manager P&O geautoriseerde opdrachten kunnen geen rechten worden ontleend. 
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