
Geestelijk verzorger 

0.4 fte 

 

De afdeling 

Per 1 november 2019 hebben wij binnen het Dijklander Ziekenhuis ruimte voor een extra 

geestelijk verzorger. Het team geestelijke verzorging bestaat momenteel uit vier geestelijk 

verzorgers. Het team is inzetbaar op de locaties Hoorn en Purmerend van het Dijklander 

Ziekenhuis. 

Je nieuwe baan 

Je begeleidt als geestelijk verzorger patiënten en hun naasten in hun levens- en 

geloofsvragen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging. Je neemt deel aan trauma- en 

reanimatiebegeleiding van naasten in het bijzonder op de afdelingen SEH en IC. Je 

onderhoudt contacten met medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners die bij de 

patiënten betrokken zijn. Je bent beschikbaar voor ondersteunende begeleiding van 

medewerkers van het ziekenhuis. Daarnaast lever je bijdragen aan het begeleiden van 

morele vragen in de gezondheidszorg. Je neemt deel aan diverse vormen van overleg en 

geeft ook scholing vanuit jouw vakgebied. Vanuit je passie voor goede zorg ben je bedreven 

en gedreven in het verlenen van geestelijke verzorging aan onze patiënten en hun naasten. 

Je werkt samen met onze geestelijk verzorgers, die een humanistische, protestantse en 

katholieke achtergrond hebben. Je neemt deel aan de bereikbaarheidsdiensten. 

 

Wie ben jij?  

Je hebt een afgeronde academische opleiding theologie of humanistiek op master niveau 

met specialisatie geestelijke verzorging. Je bent lid van de vakvereniging VGVZ en 

ingeschreven in het vakregister SKGV of je bent hiertoe bereid. Je hebt een antenne voor 

zingevingsvragen en je volgt de ontwikkelingen in je vakgebied op de voet. Je hebt een open 

instelling ten aanzien van andere levensbeschouwingen. Tevens ben je in staat tot nauwe 

collegiale en multidisciplinaire samenwerking. Bij voorkeur woon je in de regio Hoorn of bent 

bereid naar deze regio te verhuizen vanwege de bereikbaarheidsdienst. 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende werkomgeving binnen het Dijklander Ziekenhuis, een innovatieve 

organisatie die volop in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor persoonlijke groei.  



• De locaties Hoorn en Purmerend zijn goed bereikbaar met het openbaar en eigen 

vervoer.   

• Het salaris is overeenkomstig functiegroep FWG 65 (minimaal € 3.490,00 en 

maximaal € 5.257,00 bruto per maand op fulltime basis). De Cao-Ziekenhuizen is van 

toepassing, onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een 

pensioenregeling bij PFZW. 

• Wij vinden het belangrijk dat jij als Dijklander de gelegenheid krijgt om te werken aan 

jouw eigen ontwikkeling. En wij vinden een balans tussen inspanning en ontspanning 

belangrijk. Wij faciliteren dit door een actieve personeelsvereniging, maar bieden ook 

een bedrijfsreglement waarbij met voordeel bijvoorbeeld een fiets kan worden 

aangeschaft of een fitnessabonnement. Daarnaast kun je via ‘CultuurWerkt’ met 

korting gebruik maken van diverse kunst- en cultuuractiviteiten. 

• Het betreft een dienstverband voor onbepaalde voor 0.4 fte (14,4 uur), met uitzicht op 

uitbreinding naar 0.6 fte.  

 

Interesse? 

Solliciteer direct online. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen 

met de geestelijk verzorgers Gert Toes, Peter Evers of Annemieke Kuin, via telefoonnummer 

0229 208289. 

Graag ontvangen we je reactie voor 20 september.  


