
De NNCZ brengt de verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen. Dat is wat ons 
uniek maakt. We proberen ons werk zo dicht mogelijk bij de cliënt te doen, waardoor we in staat zijn 
optimaal aan te sluiten bij onze doelgroep. Mensen willen of zijn genoodzaakt langer thuis te blijven 
wonen. We werken daarom steeds meer en intensiever samen met netwerkpartners als huisartsen 
etc. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en 
organisaties. We geloven in het belang van samenwerken, verbinden en dichtbij zijn. We geloven in 
de kracht van mensen en in wederkerigheid. Immers: samen zijn we van waarde.  
 
Voor diverse werkgebieden in Hoogeveen zijn wij op zoek naar één: 

 
Humanistisch Geestelijk Verzorger 

voor 24 uur tot 28 uur per week 
 

Dat is interessant! Kan je meer vertellen over deze functie? 
Als Humanistisch Geestelijk Verzorger begeleid en ondersteun je bewoners binnen onze 
woonzorgcentra, hun familie en naasten individueel of in groepsverband, waarvan 24 uur per week 
bedoeld is voor de bewoners en het flexibel gedeelte ingezet kan worden voor mogelijke vragen in 
de eerste lijn. Je biedt ondersteuning aan medewerkers en teams op het gebied van mentaal 
welbevinden, zingeving, ethiek en levert een bijdrage aan een goed woon-, werk- en leef- en 
leerklimaat. 
 
Dat klinkt goed! Waar moet ik aan voldoen om aan de slag te gaan als Humanistisch 
Geestelijk Verzorger? 
Allereerst heb jij een afgeronde opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. Jij hebt affiniteit en 
ervaring met de thema’s zoals ouder worden, ouderenzorg, mentaal welbevinden en/of zorg voor 
mensen met dementie. Tevens heb jij een creatieve, ondernemende en vernieuwende denkwijze 
met betrekking tot de invulling van deze functie. 
Door ontwikkelingen in de zorg en veranderingen binnen onze organisatie, is er in korte tijd veel 
veranderd. Voor jou als Humanistisch Geestelijk Verzorger is ook een taak weggelegd om op het 
gebied van de volgende thema’s mee te denken. De thema’s zijn onder anderen: thuis zijn/voelen, 
eenzaamheid, visie op ouder worden, zorg, hulpverlening, verlieservaringen, rouwverwerking en 
palliatieve zorgverlening.  
 
En als ik aan het werk ga als Humanistisch Geestelijk Verzorger, wat mag ik dan 
verwachten? 
Wij bieden jou een dynamische, uitdagende functie binnen een mooie, groeiende en unieke 
organisatie waar jij je verder kan ontwikkelen. Uiteraard inclusief een goed geregeld 
arbeidsvoorwaardelijk pakket van o.a. salaris, pensioenregeling, reiskosten en vakantiedagen 
volgens de cao VVT. In eerste instantie betreft het een dienstverband van 1 jaar, met de intentie om 
de arbeidsovereenkomst te verlengen voor onbepaalde tijd. De functie is volgens FWG ingeschaald 
in functiegroep 60. 
 
Ik ben overtuigd! Waar kan ik solliciteren? 
Dit kan door jouw sollicitatie direct te sturen onder vermelding van 
vacaturenummer NNCZ190918. Graag per mail naar: sollicitaties@nncz.nl. Let op!  Dit kan tot      
8 november 2019, laat deze unieke kans niet voorbij gaan. De sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden op vrijdag 15 november a.s. in de middag. 
  
En mocht ik nog vragen hebben, waar kan ik dan terecht?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roeli Mossel, Raad van Bestuur binnen de 
NNCZ via mail op: roeli.mossel@nncz.nl of tel: op: 06-51718359 of met Nannie Bos, Humanistisch 
Geestelijk Verzorger via mail op: nannie.bos@nncz.nl of tel: op 06-53375641. Je mag je natuurlijk 
ook altijd wenden tot de afdeling HR op telefoonnummer 0528-200208.   
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