
Geestelijk Verzorger 
28 uur per week 
 

Situatieschets 
Noorderbreedte biedt complexe (ouderen)zorg in Friesland voor korte of voor langere tijd en omvat 
vijftien locaties. Bij Noorderbreedte werken we vanuit de visie dat mensen die in een bepaalde 
periode afhankelijk zijn van zorg zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. We zijn daarbij gericht op 
tevreden cliënten en familie, tevreden medewerkers, goede financiële resultaten en waardering 
vanuit de omgeving. 

Voel je vrij 
Bij Noorderbreedte vinden wij dat ouderenzorg vooral daarover moet gaan. Wij kiezen voor 
samenwerking via samensturende teams. Dat betekent dat je als professional de vrijheid krijgt om op 
basis van vakmanschap, onderling vertrouwen en jouw persoonlijke relatie met de locaties, de beste 
keuzes te maken. 

Profiel 
Voor de vakgroep Geestelijke Verzorging van Noorderbreedte zijn wij op zoek naar een nieuwe 
collega per  1 januari voor 28 uur. Als geestelijk verzorger maak je deel uit van de vakgroep 
Geestelijke Zorg en draag je met je collega’s de verantwoordelijkheid voor geestelijke zorg binnen 
heel Noorderbreedte. Vanzelfsprekend ben je zowel op individueel vlak als in groepen deskundig in 
het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen. Ook het geven en 
ontwikkelen van scholing, advisering van professionals en vrijwilligers en het leiden van moreel 
beraad zijn deel van het takenpakket.  Je voert je werkzaamheden uit op de  locaties Westerpoort, 
Nieuw Mellens, GRZ en Florastate. 
 
Je functie 
Je werkt met verschillende doelgroepen, waaronder NAH, revalidatie en PG. Je werkt zelfstandig op 
deze locaties. Op de locaties werk je in een behandelteam. Bij  de vieringen word je ondersteunt 
door vrijwilligers. Organisatie-breed werk je samen in een vakgroep met 6 andere collega’s. 
Daarnaast ondersteun en school je medewerkers op het gebied van zingeving, spiritualiteit en morele 
reflectie.   
 
Dit ben jij: 
We zoeken een enthousiaste en flexibele collega, met goede communicatieve vaardigheden. Je hebt 
een open houding ten opzichte van andere levensbeschouwingen. Je kunt zelfstandig werken, 
pionieren is voor jou geen probleem.  
 Verder vragen we 

- een relevante academische opleiding 
- je bent bevoegd en bekwaam om voor te gaan in kerkdiensten.  
- Je hebt affiniteit met verschillende doelgroepen, waaronder PG, Revalidatie, NAH. Bij 

voorkeur heb je hier ook ervaring mee.   
- je hebt visie, ziet kansen en durft het voortouw te nemen. Je beweegt je makkelijk  in alle 

lagen van de organisatie.   
- je staat ingeschreven bij de SKGV 
- Ook ben je in het bezit van een auto.  

 
We bieden: 

- een enthousiaste en actieve vakgroep in een dynamische organisatie.  
- Collega’s met veel ervaring die dat waar nodig met je delen. 
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT, FWG schaal  65.  



 
 

reageren voor 11 december 
Gesprekken op donderdagochtend 19 december 
Voor vragen kun je contact opnemen met Berdien Spoelman, Geestelijk verzorger, 06-83490952 of 
berdien.spoelman@nb.nl.  
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