
Protestants Christelijk Geestelijk Verzorger 

Wil jij onze bewoners geestelijke ondersteuning bieden? En heb je affiniteit met de 

ouderenzorg? Ben je voor 28 uur per week beschikbaar? Dan heeft Aafje ruimte voor 

jou! 

Jouw ruimte 

Als geestelijk verzorger bied je geestelijke bijstand, zowel individueel als in groepsverband. 
Deze zorg dient aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen op de locaties: somatische- 
en psychogeriatrische afdelingen.   

Je organiseert meerdere keren in de maand een kerkdienst en/of weeksluiting en gaat zelf 
regelmatig voor in die viering. Je bent contactpersoon voor de kerkvrijwilligers en leidt 
gesprekskringen voor bewoners en mantelzorgers. Je biedt stervensbegeleiding op verzoek 
van de bewoner en/of familie en begeleidt medewerkers en vrijwilligers bij 
levensbeschouwelijke en/of godsdienstige vragen. Samen met de collega’s in de vakgroep 
lever je een bijdrage aan beleidsontwikkelingen op het gebied van levensbeschouwelijke 
vraagstukken binnen Aafje. 
 

Jouw werkplek 
Binnen de regio Rotterdam-Zuid en Ridderkerk zijn wij op zoek naar een Geestelijk 

Verzorger voor 28 uur, verdeeld over de locaties ‘t Ronde Sant en Reyerheem (beiden in 

Ridderkerk) en De Slinge (Rotterdam Zuidwijk). De afgelopen jaren hebben de Slinge en 

Reyerheem ingrijpende verbouwingen ondergaan. ‘t Ronde Sant staat nog voor een 

verbouwing in de nabije jaren. De Slinge en ‘t Ronde Sant zijn psychogeriatrische huizen. 

Reyerheem is een somatisch huis en vaak het voorportaal voor bewoners die verhuizen naar ‘t 

Ronde Sant. 

 

Jouw inbreng 

Om te starten in deze functie, breng je het volgende met je mee: 

• Je hebt een afgeronde theologische opleiding op universitair/HBO niveau en een 
protestants Christelijke achtergrond. 

• Je hebt een open houding voor verschillende levensovertuigingen; 

• Je hebt affiniteit met en visie op de ouderenzorg; 

• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden gericht op de 
samenwerking met je naaste collega’s en met andere disciplines op de locatie; 

• Je bent creatief en hebt doorzettingsvermogen; 

• Je bent bereid buiten kantooruren werkzaamheden te verrichten. 

• Je bent volledig gecertificeerd binnen de SKGV. 

Daarnaast geeft Aafje jou graag de ruimte om datgene te doen wat jij belangrijk vindt. Jouw 
ideeën om de zorg te verbeteren zijn dan ook altijd welkom. Net als jouw ambitie om door te 
leren of door te groeien. En we bieden nog veel meer…! 



Goed om nu al te weten: kom je bij ons in dienst, dan vragen we een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) voor je aan. 

Wij bieden 
Als je werkt in de zorg, beteken je écht iets voor je klanten. Je krijgt veel voldoening en 
waardering. Aafje biedt een goede werksfeer, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en 
ontwikkelingsmogelijkheden.  Je salaris wordt conform de CAO VVT, afhankelijk van je 
opleiding en werkervaring, gebaseerd op de rompfunctie van Geestelijk verzorger die is 
ingedeeld in FWG 60. 
 

Solliciteren 
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan voor 1 december 2019 onder vermelding 
van vacaturenummer 226B, je motivatiebrief en CV naar Aafje, afdeling Werving & Selectie. 
Dit kan via solliciteren@aafje.nl. 

 

Meer weten over deze vacature?  
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Marco van Duuren, 

programmamanager Behandeling, via telefoonnummer 06 519 666 78 of Anja de Vries, 

geestelijk verzorger, via telefoonnummer 06 222 142 32 

 


