
 
 
 

Ben jij een betrokken en ondernemende geestelijk begeleider die met hoofd, hart en ziel 
ondersteuning kan bieden aan het herstelproces van onze cliënten in zingevingvraagstukken in 
de breedste zin van het woord? Wegens formatie-uitbreiding van de Dienst Levensoriëntatie 

zijn wij op zoek naar een 
 

 

Geestelijk begeleider/ Zingevingsspecialist 
24 per week  

 
Ben jij op zoek naar uitdagende functie als Geestelijk Begeleider? Wil je werken in een 

boeiende omgeving waar gewerkt wordt volgens de herstelvisie?  
Dan is GGZ Oost Brabant op zoek naar jou! 

 
Wat doe je? 
Je bent deskundig op het gebied van zin- en betekenisgeving. Je hebt een geoefend oor voor het 
(levens)verhaal van de cliënt en bent in staat het verhaal achter de feiten te horen. Dit vereist een 
gedegen kennis van zingevingsprocessen en de daaraan verwante levens- en zingevingvragen. Omdat 
contacten ook in groepsverband plaatsvinden, heb je ook kennis van en inzicht in groepsdynamica 
en groepsprocessen. Je bent bedreven in het enthousiasmeren en begeleiden van zorgprofessionals 
op het gebied van zingeving en ethische reflectie.  
Je bent in staat tot meervoudige partijdigheid in alle contacten die je hebt, met cliënten, naasten, 
zorgverleners en management. Je gedrevenheid zet je in om te komen tot herstel ondersteunende 
zorg aan onze cliënten. Je werkt met humor en 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. 
 
Het team 
De Dienst Levensoriëntatie maakt onlosmakelijk deel uit van het totale aanbod van de instelling en 
er wordt vraaggericht gewerkt. In het primaire proces werkt de geestelijk begeleider samen met 
andere hulpverleners en heeft hij/zij met andere disciplines formeel en informeel overleg. De 
Dienst Levensoriëntatie bestaat uit vier geestelijk begeleiders. Je taken bestaan uit: 
 
Op cliëntniveau: 

• het begeleiden van cliënten en naasten bij zingevingvraagstukken gebruikmakend van eigen 
professionele diagnostiek, zowel individueel als groepsgewijs; 

• het creëren van en voorgaan in rituelen ten behoeve van cliënten, naasten en medewerkers 
wanneer de situatie daarom vraagt; 

• aandacht hebben voor en begeleiding bieden aan zingevingsvragen in de palliatieve zorg 
 
Op medewerkers- en organisatieniveau: 

• het sensibiliseren voor zingevingsvragen middels vorming, scholing en coaching van collega’s  

• het stimuleren en begeleiden van (zorg)ethische reflectie middels moreel beraad; 

• bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de organisatie, waaronder hulp bij vrijwillige 
levensbeëindiging, suïcidepreventie en palliatieve zorg. 

 
De vacature ontstaat in de regio Oss/Uden/Veghel en Zorgpark Huize Padua binnen de Dienst 
Levensoriëntatie. De Dienst Levensoriëntatie verricht zijn werkzaamheden binnen de 
herstelondersteunende zorg, zoals deze door de GGZ Oost Brabant is vastgesteld. 



 
Voor meer informatie ga je naar: http://www.ggzoostbrabant.nl/clienten/dienst-levensorientatie-
zingeving-en-waardevolle-zorg-2 
 

 
Wat vragen wij? 
Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op 
een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.  
 

• Voor de functie geldt dat je een afgeronde universitaire opleiding Humanistiek, 
Religiewetenschappen of Theologie met specialisatie Geestelijke Verzorging/Begeleiding 
hebt.  

• Je dient een duidelijke affiniteit te hebben met cliënten met ernstige psychische 
kwetsbaarheid, die zichtbaar wordt in kennis en ervaring.  

• Je hebt ervaring en affiniteit met het leiden van moreel beraad.  

• Je bent breed inzetbaar voor onze cliënten, zowel ambulant als in de 24-uurs zorg.  

• Je voldoet aan de eisen van de stichting kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging.  

• Je bent in het bezit van het rijbewijs B en een auto. 

• Er is geen bereikbaarheidsdienst, maar er wordt in voorkomende gevallen flexibiliteit 
verwacht in werktijden. 

 
Ons aanbod 
De functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO GGZ, afhankelijk van opleiding en relevante 
werkervaring.  
Het betreft een dienstverband dat zo spoedig mogelijk ingevuld wordt. Vooralsnog betreft het een 
dienstverband van één jaar met de mogelijkheid dit om te zetten in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd bij goed functioneren. 
 
Daarnaast bieden wij je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: 

• een volledige 13e maand  

• een goed pensioen 

• de mogelijkheid om producten of abonnementen met belastingvoordeel te kopen 

• ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder 
te bekwamen op je vakgebied  

• goede studiefaciliteiten  

• een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve 
ziektekostenverzekering met korting 

 
Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”. 
 
Enthousiast geworden?  
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via levensorientatie@ggzoostbrabant.nl. Als 
je je telefoonnummer in de mail zet, wordt je teruggebeld door één van de medewerkers van de 
Dienst Levensoriëntatie. 
 
De selectiegesprekken zullen plaats vinden in week 7, op maandag 10 februari 2020 tussen 10:00 en 
13:00. 
 
GGZ Oost Brabant 
We staan voor zorg die je je familie en naasten gunt. Kwetsbare mensen met complexe psychische en 
psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.  
 
Onze Brabantse manier van werken: 

• Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je 
familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.  

• Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met 
patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als 
collega’s.  
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• Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze 
aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de 
dingen nadenken. 

 
Voor meer informatie ga je naar: werkenbij.ggzoostbrabant.nl  
 

https://werkenbij.ggzoostbrabant.nl/

