
 

Bent u onze nieuwe katholieke geestelijk verzorger voor het team paramedisch van 

de Alrijne Verpleeghuizen, voor 16 uur per week? Samen bouwen wij aan een 

werkomgeving waarin u zich verder kunt ontwikkelen in uw vak én mee kunt helpen aan 

onze ambitie om de beste zorggroep van de regio te zijn. 

 

Wat gaat u doen als geestelijk verzorger? 

U gaat werken op de afdeling team paramedisch van de verpleeghuizen Leythenrode in 

Leiderdorp en Oudshoorn in Alphen aan de Rijn. Binnen beide verpleeghuizen wordt er 

gewerkt volgens de visie van kleinschalig werken voor bewoners met dementie, niet 

aangeboren hersenletsel en/of somatische aandoeningen. Binnen Leythenrode zijn dit 

afdelingen met circa 20 bewoners en binnen Oudshoorn zijn dit woningen met elk  

8 bewoners. Onze bewoners mogen rekenen op een veilige, warme en rustgevende 

omgeving waarbij we voortdurend streven naar een hoge kwaliteit van zorg. In verband 

met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een collega die bij voorkeur in 

aanmerking komt voor een zending vanuit de rooms-katholieke kerk. U gaat:  

- bewoners, hun naasten en medewerkers begeleiden in hun omgang met 

existentiële en zingevingsvragen en bewoners begeleiden bij rouw en verlies; 

- vieringen en rituelen verzorgen en daarbij vrijwilligers aansturen en begeleiden; 

- zorgmedewerkers scholen en trainen in het signaleren van, en omgaan met, 

behoeften en vragen van bewoners op het gebied van zingeving en religie;  

- samenwerken met andere zorgverleners en disciplines en deelnemen aan 

multidisciplinair overleg;  

- onderhouden van de externe contacten die voor een optimale uitoefening van de 

functie gewenst zijn; 

- de functie uitoefenen in collegiale samenwerking met de andere geestelijk 

verzorgers binnen Alrijne en regio. 

 

Als geestelijk verzorger voldoet u aan de volgende functie-eisen: 

- een afgeronde academische opleiding of gelijkwaardige opleiding theologie of 

geestelijke verzorging; 

- lidmaatschap van de VGVZ en bij voorkeur registratie in het kwaliteitsregister 

SKGV;  

- affiniteit en bij voorkeur ervaring met voor ouderen die te maken hebben met 

somatische en/of psychogeriatrische gezondheidsproblemen; 

- een grote mate van zelfstandigheid en creativiteit en integriteit; 

- vermogen en bereidheid tot samenwerking in multidisciplinair verband; 

- aantoonbare uitstekende sociale- en uitdrukkingsvaardigheden zoals tact, kunnen 

luisteren, inlevingsvermogen en het vermogen een vertrouwensrelatie met 

bewoners en hun naasten op te bouwen en te onderhouden; 

- belangstelling voor, en ervaring in, de omgang met ethische vragen; 



- didactische vaardigheden en een oecumenische instelling, openheid en 

belangstelling voor andere levensbeschouwingen; 

- een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorafgaand aan indiensttreding.  

Wat hebben wij u als geestelijk verzorger te bieden? 

Wij bieden een dynamische baan met veel verschillende werkzaamheden. De werktijden 

worden in onderling overleg vastgesteld.  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg (VVT), 

waarbij een vakantiebijslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% geldt. De 

functie is op ingedeeld in FWG 55/60, deze wordt later dit jaar definitief vastgesteld.  

U kunt ook gebruikmaken van diverse fiscaal aantrekkelijke regelingen. 

Deelt u onze ambitie en wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan contact op 

met Stephanie Wierenga, teamleider behandeldienst, via telefoonnummer 0172 467454 

of met George Brink, geestelijk verzorger, via telefoonnummer 0172 467341 of via  

e-mail gbrink@alrijne.nl.  

De sollicitatiegesprekken staan voor dinsdag 17 maart a.s. gepland.  
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