
Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de 
gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT heeft een 

topklinische ambitie en draagt bij aan betere zorg door continue te werken aan verbetering en innovatie van zorg 
en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, 

opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis 
in Almelo en Hengelo. 

Wegens vertrek van één van onze collega’s, zoeken wij binnen de vakgroep Geestelijke Verzorging een 
 
 

Geestelijk verzorger 
 

Functie 
 
In de zorgvisie ZGT wordt uitgegaan van het centraal stellen van de patiënt. De GV is conform het zorgmodel, 
waarin gewerkt wordt met patiëntentoewijzing aan verpleegkundigen, geen lid van het behandelteam. 

 
De GV wordt ingeschakeld bij klinische en poliklinische patiënten veelal op verzoek van een medisch specialist, 
maar ook door andere zorgprofessionals. Daarnaast verzorgen de Geestelijk verzorgers onder andere vieringen, 

educatie aan zorgprofessionals en adviseren zij het management en medische vakgroepen over ethische kwesties. 
De vakgroep Geestelijk Verzorging ZGT Almelo en Hengelo bestaat op dit moment uit drie geestelijk verzorgers.  
 
Als geestelijk verzorger in ZGT ben je levensbeschouwelijk breed georiënteerd en heb je affiniteit met mensen van 
verschillende etnische, culturele en religieuze achtergrond. Je beschikt over een dusdanig ruime interculturele 
bagage, dat je je kunt inleven in, en in gesprek kunt gaan met patiënten en hun naasten uit de diverse tradities 

en hen kunt ondersteunen en begeleiden.  
 
Geestelijke verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen, zingeving, spiritualiteit en existentiële 
vragen. Zij werken vraaggericht en hebben waar nodig direct patiëntencontact. Geestelijk verzorgers kunnen 
patiënten desgewenst bijstaan met rituelen en sacramenten. Geestelijke verzorgers zijn beschikbaar voor 
management/ medewerkers en hebben een adviserende rol op het gebied van levensbeschouwing en ethiek. Ze 

verzorgen scholing en dragen bij aan het levensbeschouwelijk klimaat binnen het ziekenhuis.  

 
Profiel 
  
De Geestelijk verzorgers in ZGT hebben een opleiding in de theologie, humanistiek of religiewetenschappen op 
universitair niveau. Zij zijn lid van de beroepsvereniging VGVZ, staan ingeschreven in het beroepsregister SKGV 
en zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen bij- en nascholing en registratie in het kwaliteitsregister. Een 
basistraining KPV of de bereidheid deze te volgen is een voorwaarde. Ervaring in de geestelijke zorg is van belang 

en affiniteit met ethische vraagstukken een pre. We zoeken een collega die zelfstandig kan werken en 
tegelijkertijd een teamspeler is. Het zwaartepunt ligt bij het begeleiden van de klinische en poliklinische patiënten.  
 
Wat wij bieden 
 
De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. Het aantal uren bedraagt 24 uur per week. De arbeidsvoorwaarden 

zijn conform de CAO-Ziekenhuizen.  
Je salaris is ingedeeld in FWG 65 en bedraagt, afhankelijk van je ervaring, minimaal € 3664,00.  
(FWG 65-0) en maximaal € 5.504,00 (FWG 65-15) bruto per maand op basis van een voltijd dienstverband.  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van ons aannamebeleid. 
 
Privacy 
Wij gaan zorgvuldig om met de door jou aangeleverde informatie. De NVP-sollicitatiecode is voor ons leidend. Voor 

meer informatie over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt en je rechten aangaande deze 
gegevens, verwijzen wij naar ons privacy statement. 
 
Informatie en sollicitatie  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Akke Fokje Stienstra, geestelijk verzorger, 
telefoonnummer (088) 7085216. 
 

Je schriftelijke sollicitatie kun je tot uiterlijk 14 september 2020 insturen via de button op onze website 

https://www.zgt.nl/werken-leren-en-onderzoek/werken-bij-zgt/vacatures-zgt/geestelijk_verzorger-

2545981 
 

https://www.zgt.nl/werken-leren-en-onderzoek/werken-bij-zgt/vacatures-zgt/geestelijk_verzorger-2545981
https://www.zgt.nl/werken-leren-en-onderzoek/werken-bij-zgt/vacatures-zgt/geestelijk_verzorger-2545981


De gesprekken met de vakgroep zullen eind september/begin oktober worden gepland. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


