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Geestelijk Verzorger 
24 uur – HBO/ Academisch  niveau  
 

De Merwelanden is een zorgorganisatie met aandacht voor de cliënt. In een katholieke 
signatuur vormen gastvrijheid, ontmoeting, bezieling en vakbekwaamheid onze 
kernwaarden. Onze dienstverlening wordt gezien als een gradatie in de behoefte aan 
ondersteuning of zorg: van alleen het wonen gecombineerd met service tot aan meer 
intensieve zorg waarbij men niet langer zelfstandig kan wonen. Binnen De Merwelanden zijn 
ruim 260 medewerkers werkzaam die dagelijks met passie zorg bieden aan onze cliënten. 
 
Voor onze dynamische ouderenzorg organisatie zijn wij op zoek naar een Geestelijk 
Verzorger. 
 
Als geestelijk verzorger begeleid je cliënten op het gebied van zingeving en levensvragen op 
basis van de geloofs- of levensovertuiging van de cliënt en/of diens naasten. Je bent 
levensbeschouwelijk breed georiënteerd en je hebt affiniteit met de ouderenzorg. Je 
organiseert vieringen en herdenkingsbijeenkomsten in samenwerking met medewerkers 
welzijn en vrijwilligers. Je adviseert en ondersteunt medewerkers en teams op het gebied 
van mentaal welbevinden, zingeving en ethiek. Ook draag je bij aan beleidsontwikkeling op 
het gebied van de geestelijke verzorging en zingeving. 
 
Wie ben jij? 

 Je hebt een afgeronde opleiding op HBO of academisch niveau tot Geestelijk 
Verzorger 

 Je bent lid van de VGVZ en geregistreerd in het kwaliteitsregister (SKGV) 

 Je voelt je verbonden met de katholieke tradities en je staat open voor andere 
levensbeschouwelijke perspectieven  

 Je hebt ervaring als geestelijk verzorger in de verpleeghuiszorg 

 Je bent een verbinder, initiatiefrijk met een open reflectieve opstelling 
 

Wat mag je van ons verwachten? 

 Een prettige werksfeer en leuke collega’s 

 Afwisselende en zelfstandige werkzaamheden met ontwikkelmogelijkheden 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: een fietsplan, fiscale regeling voor reiskosten 
en korting op de zorgverzekering 

 Een contract voor 24 uur per week voor bepaalde tijd (met de mogelijkheid voor een 
vast contract) 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden afhankelijk van je ervaring en conform de CAO VVT. 
De functie is ingedeeld in schaal FG 55-60 

 
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Leny Hamoen, Manager Zorg en 
Dienstverlening, via het telefoonnummer 06-38332272. 
 
Ben je enthousiast geworden, solliciteer dan voor 31 augustus 2020 door je motivatiebrief 
en CV te sturen naar solliciteren@demerwelanden.nl.  Na deze datum zal een briefselectie 
plaatsvinden waarna de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek, dat plaatsvindt vanaf 15 september.  


