
Wij zijn op zoek naar een: 

 

GEESTELIJK VERZORGER  (16-20 uur) 

 

 

Wat ga je doen? 

Als geestelijk verzorger bied je samen met twee collega’s professionele begeleiding en 

ondersteuning aan bewoners rondom zingeving en levensbeschouwing, waarbij de geloofs- 

en/of levensovertuiging van de bewoner leidend is. Hierdoor draag je bij aan het welbevinden 

van bewoners door het bevorderen van spirituele groei, veerkracht, weerbaarheid, eigen regie 

en het verminderen van kwetsbaarheid. Je biedt individuele en groepsgewijze begeleiding en 

ondersteuning aan bewoners rondom levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethiek.  

Dit houdt in dat je op individueel en op groepsniveau geestelijke bijstand geeft aan bewoners 

en hun naasten. Bijvoorbeeld door het voeren van individuele of groepsgesprekken (zoals 

themabijeenkomsten) met bewoners. Daarnaast ben je in staat om vieringen te organiseren 

en te leiden.  

Daarnaast faciliteer je de organisatie door een bijdrage te leveren aan de scholing van 

medewerkers en vrijwilligers rondom zingeving en levensbeschouwing en het 

levensbeschouwelijke klimaat in de organisatie. Je adviseert, begeleidt en ondersteunt 

leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers op het gebied van zingeving in relatie tot de 

bewoner. Je neemt deel aan projectgroepen of commissies en participeert in netwerken. 

 

Over jou 

• Je beschikt over een relevante opleiding op universitair niveau (bijvoorbeeld 

humanistiek, theologie of religiewetenschap) én over meerdere jaren relevante 

werkervaring. Een ambtelijke benoeming van een zendend genootschap of RING-GV  

en enige affiniteit en bekendheid met de Rooms-Katholieke levensbeschouwing en 

spiritualiteit is een pre. 

• Je bent op de hoogte van actuele, levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken in 

de gezondheidszorg en de nodige ervaring met moreel beraad. 

• Je kunt door actief luisteren en een groot empathisch vermogen levensvragen en 

existentiële crises op systematische wijze analyseren en verhelderen. Je bent in staat 

om kennis en reflecties te delen met anderen, zowel individueel als in een groep en 

biedt passende begeleiding.  

• Je bent bij voorkeur lid van VGVZ en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister.  

• Je bent een representatieve en stabiele persoonlijkheid die integriteit hoog in het 

vaandel heeft staan. Daarbij ben je een verbindende factor, waarbij je goed kunt 

omgaan met verschillende belangen en gevoeligheden. Je kunt zelfstandig werken 

én in teamverband met de collega’s geestelijk verzorgers optrekken en 

interdisciplinair samenwerken.  

• Tot slot ben je flexibel in werktijden en bereikbaarheid.  

• Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 

 

Wij bieden 

Wij vinden het belangrijk dat je je prettig voelt bij Park Zuiderhout. Niet voor niets hebben wij 

als motto ‘Vier je werk’. We bieden je een uitdagende functie in een kleinschalige en 

ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie is ingedeeld in FWG 60 van de 



CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (bij fulltime dienstverband max € 

4.744,40); 

Daarnaast is er een vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering. Wij bieden een 

uitstekende pensioenregeling, een fietsenplan en voordelen in ziektekosten- en andere 

verzekeringen. Op het terrein van  Park Zuiderhout is een kinderopvangorganisatie 

(Smallsteps) aanwezig. 

 

Over ons 

Park Zuiderhout is een unieke plek aan de rand van Teteringen waar mensen op leeftijd 

landelijk wonen in een prachtig stukje natuur en met alle voorzieningen in huis. Zo biedt 

Zuiderhout Buiten een rijk aanbod aan clubs, evenementen, activiteiten en uitjes en is een 

eigen gastronomisch team, huishoudelijke dienst en wasserij aanwezig. Ook ouderen die 

buiten Park Zuiderhout wonen maken van onze diensten gebruik.  

Vieren van het leven doe je niet alleen, maar samen. Net als het vieren van je werk, dat doe 

je ook samen. Park Zuiderhout is een kleine, professionele organisatie met een hoog 

ambitieniveau. We zijn dan ook de trotse bezitter van het PREZO goudenkeurmerk in de zorg. 

Het is een fijne werkplek waar jouw werk belangrijk is en gezien wordt. Met betrokken collega’s 

en de ruimte om je te ontwikkelen.  

Kom jij net als 250 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers ook je werk bij ons vieren? 

 
Solliciteren?  

Mail je motivatiebrief met CV vóór 3 december naar vierjewerk@parkzuiderhout.nl. t.a.v. 

Esther Slockers en o.v.v. ‘vacature geestelijk verzorger‘. Voor meer informatie kun je contact 

met Mirjam Dirkx of Frank van den Dries (geestelijk verzorgers) opnemen op telefoonnummer 

076- 578 40 00. 

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagmiddag 9 december. 

 

Je weet pas echt of we bij elkaar passen als je een kijkje in de keuken hebt genomen. Daarom 

vormt het meelopen met één van onze collega’s een vast onderdeel van onze 

wervingsprocedure.  

 

 
Voor de werving- en selectiebureaus: we stellen het op prijs dat jullie graag meezoeken naar de ideale kandidaat 

voor deze vacature. Wij doen ons uiterste best om deze functie zelf te vervullen en de kandidaat een dienstverband 

bij Park Zuiderhout aan te bieden. Mocht dat niet lukken, dan nemen wij contact met jullie op. 

 
 
 


