
 

Geestelijk Verzorger bij Evean 
 
Weet jij mensen aan te spreken, uit te nodigen en op verdiepende wijze aan te sluiten bij hun 
eigen zingevings- en levensbeschouwelijke bronnen? Ben je op zoek naar een baan waarbij je onze 
bewoners en hun naasten bijstaat bij hun zin- en bestaansvragen? Zoek je een werkplek waar je als 
geestelijk verzorger ook medewerkers ondersteunt en in de organisatie meedenkt? 
Lees dan verder en reageer! Want bij Evean vinden wij dat het leven de moeite waard is, ook als je 
ouder wordt en zorg nodig hebt. 
 
Wij zoeken per direct, vanwege een uitbreiding van uren, geestelijk verzorgers voor de volgende 
primaire werkplekken: 
Evean Henriëtte Roland Holst in Amsterdam-Zuidoost: 16 uur per week 
Evean Twiskehuis in Amsterdam-Noord: 16 uur per week 
Evean Swaensborch in Monnickendam: 18 uur per week 

Mogelijk komen er op termijn  4 uur per week vrij op locatie Recura Revalidatie in Zaandam. 
 
Jij voelt je thuis bij Evean omdat 
Je weet dat verhuizen naar een verpleeghuis een ingrijpende gebeurtenis is. Op bijna alle 
levensgebieden worden aanpassingen gevraagd om het eigen bestaan invulling te geven. Naast de zo 
belangrijke dagelijkse zorg en noodzakelijke medische behandeling vinden wij het van belang 
aandacht te hebben voor mentaal welbevinden. In onze visie op zorg is het vanzelfsprekend dat 
Evean ervoor zorgt dat er mogelijkheden zijn voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers om te 
praten met iemand die tijd en aandacht heeft om te luisteren naar persoonlijke vragen naar zin, 
motivatie en inspiratie, bij worsteling met verlies en tegenslag in het leven en het streven om het 
eigen leven betekenisvol vorm te geven. In onze visie is aandacht voor de context waarbinnen zorg 
wordt ontvangen en gegeven belangrijk . 
 
Dit is de rol van je leven 
Het belangrijkste werk van geestelijk verzorgers is het hebben van vertrouwelijk contact met 
bewoners, hun naasten en mantelzorgers - ongeacht geloof of levensbeschouwing - over 
fundamentele vragen rondom zingeving, ziekte en gezondheid, leven en dood. Een ander aspect van 
geestelijke zorg is het organiseren en/of begeleiden van groepsbijeenkomsten, vieringen, bezinnings- 
en herdenkingsbijeenkomsten. Als geestelijk verzorger lever je tevens een bijdrage aan het sociale en 
morele klimaat in de betreffende locatie. Meedenken over beleid, deskundigheidsbevordering en 
advisering van professionals en vrijwilligers maakt deel uit van het takenpakket. Deelname aan de 
vakgroep geestelijke zorg is onlosmakelijk verbonden met deze functie. 
 
Wat breng jij mee om de juiste geestelijke zorg te verlenen?  
We verwachten van onze nieuwe collega een afgeronde masteropleiding, lidmaatschap van de VGVZ 
en inschrijving in het kwaliteitsregister SKGV. Je hebt affiniteit met ouderenzorg en kennis van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast heb je een ruime belangstelling voor wat er in een 
organisatie omgaat aan cultuur en beleid en oog voor een eigen creatieve en vernieuwende bijdrage 
daaraan. Je kunt flexibel omgaan met cultuurveranderingstrajecten en je toont een proactieve inzet 
om de functie invulling te geven. Je levert een actieve bijdrage aan de vakgroep. Verder ben je 
tactvol, integer en beschik je over veel inlevingsvermogen. Je bent in staat je te bewegen door – en 
weet je zichtbaar te maken in – alle lagen van de organisatie. Je bent bereid je flexibel in te zetten op 
locaties anders dan je primaire werkplek, conform de Evean brede werkwijze van de vakgroep. 
 
Wanneer je bij Evean in dienst treedt krijg jij: 

 Salaris conform CAO VVT FWG 60, maximaal € 4744,40 o.b.v. een fulltime dienstverband 

 Een contract voor 12 maanden met de intentie om je daarna een vast contract aan te bieden 

http://www.evean.nl/locatie/henriette-roland-holst
http://www.evean.nl/locatie/twiskehuis
https://www.evean.nl/locatie/swaensborch
http://www.evean.nl/locatie/recura-revalidatie


 

 Een contract passend bij de locatie waarop je solliciteert, waarbij combinaties van 
uren/locaties mogelijk zijn  

 Reiskostenvergoeding 
 
Plus een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals; 

 Vaste eindejaarsuitkering van 8.33% (dus een 13de maand!) 

 Fiscale voordelen (bv smartphone/(elektrische) fiets/ aanvullende reiskosten) 

 Pensioenvoorzieningen via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn 

 Collectieve ziektekostenverzekering 
 
Persoonlijke ontwikkeling: 
Jij vindt persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Maar wij ook! Daarom bieden wij je volop 
mogelijkheden om als persoon, qua kennis of wat betreft vaardigheden te kunnen groeien.  
 
Enthousiast? 
Stuur dan je motivatiebrief én CV vóór 1 februari via de link: Evean vacature Geestelijk Verzorger 
Maak in je brief s.v.p. duidelijk naar welke uren/locatie je solliciteert. Voor informatie kun je contact 
opnemen met Pauline van Zaalen (06-12292285)of Brita Stern (06 30161381) van de Vakgroep 
Geestelijke Zorg Evean . 
De eerste gesprekken zullen, uiteraard corona-proof, plaatsvinden op dinsdag 9 of woensdag  10 
februari.  
 
Evean…… Uitnodigend, Deskundig, Bevlogen, Betrouwbaar, Samen 
 
Wij zoeken het liefst zelf naar nieuwe collega’s, dat vinden we wel zo persoonlijk. Acquisitie wordt dan 
ook niet op prijs gesteld. 

https://www.evean.nl/vacature/geestelijk-verzorger-bij-evean

