
 
Geestelijk verzorger 
 

Samen met de patiënt op zoek naar betekenis en zingeving. Wij hebben ruimte voor een nieuwe 

collega. Heb jij hart voor de ziekenhuiszorg en ben jij open, initiatiefrijk en een verbinder? Dan ben jij 

de collega die wij zoeken.  

 

Hoe ziet je werk eruit? 

 
Onze geestelijk verzorgers hebben hart voor goede zorg aan zieke en kwetsbare mensen. Je 

ondersteunt en begeleidt patiënten en hun naasten met uiteenlopende culturele en 

levensbeschouwelijke achtergronden. Daarnaast geef je een gepaste invulling aan belangrijke 

levensbeschouwelijke momenten.  

Ook voor jouw collega’s is deskundigheid en kennis heel belangrijk op verschillende thema’s. Jij bent 

voor hen de schakel op het gebied van zingeving, sociale vaardigheden, levensvragen, ethiek, 

levensbeschouwelijke en culturele diversiteit. Je geeft klinische lessen, presentaties en neemt deel 

aan multidisciplinaire overleggen. Daarnaast ben je beschikbaar voor ondersteuning en advisering van 

collega’s in of na moeilijke situaties. Ook vergroot je de zichtbaarheid van de geestelijke verzorging op 

de afdelingen en draag je actief uit wat geestelijk verzorgers kunnen betekenen in de zorg.  

Door het veranderende zorglandschap en de maatschappelijke ontwikkelingen is een toegankelijke en 

open houding belangrijk. Door de ambities met betrekking tot de positionering van de afdeling is een 

ondernemende en innovatie denkwijze belangrijk. Je verbindt en werkt samen om de afdeling verder 

uit te bouwen.  

Door de diversiteit en afwisseling in werkzaamheden ben je zeer goed in staat zelfstandig te werken. 

De verbetercultuur in het Haga spreekt je aan en je draagt hier graag aan bij. Je zorgt ervoor dat de 

afdeling voldoet aan de kwaliteit standaarden en je bent op de hoogte van de relevante richtlijnen.  

 

Waar kom je werken? 

 

De vernieuwde afdeling bestaat, met jou erbij, uit 3 geestelijk verzorgers met gedeelde en eigen 

expertise die aansluit op de levensbeschouwelijke en culturele diversiteit binnen het HagaZiekenhuis. 

De afdeling focust zich op de begeleiding en ondersteuning van patiënten, naasten en medewerkers 

op het gebied van levensvragen, zingeving, ethische afwegingen, levensbeschouwelijke en culturele 

diversiteit. Centraal staat het bieden van scholing en nauwe samenwerking met collega’s van 

verschillende verpleegafdelingen, andere disciplines binnen het ziekenhuis en een netwerk van 

extramurale geestelijk verzorgers en levensbeschouwelijke organisaties.  

 

Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en 

omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners. 



Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en 

samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op 

medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis 

werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten. 

Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden 

continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op.  

 

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp 

speciaal voor kinderen.  
 

Dit verwachten we van jou 

 

 Je hebt een universitaire opleiding afgerond op het gebied van Geestelijke Verzorging, bij 

voorkeur in de richting Humanistiek. 

 Je hebt een zending van het Humanistisch Verbond of een machtiging vanuit de RING-GV, of je 

bent bereid dit aan te vragen na indiensttreding. 

 Je hebt affiniteit met kennis overdracht, specifiek op het gebied van culture en 

levensbeschouwelijke diversiteit. 

 Jouw kennis en ervaring sluiten goed aan bij de diverse populatie in de regio. Je hebt een open 

houding, bent cultureel sensitief en je spreekt eventueel zelfs meerdere talen. 

 
 

Hier kun je op rekenen 

 

 Een dienstverband van 20 uur per week, je werktijden en -dagen zijn in overleg. 

 Op basis van ervaring word je ingeschaald in FWG 65 , minimaal € 3.774,- met een 

maximumsalaris van € 5.620,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). 

 Een jaarcontract bij werkgever HagaZiekenhuis, met een optie tot een vast dienstverband. 

 Je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 Naast 8,33% vakantietoeslag ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering. 

 Het HagaZiekenhuis is goed bereikbaar, bus-/tramhalte Leyenburg ligt voor de deur. Je ov-

kosten worden tot 50% vergoed en je kunt met belastingvoordeel voordelig een (elektrische) fiets 

aanschaffen. 

 

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen, hebben we interessante extra’s 

te bieden. Met het platform HagaBeweegt ondersteunen we je vitaliteit, loopbaan en persoonlijke 

ontwikkeling. En voor maar ongeveer € 8,- netto per maand sport je onbeperkt in onze eigen 

fitnessruimte, inclusief groepslessen. Daarnaast is er een actieve personeelsvereniging en kun je 

meedoen aan activiteiten van JongHaga. En via CultuurWerkt! krijg je aantrekkelijke kortingen op 

voorstellingen en tentoonstellingen door het hele land. 

 

 

 

 

 

 

https://cao-ziekenhuizen.nl/salarisschalen-premies-vergoedingen
https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019


 
Meer weten of solliciteren? 

 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Astrid van Benten (unithoofd) via             

(070) 210 2215 of met team recruitment via telefoonnummer (070) 210 4500.  

 

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk uiterlijk 4 maart a.s. 

 

Een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en 

selectiebureaus. 

 

 


