
Het Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse 

Eilanden  
  

VACATURE GEESTELIJK VERZORGER  voor 

minimaal 4 uur/week; overige uren variabel  
  

Als geestelijk verzorger thuis én in het hospice aan de slag.  Wij 

bieden een unieke kans!   

  

Voor het Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse Eilanden (CvL-ZHE) zoeken wij een 

gepassioneerde geestelijk verzorger voor de mensen thuis op Voorne-Putten Rozenburg en in 

hospice de Waterlelie in Spijkenisse.   

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de 

thuissituatie én in het hospice mogelijk.   

De verwachting is dat de vraag naar geestelijke verzorging aan mensen in de thuissituatie, de 

zogenaamde eerste lijn, zal toenemen. De leden van het centrum willen zich de komende jaren 

inzetten om een aanbod van geestelijke verzorging thuis meer toegankelijk te maken voor mensen 

van 50 jaar en ouder en palliatieve patiënten (inclusief hun naasten). Daarom zoeken wij uitbreiding 

van ons enthousiaste team.  

  

Wat ga je doen?   
Jij bent een pionier en je weet iets moois op te bouwen. Je werkt zelfstandig en je maakt 

tegelijkertijd onderdeel uit van een team van geestelijk verzorgers op Voorne-Putten Rozenburg.   

Je weet verbinding te zoeken met collega’s, vrijwilligers en professionele zorgverleners.   

In deze functie bied je ondersteuning, hulpverlening en professionele begeleiding op het gebied van 

levensvragen en zingeving. Je bent een luisterend oor voor mensen thuis en in het hospice en hun 

naasten. Je werkt samen met partners in de regio zoals huisartsen, welzijn- en zorgorganisaties, het 

hospice en de gemeente. Daarnaast neem je zo nodig deel aan multidisciplinaire overleggen bij 

huisartsen en speel je een actieve rol in de deskundigheidsbevordering aan onder meer 

thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners huisartsen en andere betrokken partijen.   

  

Over ons   
Hospice de Waterlelie biedt plaats aan vijf bewoners die elk de beschikking hebben over een eigen 

kamer. Voor een verblijf in hospice de Waterlelie komen mensen in aanmerking die, naar 

verwachting, nog slechts korte tijd te leven hebben. De verzorging en/of verpleging is thuis niet 

(meer) mogelijk en een behandeling in een ziekenhuis is niet langer noodzakelijk. Het hospice is 

bedoeld voor alle bewoners van Voorne-Putten en Rozenburg en staat open voor iedereen, 

ongeacht de aard van de ziekte of levensbeschouwing.  

  

  

  

    

  

  



    

Het Centrum voor Levensvragen ZHE is eind 2019 gestart en werkt nauw samen met het Netwerk 

Palliatieve Zorg op de Zuid-Hollandse Eilanden. Momenteel zijn er 5 bevlogen geestelijk verzorgers 

verbonden aan het CvL-ZHE verspreid over de deelgebieden Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree- 

Overflakkee en Hoeksche Waard.   

  

Jij   
• hebt ervaring in geestelijke verzorging en een afgeronde HBO/WO master in de geestelijke 

verzorging, theologie, humanistiek of godsdienstwetenschappen  

• hebt kennis van levensbeschouwings- en zingevingsvragen  

• hebt kennis van relevante richtlijnen en kwaliteitsstandaarden  

• hebt affiniteit en ervaring met de thema’s zoals ouder worden, eenzaamheid, mentaal 

welbevinden, zorg voor mensen met dementie, palliatieve zorgverlening en kinderen in de 

palliatieve fase en hun naasten  

• Je hebt een creatieve, ondernemende, vernieuwende denkwijze m.b.t. invulling van de 

functie  

• bent bereid om de deskundigheid van medewerkers te bevorderen via het geven van 

scholing  

• bent lid van de beroepsvereniging VGVZ en je voldoet aan de eisen om je in te schrijven of 

bent ingeschreven in het kwaliteitsregister van SKGV  

• woont bij voorkeur op Voorne-Putten Rozenburg en/of beschikt over eigen vervoer of 

bereidheid te reizen  

  

Wij  
• bieden een fijne sfeer met gezellige en enthousiaste collega’s.  

• hanteren de tarieven voor de inzet van de geestelijk verzorgers conform de criteria van 

VWS.  

• bieden ruimte aan ZZP’ers om te solliciteren  

  

Ben je geïnteresseerd?  
Wij horen graag van je! Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 30 november 2020 naar Anja Bollee, 

coördinator hospice de Waterlelie, e-mail info@hospicedewaterlelie.nl   

De (online) gesprekken vinden in principe plaats in de week van 7 december 2020.   

  

Meer informatie?  
Heb je nog vragen over de functie, neem dan gerust contact op met Lauwrens van der Leer, 

geestelijk verzorger thuis en in het hospice, e-mail l.vanderleer@careyn.nl  

  

Voor meer informatie over het Centrum voor Levensvragen ZHE en/of het Netwerk Palliatieve Zorg 

kun je contact opnemen met de coördinator Conny Bouwer, M 06 28 77 12 17 of via 

cbouwer@projektcy.nl. Zie ook www.centrumvoorlevensvragen-zhe.nl  
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