
  

  
 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Draag jij daar 

graag aan bij? Kom dan kennismaken! 

  

   

Voor onze locaties zijn we op zoek naar een:   

Muziektherapeut 

Voor 24 uur per week 

 
Met muziek een bijdragen leveren aan het welbevinden van cliënten? Stichting Samen 

Zorgen zoekt een muziektherapeut. Zit daar volgens jou wel muziek in?  

Als muziektherapeut lever je op een methodische manier een bijdrage aan het 

welbevinden van onze bewoners door het inzetten van muzikale middelen. Je werkt 

zowel individueel als in groepsverband op basis van specifieke behoefte van bewoners 

met aandacht en focus op welbevinden. Je bent als muziektherapeut samen met de 

geestelijk verzorger en de bewegingsfunctionaris onderdeel van het team 

zorgondersteuning. In nauwe samenwerking met de geestelijk verzorger richten jullie je 

voornamelijk op zingeving van onze bewoners.  

Stichting Samen Zorgen gaat uit van WARM-waarden: Waardevol, Aandacht, Regie en 

Mensgericht. Als muziektherapeut sluit je hierbij aan door waardevolle ondersteuning 

bij de focus op een betekenisvol leven. Wanneer het lijkt alsof het leven betekenis 

verliest, kan je als muziektherapeut daar waardevolle ondersteuning in bieden. Je werkt 

met aandacht vanuit de presentiebenadering, staand naast de ander. Regie van de 

bewoner staat centraal in je werk, waarbij wat de bewoner nodig heeft het 

uitgangspunt is. Je werkt mensgericht, gelijkwaardig en met behoud van afstand, 

zorgzaam kijkend naar wat past en passend is in verschillende situaties.  

Belangrijke resultaten voor een muziektherapeut zijn: 

- Op basis van een behandelplan van de bewoners uitvoering geven aan 

muziekactiviteiten met therapeutische doelen als resultaat.  

- Het organiseren van muziektherapie gericht op het stimuleren van bewoners.  

- Het ophalen van herinneringen d.m.v. zingen, luisteren én het kanaliseren en bergen 

van emoties.  

- Het mede vormgeven van palliatieve zorg binnen de stichting.  

 

 

  



Wat we van je vragen 

• Een afgeronde hbo-opleiding richting muziektherapie en geregistreerd in het 

register vak therapie.  

• Muzikaal onderlegd en kennis van een breed muziekrepertoire.  

• Affiniteit met de verpleeghuiszorg, bij voorkeur met somatische en PG-bewoners.  

• Je bent in staat zelfstandig te werken en een eigen professionele 

verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening te dragen.  

• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen. Je herkent jezelf 

in én werkt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – 

Mensgericht.  
   

Wat we je bieden 

• Een leuke en uitdagende baan als muziektherapeut in een enthousiast team en 

betrokken zorginstelling.  

• De duur van de functie is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van zes maanden 

(vervanging tijdens zwangerschapsverlof), maar de mogelijkheid tot verlenging 

daarna behoort tot de mogelijkheden gezien de verwachte groei van onze 

organisatie. De startdatum is nader te bepalen.  

• Reiskostenvergoeding volgens de CAO VVT. 

• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, 

vakantietoeslag van 8% en een pensioenregeling. 

• De functie muziektherapeut is ingedeeld in FWG 50 van de CAO VVT, dat betekent 

een brutosalaris tussen € 2.717,- en € 3.942,- als je fulltime werkt (36 uur). Jouw 

salaris bepalen we mede op basis van jouw werkervaring en opleiding.  

 
Over ons 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er 

bij Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat 

mensen drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en 

ondersteuning vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij 

ieders eigen manier van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat 

ouder worden betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag 

eruitziet en geven zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen. Op eigen 

kracht én met steun van naasten is er veel mogelijk.  

Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging 

en maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer 

mogelijk, dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en 

Liefkenshoek in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor 

sociale contacten. 

  
Zie je het zitten? 

Mail dan uiterlijk 29 mei 2022 jouw motivatie en CV naar 

solliciteren@stgsamenzorgen.nl. De kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 

22 en 23.  

Heb je vragen? Neem contact op met Ilse Tummers, muziektherapeut: 

i.tummers@stgsamenzorgen.nl. Ilse is bereikbaar op maandagmiddag, dinsdag, 

donderdag en vrijdagochtend. 

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG).  

mailto:solliciteren@stgsamenzorgen.nl
mailto:i.tummers@stgsamenzorgen.nl

