
 
 

Stichting Titurel biedt begeleiding bij wonen en werken (dagbesteding) aan mensen met autisme, psychische 

problematiek en/of een verstandelijke beperking. 

Wij werken vanuit een duidelijke visie; wij willen samen met elke bewoner ontrafelen hoe een goed leven voor hem 

of haar eruit ziet. Wij helpen dat zo goed mogelijk vorm te geven: op basis van hun eigen wensen, mogelijkheden en 

keuzes. In verbinding met zichzelf, met de mensen om hen heen, met de natuur, de cultuur, met de wereld. Wie bij 

ons werkt, werkt vanuit die visie.   

 

Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 

Pedagogisch begeleider, m/v, niveau 4, 24 – 32 u 
 

Jij draagt zorg voor het creëren van een veilige/warme woon- en leefomgeving waarin elke bewoner de 

meest optimale ontwikkelingskansen krijgt. Je begeleidt het groepsproces en het woon/ leefklimaat en 

organiseert hiervoor de (recreatieve) activiteiten. Leidraad in de verzorging en de begeleiding van de 

bewoners is het begeleidingsplan, waarin alle gemaakte afspraken vastgelegd zijn. Je zorgt voor een 

goede (mondelinge en schriftelijke) rapportage en relevante overdracht. Je bent alert op eventuele 

afwijkingen in het begeleidingsplan van de individuele bewoner en neemt het initiatief om dit door te 

geven aan de betrokkenen, zoals je leidinggevende en het netwerk van de bewoner. Voor enkele 

toegewezen cliënten treed jij op als persoonlijk begeleider; voor hen ben jij het eerste aanspreekpunt 

voor individuele aangelegenheden, je stelt samen met de zorgcoördinator het begeleidingsplan op en 

onderhoudt het contact met het netwerk.  

Wij vragen: 

Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding binnen een relevante zorgopleiding op MBO niveau 4.  

Je vindt het leuk zelfstandig te werken en je werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven, maar 

bent ook een teamspeler die graag samenwerkt. Je bent vindingrijk en toont initiatief bij het oplossen 

van uiteenlopende problemen.  Je bent empathisch en flexibel, met je enthousiasme weet je de groep op 

de juiste manier te begeleiden en te motiveren. Je bent bewust van (de impact van) je handelen en je 

beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie om het eigen handelen en denken in het juiste perspectief 

te kunnen en wíllen plaatsen. Integriteit en betrouwbaarheid zijn vanzelfsprekend in deze functie. 

 

Wij bieden: 

Wij bieden een interessante en veelzijdige baan in een dynamische werkomgeving. Wij werken conform 

de salarisschalen van de CAO VGN. 

Solliciteren? 
Je kunt je sollicitatie/motivatiebrief en CV, tot en met 15 maart a.s., richten aan: Stichting Titurel, 
Putseweg 44, 4645 RK Putte t.a.v. Linda Haelermans of mailen naar: info@titurel.nl | tel.: 0164-602071 
Een eerste (informatie- en )kennismaking is gepland op donderdag 19 maart a.s. om 19.30u; een 
meeloopdag maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  
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