
 
 
 

We geloven dat ieder mens uniek is en 
een goed leven verdient. 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. Een volwaardig deel van 
een groter geheel.  

 

Wie zijn we en waar staan we voor? 

Wij zijn een kleine zorgorganisatie die langdurige zorg en dagbesteding biedt aan mensen met 

autisme, een psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Onze bewoners wonen op 

het landgoed of in het dorp; ze werken in de werkgebieden of krijgen begeleiding bij het zelfstandig 

wonen.  

Titurel startte ruim 30 jaar geleden als een groot pleeggezin vanuit het antroposofisch 

gedachtengoed. Ondertussen is Titurel gegroeid naar een professionele zorgorganisatie, we putten 

inspiratie uit ‘het goede’ uit de antroposofische zorg en plaatsen deze in een nieuwe context. De 

presentiebenadering is hierbij een belangrijke steunpilaar.  

In de begeleiding gaat aandacht naar het individu, en óók naar de gemeenschap die we samen 

vormen: we kunnen ons alleen ontwikkelen in relatie met de anderen om ons heen.  

Wij ontrafelen samen met de bewoner hoe een goed leven voor hem of haar eruitziet. Dat helpen wij 

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 deze  visie. 

Wij hebben een vacature voor een:   Adviseur/begeleider identiteit 

Wat ga jij doen? 

Je werkt mee aan de organisatie van de zorg in de breedste zin van het woord. Je vertaalt onze visie 

naar de dagelijkse praktijk: vanuit wat er leeft binnen Titurel maak je voorstellen hoe we inhoudelijk 

verder kunnen groeien, goede zorg bieden én een goede werkgever kunnen zijn. Je geeft trainingen, 

begeleidt themabijeenkomsten en verzorgt intervisie voor de medewerkers, ook schrijf je 

beleidsstukken en verantwoordingen. Je bent lid van het kernteam en een directe sparringpartner 

van de bestuurder. 

 

 



 
 

Wie ben jij? 

Je bent een bevlogen medewerker, hebt ruime ervaring in de zorg (zowel op gebied van intervisie als 

beleid) en deelt onze visie op goede zorg. Je bent sensitief en opmerkzaam. Je hebt oog voor het 

grote geheel, vindt de samenwerking met collega’s belangrijk maar werkt ook graag zelfstandig. Je 

bent kritisch, en beschikt over een natuurlijke overtuigingskracht waarmee je anderen weet te 

motiveren en aan te zetten tot actie en samenwerken. Je houdt het hoofd koel in hectische situaties 

en bij een hogere werkdruk. Je houdt van uitdagingen en samen denken, je geniet ervan als je 

mensen ziet groeien.  

 

Wat bieden we jou? 

Een leuke, uitdagende en afwisselende baan in een kleinere zorgorganisatie die mooie 

toekomstplannen maakt. Je krijgt een plek in een organisatie die volop in ontwikkeling is en groeit, 

met ruimte om daarin mee te groeien. Inschaling is conform de cao gehandicaptenzorg.  

 

Wat vragen wij? 

Je hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO+ niveau (zoals geestelijk verzorger, zorgethiek, 

begeleidingskunde, …). Naast relevante ervaring in de (directe) zorg heb je ook ervaring in 

werkbegeleiding en het geven van trainingen. Je buigt je graag over ethische vraagstukken en 

dilemma’s in de zorg en verkent daarvoor oplossingen in het werkveld.  

Je hebt bij voorkeur werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie. Deskundigheid, flexibiliteit en 

sociale vaardigheden zijn belangrijk in deze functie. 

 

Word je nieuwsgierig, heb je interesse?  We maken graag kennis. Maak je op korte termijn een 

telefonische afspraak? 

Hiervoor neem je contact op met Riane Borgmans (managementassistent) 

tel.nr.:  0164-602071 

e-mail:  r.borgmans@titurel.nl 
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