
 
 

 
Op landgoed Bieduinen, midden in het bos, bouwden we vorig jaar 
twee nieuwe huizen voor onze bewoners.  We hebben óók nog een 
huis in Hoogerheide: samen een thuis voor 48 bewoners. Elk huis 
heeft zijn eigen sfeer, en zijn eigen bewonersgroep. 

 

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een 

 

Verzorgende (niveau 3 of 4), m/v, 28-32u 

 

Wie zijn we en waar staan we voor? 

Bij Stichting Titurel bieden we waardegestuurde langdurige zorg en dagbesteding met autisme, een 

psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. We bieden intramurale zorg, begeleid 

wonen en/of dagbesteding. Dat doen we vanuit een duidelijke visie: wij willen samen met elke 

bewoner ontrafelen 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 die visie. 

Wat ga jij doen? 

Samen met je collega’s begeleid je onze bewoners in hun huis met hun dagelijkse verzorging, 

routines en activiteiten. Met jouw warme persoonlijkheid breng je een hoop gezelligheid mee en 

zorg je voor een prettige huiselijke sfeer. Je voelt haarfijn aan wanneer er wat mis is met de 

groepssfeer en weet daarin de juiste actie te nemen. Jouw aandachtsgebied is gericht op de 

persoonlijke verzorging en verpleging van de bewoners; daarin is het persoonlijk begeleidingsplan 

van de bewoner jouw leidraad. Je ontvangt leiding van je teamleider en alle werkzaamheden worden 

binnen de kaders en procedures van Titurel en vigerende wet- en regelgeving uitgevoerd.  

Wie ben jij? 

In de bewonersraad vertelden de bewoners wie het liefst bij hen komt werken, “iemand die eerlijk is, 

goed kan luisteren én goed (duidelijk) kan uitleggen, die humor heeft, alert, opmerkzaam en sociaal 

is en kan handelen als het ertoe doet”. Je bent zorgzaam en geduldig, je weet bewoners gerust te 

stellen wanneer je hen verzorgt. Jij hebt de regie maar bent ook flexibel wanneer dat past.   

Vind jij het ook leuk om samen met de bewoners iets te doen of organiseren, en weet je met dieren 

om te gaan? Onze visie is gestoeld op verbondenheid, het samen zorgen en aandacht hebben voor 

en met elkaar. Als je je hierin kunt vinden, is Titurel een goede plek voor jou. 

  



 
 

 

 

Wat bieden we jou? 

Een leuke en afwisselende baan in een kleine zorgorganisatie die volop in ontwikkeling is en mooie 

toekomstplannen maakt. Inschaling is conform de cao gehandicaptenzorg, de functie Verzorgende 

niv. 3 m/v is ingeschaald in FWG 35. In de gehandicaptenzorg werk je onregelmatige diensten (we 

onderscheiden een dag-, avond- en/of nachtdienst; hiervoor ontvang je een onregelmatigheids-

toeslag). Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, we bieden mogelijkheden tot het volgen 

van relevante cursussen.  

Wat vragen wij? 

Je werkt op MBO niveau en hebt affiniteit en/of ervaring met de gehandicaptenzorg. Je hebt een 

afgeronde relevante opleiding (bijvoorbeeld diploma verzorgende niveau 3 IG, of diploma MBO 

niveau 4 verpleegkundige). Je hebt bij voorkeur werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie. 

Deskundigheid, flexibiliteit en sociale vaardigheden zijn belangrijk in deze functie. 

Solliciteer! 

Je kunt je sollicitatie/motivatiebrief en CV richten aan mevr. Naomi van den Muijsenberg, 

info@titurel.nl 

Heb je een vraag naar aanleiding van deze vacature, kun je ons telefonisch bereiken via het tel.nr 

0164-602071. We ontvangen je sollicitatie graag zo snel mogelijk. We nemen contact met je op na 

ontvangst van je sollicitatie en, wanneer we een match zien, maken we samen een afspraak voor een 

eerste kennismakingsgesprek. 
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