AMBULANT BEGELEIDER, 16-24 uur P/WK, STICHTING EXODUS NEDERLAND
(Regio Brabant)
Wat ga je doen?
Als ambulant begeleider ga je met jouw deelnemers aan de slag zodat zij zo goed mogelijk hun plek
in de samenleving terugvinden. Vanuit je werkrelatie motiveer en ondersteun je, samen met het
team en onze gedragsdeskundige, zelfredzaamheid en heb je aandacht voor het voorkomen van
recidive. Je hebt hierbij regie op het traject van de deelnemers. Onze methodiek Jouw Kracht helpt je
daarbij doordat eigen doelen centraal staan.
Je werkt zoveel mogelijk samen met het netwerk van de deelnemers; zowel hun persoonlijke
hulpbronnen als de betrokken hulpverlenende instanties. Het is een dynamische baan waarbij je de
deelnemers in hun eigen omgeving opzoekt. Soms ligt het accent op praktische zaken, soms op
gedragsverandering en in het geval van complexe problematiek is jouw begeleiding gericht op het
ondersteunen van je deelnemer op de verschillende psychosociale leefgebieden voor stabiliteit.
Bij Exodus dragen we met elkaar zorg voor het vergroten van de bekendheid van ons werk en het
verlagen van de stigmatisering van onze doelgroep. Medewerkers en vrijwilligers verzorgen ook
regelmatig een werkbezoek of voorlichting.
Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300
professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun
familieleden. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen
verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening.
Per 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting
Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken
naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere samenleving
creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. Onze
kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, volhardend, samen en moedig.
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Wat vragen wij van jou?
Je hebt een afgeronde hbo-opleiding Social Work (werkervaring in
en kennis van de forensische zorg is een pre).
Je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en de
problematiek van onze doelgroep.
Je hebt oog voor eigen welzijn en veiligheid en weet op
professionele wijze afstand en nabijheid te bewaken.
Je legt de focus op de eigen kracht van de deelnemer en weet de
deelnemer uit te dagen en te inspireren.
Een VOG is verplicht, deze vergoeden wij.
Je bent, bij voorkeur, in het bezit van rijbewijs B.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende, afwisselende en leerzame werkomgeving.
Naast aandacht voor persoonlijke groei en een leuke werksfeer,
bieden wij je een aantrekkelijk salaris; minimaal € 2.780, - en
maximaal € 3.961, - conform de CAO Sociaal Werk (afhankelijk van
opleiding en ervaring).
Een onregelmatigheidstoeslag conform de CAO Sociaal Werk.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel
Loopbaan Budget, Vitaliteitsuren en een Individueel Keuze
Budget.
Een reiskostenvergoeding ten behoeve van woon-werkverkeer.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door
de functieomschrijving, neem dan contact met ons op. Informatie
over de functie-inhoud wordt verstrekt door Ellia Verhoef, teamleider,
via e.verhoeff@exodus.nl of 06-16665246.
Reacties met CV en motivatiebrief, vóór 3 juli 2022 aan Ellia
Verhoeff per mail via e.verhoeff@exodus.nl
Acquisitie? Wij kiezen ervoor om de vacature zelf te vervullen.
We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Kijk voor meer informatie op www.exodus.nl of bekijk onze social media
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