
Stichting Exodus Zuid-Nederland 

 

Exodus is een landelijke forensische zorgaanbieder die (ex-) gedetineerden en hun 

familie (en netwerk) begeleidt bij de terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt onder 

andere door het bieden van ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-) 

gedetineerden die zelfstandig wonen, maar ook door middel van ondersteuning en 

begeleiding bij de eind detentiefasering in de Penitentiaire Inrichtingen (PI’s). 

COSA staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid en  

is een werkwijze om zedendelinquenten te begeleiden bij hun terugkeer naar de 

samenleving. Mensen die veroordeeld zijn voor een zedendelict, ervaren specifieke 

problemen tijdens hun terugkeer. Sociale uitsluiting en sociaal isolement komen vaak 

voor en kunnen de kans op herhaling van delict gedrag verhogen.  

Dit COSA-project voeren wij samen uit met Avans Hogeschool. 

Wij zijn op zoek naar:  

Vrijwilligers 
voor de begeleiding  

van zedendelinquenten 

standplaats: ‘s-Hertogenbosch 

Wat vragen wij van jou; 

• Voor deze functie is geen specifieke vooropleiding nodig. Jong en oud, met of 

zonder ervaring. Diversiteit maakt de cirkel krachtig en moedigen wij aan te 

solliciteren; 

• Je ziet de mens achter het delict; 

• Je bent bereid kosteloos een VOG aan te vragen.  

Wat bieden wij; 

• Een tweedaagse training over de COSA werkwijze en problematiek van 

zedendelinquenten; 

• Basistraining voor vrijwilligers van Exodus en de mogelijkheid tot het volgen van 

thematische trainingen; 

• Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering; 

• Een WA- en ongevallen verzekering; 

• De jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag. Dit is een informele en informatieve dag 

met interessante sprekers, en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder genot 

van hapjes en drankjes 

Geïnteresseerd? 

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, raak je geïnspireerd door de 

functieomschrijving en ben je beschikbaar op vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019 

voor de tweedaagse COSA-training, neem dan vóór 26 november 2019 contact op met 

Paula Silva, vrijwilligerscoördinator Zuid-Nederland; p.silva@exodus.nl, 06 14 81 50 08.  
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