
SENIOR BEGELEIDER, 28-32 uur P/WK, STICHTING EXODUS NEDERLAND
(locatie Heerlen)

Wat ga je doen?
Als begeleider (SPW 3), voer je wekelijks begeleidingsgesprekken, ondersteun je de deelnemers

bij praktische zaken en verwijs je, indien nodig, door naar andere hulpverleningsinstanties. In

jouw functie onderhoud je contact met het professionele en persoonlijke netwerk van de

deelnemer. Je begeleidt groepsmomenten zoals deelnemersvergaderingen en thema-avonden

en je bent het aanspreekpunt voor alle deelnemers en externe contacten gedurende de dienst

die je draait.  

Het doel van de functie van senior begeleider is om de deelnemers te ondersteunen, te

motiveren en te stimuleren om op een zelfredzame wijze hun leven vorm te geven zonder terug

te vallen. Als senior begeleider is het belangrijk dat je jezelf als mens kunt inbrengen en een

prettige samenwerking aan kunt gaan met ons en met de deelnemer.

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim 300

professionals en 1700 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, moedig.
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Je hebt een hbo-opleiding (bij voorkeur Social Work).

Je hebt ervaring met psychosociale complexe problematiek en

bij voorkeur ervaring in de psychiatrie.

Je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en de

problematiek van onze doelgroep. 

Je hebt een gezonde portie eigenzinnigheid naast (kritisch)

kunnen reflecteren op eigen professionaliteit.

Je bent gericht op de eigen kracht van de deelnemer en weet de

deelnemer uit te dagen en te inspireren.

Een VOG is verplicht, deze vergoeden wij.

Een uitdagende, afwisselende en leerzame werkomgeving.

Salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8.  

Een onregelmatigheidstoeslag conform de CAO Sociaal Werk.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke- en

professionele ontwikkeling.

Een Individueel Loopbaan Budget (LBB), Vitaliteitsuren en een

Individueel Keuze Budget (IKB).

Wat vragen wij van jou?

Wat bieden wij jou? 

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 Jens Thomassen,

teamleider, via j.thomassen@exodus.nl of 06 - 44568470.

Reacties met CV en motivatiebrief, vóór 14 februari 2022 aan
Jens Thomassen per mail via j.thomassen@exodus.nl 
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

ExodusNL

exodusnederland

exodus-nederland

ExodusNederland
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