
SLAAPWACHT, 16-24 P/WK, STICHTING EXODUS NEDERLAND 
(Locatie Venlo)

Wat ga je doen?
Je komt in dienst als invalkracht in de functie van Slaapwacht (Sociaal Pedagogisch Werker 1). Je 

zorgt ervoor dat de nachtrust en de veiligheid op de locatie gewaarborgd is. Je bent de ultieme 

ondersteuner en je bent flexibel inzetbaar. Het maakt jou niet uit op welke dagen van de week je 

werkt; doordeweeks, in het weekend, in de avond of in de nacht. Je signaleert en registreert 

gebeurtenissen en het gedrag van de deelnemers. In de avond voer je urinecontroles uit en houd je 

toezicht op de aan- en afwezigheid van de deelnemers. Je voert ondersteunende werkzaamheden 

uit en het voorbereiden van administratieve processen. Tijdens de nacht treed je op in geval van 

moeilijkheden en/of onverwachte situaties. In deze functie maak jij onderdeel uit van een 

enthousiast team waarin een goede samenwerking essentieel is.

Het doel van de functie van Slaapwacht 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. Binnen 

deze functie 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 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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Je hebt een mbo-opleiding, niveau 3/4 (bij voorkeur in de sector 

zorg en welzijn).

Je bent flexibel in je werk en inzetbaarheid.

Je hebt een dosis levenservaring en hebt kennis van veiligheid.

Je hebt ervaring met psychosociale complexe problematiek. 

Je bent stressbestendig; in onverwachte situaties ben je in staat 

om op een juiste wijze te handelen. 

Je bent sterk in het leggen en onderhouden van sociale contacten. 

Je kunt goed samenwerken en je staat open voor nieuwe 

ontwikkelingen. 

Een uitdagende, afwisselende en leerzame werkomgeving.

Naast aandacht voor persoonlijke groei bieden wij je een 

aantrekkelijk salaris; minimaal € 2.059,- en maximaal € 2.832,- 

conform de CAO Sociaal Werk (afhankelijk van opleiding en 

ervaring).

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke- 

en professionele ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget, 

Vitaliteitsuren en een Individueel Keuze Budget. 

Een reiskostenvergoeding ten behoeve van woon-werkverkeer.  

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 Ellia Verrhoeff, 

Teamleider, via e.verhoeff@exodus.nl of via 06-16665246.

Reacties met CV en motivatiebrief ontvangen wij graag vóór 14 
juni 2022 t.a.v. 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

ExodusNL

exodusnederland

exodus-nederland

ExodusNederland
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