30.000 ex-gedetineerden per jaar… en wie doet er wat aan?
Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) maakt (extra) bezoeken mogelijk van
kinderen (3-16 jaar) aan hun gedetineerde ouder. Eén keer per maand worden de kinderen
naar hun ouder gebracht in de penitentiaire inrichting (P.I.) door een vrijwilliger van
Exodus, die ook af en toe iets gezelligs met het kind onderneemt. De vrijwilliger krijgt
ondersteuning van Exodus bij het uitvoeren van deze taak.
Het OKD is in eerste instantie bedoeld voor het kind. In de P.I. kan het kind zonder andere
volwassen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met zijn/haar
gedetineerde ouder. Het doel van het OKD is het herstellen, in stand houden en versterken
van de ouder-kind relatie en het beperken van psychosociale schade door detentie, zowel
voor het kind als voor de ouder.
We nodigen je uit te reageren op de vrijwilligersfunctie:

Coördinator m/v
Regio Utrecht
Voor gemiddeld 4-6 uur per week
De vrijwilligersfunctie
De werkzaamheden omvatten:
 Opbouwen en onderhouden van het vrijwilligersbestand (waaronder het voeren van
intakegesprekken);
 Koppelen van deelnemers (kinderen/familieleden) aan vrijwilligers;
 Coördineren van hulpvragen van familie en ex-gedetineerden uit de regio;
 Onderhouden van contacten met derden (penitentiaire inrichting, geestelijke verzorgers
en maatschappelijke organisaties);
 Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten;
 (Individueel) begeleiden van de aan de groep verbonden vrijwilligers;
 Bijhouden van de vrijwilligersdossiers en het verzorgen van de jaarregistratie van alle
koppelingen.
Eigenschappen
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 Empatisch vermogen en flexibele inzet.
 Organisatievermogen en coördinerende kwaliteiten.
 Een groep mensen kunnen ondersteunen en goed samen kunnen werken.
 Een goede balans kunnen vinden tussen betrokkenheid en afstand houden.
 Goed om kunnen gaan met kinderen van 3 tot en met 16 jaar en enige kennis hebben
van kinderen die in gezinnen opgroeien met problemen.
 Met mensen van allerlei culturen en levensbeschouwingen kunnen omgaan.
 Zich herkennen in de uitgangspunten van Exodus.
 HBO denk- en werkniveau
Procedure
 Er vindt een sollicitatiegesprek plaats.
 Er wordt een VOG (verklaring omtrent het gedrag) aangevraagd op kosten van Exodus.
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Exodus biedt
 Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering.
 Een WA- en ongevallenverzekering.
 Een onkostenvergoeding.
Ten behoeve van de taak wordt een mobiele telefoon ter beschikking gesteld.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd of wil je er meer van weten? Neem dan voor 30 januari 2019 contact
op met Arendtje, Morssingel 5, 2312 AZ te Leiden, e-mail a.vandescheur@exodus.nl, tel.
06-20635061.
Over Exodus
Exodus Nederland ondersteunt en coördineert het werk in vijf regio’s waar Exodus
werkzaam is. Exodus biedt toekomstperspectief aan (ex-) gedetineerden die gemotiveerd
zijn om hun leven zinvol in te vullen. Ook coördineert Exodus Nederland het landelijk
vrijwilligersnetwerk, waarin ruim 1500 vrijwilligers actief zijn. Ze zijn gedetineerden, exgedetineerden en hun familieleden tot steun.
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