
Stichting Exodus Noord-Holland 
 

 

 

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 Exodus huizen. In deze intramurale 

instellingen worden (ex-) gedetineerden 24 uur per dag begeleid bij de laatste fase van 

hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij.  

 
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een: 

 
Intaker / PR medewerker 

12 – 16 uur p/w 

Standplaats: Alkmaar / Amsterdam eo. 

 

 

Wat ga je doen? 

Als intaker / PR medewerker voer je intake- en plaatsinggesprekken: je draagt de zorg 

voor het plaatsingproces van bewoners en deelnemers van de verschillende Exodus 

trajecten, zowel intramuraal als extramuraal. Het doel van deze functie is om de (ex-) 

gedetineerden te beoordelen op hun motivatie en geschiktheid voor het Exodustraject. 

Exodus maakt daarbij gebruik van de methodiek ‘Jouw Kracht’, die uitgaat van de eigen 

kracht en hulpbronnen van de (ex-) gedetineerden.  

 

Ook onderhoud je contact met het professionele en persoonlijke netwerk van een (ex-) 

gedetineerde. Je fungeert tevens als aanspreekpunt van ketenpartners en/of verwijzers. 

Bij Exodus dragen we met elkaar zorg voor het vergroten van onze naamsbekendheid en 

het verlagen van de stigmatisering van de doelgroep. Als intaker / PR medewerker 

verzorg je regelmatig werkbezoeken bij Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) of voorlichting 

aan ketenpartners.  

 

Wat vragen wij o.a. van jou? 

 HBO werk- en denkniveau 

 Bijvoorkeur kennis van de WMO en de mogelijkheden tot financiering door 

gemeenten; 

 Je hebt kennis en affiniteit met de problematiek ten aanzien van de doelgroep; 

 Kennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving; 

 Ordelijk, dienstverlenend en een hoge mate van flexibiliteit.  

 Ervaring met Regas is een pre 

 

Wat bieden wij jou?  

 Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;  

 Salaris conform de CAO Sociaal Werk en is afhankelijk van opleiding en werkervaring 

in schaal 8; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB) en Vitaliteitsuren, een 

Individueel Keuze Budget (IKB).  
 

  



Geïnteresseerd? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de 

functieomschrijving, neem dan alsjeblieft contact met ons op. 

 

Procedure & contactinformatie 

Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door mevrouw C. Appelman, 

teamleider, t. 072 564 53 26. Reacties met CV vóór 3 maart 2019 tav. C. Appelman,  

e. sollicitatienh@exodus.nl. 

 

Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid 

genieten interne kandidaten de voorkeur.  

 

Als werkgever handhaaft Exodus een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit 

belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, 

ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature, wordt niet op prijs gesteld. 
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