
Stichting Exodus Zuid Nederland 
  

 

 

Exodus Nederland 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 (deelnemers) 24 uur per dag begeleid tijdens de 

laatste fase van hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer naar de 

maatschappij. 

 
Begeleider 

(Sociaal pedagogisch werker 3) 

14 uur p/w  

standplaats: Heerlen 

 

Wat ga je doen? 

Je begeleidt ex-gedetineerden (deelnemer) die uit detentie komen, bij hun terugkeer in 

de maatschappij of bij hun voortzetting van resocialisatie. Je voert de werkzaamheden 

uit in een 24-uurs begeleid wonen setting.  

De deelnemers ondersteun je bij diverse leefgebieden. Je voert dan ook wekelijks 

begeleidingsgesprekken met hen. Bij praktische zaken bied je waar nodig ondersteuning 

met een eventuele verwijzing naar de juiste hulpverlening instanties.  

Je onderhoudt contact met het professionele en persoonlijke netwerk van de deelnemer 

zoals: Reclassering, Dienst Werk en Inkomen, politie en gezins- en familieleden. 

  

Ook begeleid je diverse groepsmomenten zoals gezamenlijk eten en thema-avonden en 

ben je het aanspreekpunt voor alle deelnemers en externe contacten gedurende de 

diensten die je draait.  

Je begeleidt deelnemers naar passende en duurzame arbeid en zoekt hierin de juiste 

strategieën, rekening houdend met de persoon en rekening houdend met de wensen van 

de werkgever. 

 

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

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

zonder kans op recidive. De methodiek Krachtwerk die binnen Exodus gehanteerd wordt, 

draagt bij aan het centraal stellen en succesvol behalen van de doelen van deelnemers. 

Wat vragen wij van jou? 

 

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur SPH/MWD opleiding; 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep; 

• Je bent goed in staat te reflecteren op eigen handelen; 

• Je bent een doorzetter die ook bij tegenslag niet opgeeft; 

• Je beschikt over het vermogen om deelnemers te inspireren en te motiveren; 

• Je bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen; 

• Je durft collegae en deelnemers feedback te geven. 

 

  



Wat bieden wij je?  

• Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving; 

• Een zelfstandige functie in een organisatie die in ontwikkeling is; 

• Op termijn is het uitbreiden van uren mogelijk (indien gewenst); 

• Salaris conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 en afhankelijk van opleiding en 

werkervaring; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele 

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

Individueel Keuze Budget (IKB).  

 

Geïnteresseerd? 

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

functieomschrijving, neem dan contact met ons op. 

 

Procedure en contactinformatie 

Informatie over de functie is te krijgen bij Marly Hulshof, operationeel manager a.i. regio 

Zuid Nederland, tel. nr. 06 526 77 471  

 

Reacties met CV en motivatiebrief kun je sturen vóór 18 april 2019 ter attentie 

van Marly Hulshof, via e-mailadres: m.hulshof@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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