
 

Vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland is een landelijke 

forensische zorgaanbieder, waar vijf stichtingen bij zijn aangesloten die (ex-) 

gedetineerden en hun familie begeleiden bij de terugkeer in de samenleving. We geven 

ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-) gedetineerden die zelfstandig wonen, 

maar ook aan (ex-) gedetineerden die tijdelijk in een Exodushuis verblijven om te werken 

aan hun toekomst. Bijna 1.700 vrijwilligers zijn een maatje voor gedetineerden, ex-

gedetineerden en hun familieleden.  

 

Het verenigingsbureau faciliteert de vijf aangesloten stichtingen bij hun werk op het 

gebied van beleid, personeelszaken, planning en control, communicatie en 

fondsenwerving en aanmelding. 

 

Exodus Nederland nodigt kandidaten van harte uit te solliciteren naar de functie van: 

 

 

Functioneel/applicatie beheerder 
20-24 uur per week 

Standplaats: Leiden 

 

Wat ga je doen? 
Als functioneel beheerder voer je de wettelijke toezichthoudende taken op het gebied van 

privacy uit voor de organisatie. Je hebt een toezichthoudende rol op het verbeteren van 

de privacy-processen en het privacy-bewustzijn van de medewerkers. 

 

Deze functie combineren we met de taak onze digitale werkprocessen en ICT verder te 

professionaliseren en ons hierin te ondersteunen en adviseren. Je begeleidt de 

implementatie en functionele wijzigingen van onze ICT-systemen, waaronder het 

roosterplanningssysteem en het HR- en salarissysteem. Je neemt deel aan projecten op 

het gebied van digitale informatievoorziening en je adviseert over en ondersteunt bij het 

oplossen van digitale informatievraagstukken. 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur op ICT gebied); 

• Minimaal 2-3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Kennis en ervaring op het gebied van ICT en de AVG; 

• Ervaring met het adviseren van bestuurders en medewerkers op tactisch en 

operationeel niveau. 

 
Wat bieden wij je? 
• Een uitdagende, afwisselende en lerende omgeving 

• Salaris conform de CAO Sociaal Werk, ingedeeld in schaal 9 

• 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. 

 

We vinden diversiteit en gelijke kansen belangrijk en daarom zetten we ons volledig in 

om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of 

overtuiging. 

 
Procedure & contactinformatie 
Informatie over de functie inhoud wordt verstrekt door Jan van Gils, directeur-

bestuurder. De heer van Gils is bereikbaar op 071 516 19 50 of via info@exodus.nl. 

 

Stuur bij interesse je motivatie en CV vóór 24 juli a.s. naar po@exodus.nl 

 

De vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten de voorkeur. 

Voor meer informatie over Exodus Nederland verwijzen wij je naar onze website: 

www.exodus.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

 

mailto:po@exodus.nl

