
Exodus Nederland 
 

 

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 al door 

middel van ondersteuning en begeleiding bij de eind detentiefasering in de 

Penitentiaire Inrichtingen (PI’s).  

Tijdens het verblijf in de gevangenis krijgen gedetineerde vaders te maken met 

het dilemma hoe zij hun rol als vader kunnen oppakken tijdens hun detentie. 

Deze veranderingen kunnen vragen oproepen. Hoe moet je vader zijn? En wat 

als je zelf nooit een goed voorbeeld hebt gehad?  

In de workshop Mijn kind en ik wordt er samen met de gedetineerden aandacht 

besteed aan wat detentie betekent voor de rol als vader en de relatie met zijn 

kind(eren).  

Training Mijn kind en ik  

In een training van negen dagdelen (1 intake en 8 cursus momenten) besteden 

we aandacht aan wat detentie betekent voor de eigen rol als vader en de relatie 

met de kinderen.  

Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: 

• Rol als vader 

• Communicatie met het kind 

• Steunfiguren en netwerk 

• Verwachtingen met betrekking tot de terugkeer 

 

Deze training geven wij op dit moment in 14 PI’s. Wij leiden 

vrijwilligers op tot gesprekleider. Voor de PI Rotterdam zijn we op zoek naar 

een:  
 

Gespreksleider (m/v) 
± 4 uur p/wk, gedurende 9 wkn 

Standplaats: Rotterdam 

Wat vragen wij van jou? 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

• Je beschikt over empathisch vermogen en bent flexibel qua inzet; 

• Een goede balans tussen betrokkenheid en afstand houden; 

• Je kunt werken volgens een bestaand gestructureerd programma; 

• Probleemloos omgaan met mensen van verschillende culturen en 

levensbeschouwingen;  

• Je herkent je in de uitgangspunten van Exodus Nederland. 

 



Wat bieden wij jou?  

• Van de vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
gevraagd, waarvoor Exodus de kosten vergoedt; 

• Naast de algemene basistraining voor nieuwe vrijwilligers van Exodus, 

krijg je een training voor het geven van deze cursus aan groepen 
gedetineerden.  

 

Geïnteresseerd? 

Herkent u zichzelf in bovenstaande eigenschappen, geef u dan op bij de 
coördinator Mijn kind en ik Marinka Hokken via mijnkindenik@exodus.nl.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Hokken per e-mail 

of telefoon op 06-10 93 88 35. 

 

 

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.  

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