
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 (deelnemers) 24 uur per dag begeleid bij de 

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

maatschappij.  

Stichting Exodus Noord-Holland nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van:  

 

Ambulant begeleider 
16-32 uur p/w 

Standplaats: Alkmaar en omgeving 

 

Wat ga je doen? 

Als ambulant begeleider ga je met jouw deelnemers aan de slag zodat zij zo goed 

mogelijk hun plek in de maatschappij terugvinden na hun detentie. Vanuit je werkrelatie 

motiveer en stimuleer je zelfredzaamheid en heb je aandacht voor het voorkomen van 

recidive. De methodiek Krachtwerk helpt daarbij doordat eigen doelen van de deelnemer 

centraal staan.  

Daarbij werk je, zoveel mogelijk, samen met het netwerk van deelnemers. Zowel hun 

persoonlijke hulpbronnen als de betrokken hulpverlenende instanties (verwijzers, 

behandelaars, arbeidsparticipatie etc.) 

Het is een dynamische baan waarbij je veel onderweg zult zijn omdat je jouw deelnemers 

in hun eigen omgeving opzoekt. Soms ligt het accent op praktische zaken, soms ligt de 

nadruk op gedragsverandering en in het geval van complexe problematiek is jouw 

begeleiding voornamelijk gericht op ‘stut en steun’ voor stabiliteit. 

Wat vragen wij o.a. van jou?  

• Je hebt minimaal een HBO diploma sociaal werk (vergelijkbare opleidingen: MWD, 

SPH of psychiatrisch verpleegkunde met ervaring in forensische zorg); 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep; 

• Je bent van nature ondernemend en kunt (kritisch) reflecteren op je eigen 

professionaliteit en ook op het functioneren van het ambulante team; 

• Je weet je staande te houden in situaties van weerstand en dynamiek; 

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

• Je kan flexibel omgaan met de doelgroep tussen enerzijds zelfstandig werken en 

anderzijds werken in teamverband; 

• Je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en van de specifieke 

problematiek van onze doelgroep. 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;  

• Salaris conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (afhankelijk van ervaring); 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB), Vitaliteitsuren en 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 Claudia Appelman. Reacties met 

motivatie en CV ontvangen wij graag vóór 15 september 2019 t.a.v. C. Appelman via 

c.appelman@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. 

 

http://www.exodus.nl/

