
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 tijdens 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: 

 

Gedragswetenschapper 
16-32 uur per week 

Standplaats: Alkmaar / Amsterdam 

Wat ga je doen?  

Je ontwikkelt, initieert en verbindt samen met de teamleider ontwikkelingen in het 

zorgaanbod en ondersteunt en coacht het team van zorgverleners. Daarnaast voer je  

zelfstandig onderzoek uit en adviseer je over het inhoudelijke beleid en methodieken.  

Je geeft advies over de juiste indicatiestelling en/of begeleiding. Je bent verantwoordelijk 

voor de zorgverlening en voor het vertalen van de inhoudelijke begeleidingslijnen.  

Dit betreft: doelrealisatie en kwalitatieve uitvoering van de begeleidingsplannen en 

advisering op inhoud en beleid aan betrokken leidinggevende(n) en uitvoerende 

zorgverleners. 

In deze functie behoort het nemen van initiatief en het leveren van een inhoudelijke 

bijdrage op het gebied van zorginnovatie, kwaliteitsontwikkeling en algehele ontwikkeling 

van de zorgverlening en de organisatie, tot jouw takenpakket. Je levert een inhoudelijke 

bijdrage op het proces aan de ontwikkeling en uitvoering van na- en bijscholing van de 

zorgverleners en stimuleert het leer-/werkklimaat. Je maakt de vertaalslag van 

ontwikkelingen in het forensisch werkveld en wetenschappelijk onderzoek naar de 

dagelijkse praktijk van de begeleider. 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Academisch werk- en denkniveau (WO Master Psychologie/Orthopedagogiek); 

• Kennis van de Forensische zorg en ontwikkelingen; 

• Je bent proactief en ondernemend in het volgen van (markt)ontwikkelingen en het 

bepalen van de adviezen die je geeft aan de organisatie; 

• Je bent kundig in het luisteren, begrijpen en reageren op opdrachtgevers en het 

overbrengen van informatie aan medewerkers; 

• Sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overbrengen van 

informatie, het schrijven van rapportages en het geven van advies; 

• Ordelijk, nauwkeurigheid en methodisch werken; 

• Deskundigheidsbevordering van medewerkers; 

• Consultatie bij complexe casuïstiek. 

 

Wat bieden wij je?  

• Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving; 

• Samenwerking/Overleg landelijk met collega gedragswetenschapper(s)  

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

in schaal 10; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling, een 

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

(IKB).  

 



Solliciteren? 

Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Richard van Leeuwen, 

waarnemend regiodirecteur regio Noord-Holland. Stuur bij interesse je motivatie en CV 

vóór 15 september 2019 a.s. naar sollicitatienh@exodus.nl t.a.v. R. van Leeuwen. 

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

 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang in de procedure. 

 

 

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/

