Vereniging Samenwerkingsverband
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 ondersteuning en begeleiding aan (ex-) gedetineerden die
zelfstandig wonen of begeleid in een Exodushuis wonen, maar ook door middel van
ondersteuning en begeleiding bij de eind detentiefasering in de Penitentiaire Inrichtingen
(PI; gevangenis).
Ter versterking van onze vrijwilligersgroep Venlo zijn wij op zoek naar een:

Oppas voor kinderen

wisselende tijden en dagen, tot 2 dagdelen per week
woonachtig in of binnen een straal van 20 km. rondom Venlo
Stichting Exodus Venlo is op zoek naar vrijwilligers die graag op de kinderen van de
deelneemsters van het Exodushuis Venlo willen passen. De groep kinderen wisselt
geregeld van aantal en van leeftijd. Het kunnen kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 12
jaar.
In het Exodushuis is veel doorstroom van bewoonsters, omdat voor sommigen op een
bepaald moment het traject is afgerond. Hierdoor wisselt het aantal kinderen in huis ook
voortdurend.
De vrijwilligersfunctie
De vrijwilliger;
• zorgt op creatieve wijze voor de daginvulling zodat dat de kinderen zich niet gaan
vervelen;
• stemt de activiteiten af op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen.
Wat vragen wij van jou?
De vrijwilliger;
• is flexibel inzetbaar betreffende werktijden, veelal in de ochtend en incidenteel in de
weekenden;
• gaat graag om met kinderen en kan zich inleven in wat zij leuk vinden of wat hen
bezig houdt;
• is goed op de hoogte van de ontwikkeling en gedrag van kinderen;
• weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden;
• herkent zich in de kernwaarden van Exodus; mensgericht, volhardend, betrokken en
behulpzaam;
• is bereid (kosteloos) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen;
• neemt deel aan de bijeenkomsten van de vrijwilligersgroep.
Wat bieden wij jou?
Exodus biedt;
• ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering;
• de verplichte introductiedag voor vrijwilligers en de mogelijkheid tot het (vrijblijvend)
volgen van thematische trainingen;
• een reiskostenvergoeding;
• een WA- en ongevallenverzekering;
• de jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag.
Geïnteresseerd?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de
functieomschrijving, neem dan voor 31 oktober 2020 contact op met Paula Silva,
coördinator vrijwilligersgroep Venlo; p.silva@exodus.nl, 06 14 81 50 08.
Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl.
We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar iedereen zich
thuis voelt.”

