
 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:  

 

Begeleider 
32 uur per week 

Standplaats: Alkmaar 

 

 

Wat ga je doen? 

Wij zoeken een enthousiaste, vrolijke, initiatiefrijke en flexibele collega! Binnen Exodus 

werken wij met de methodiek Jouw Kracht; een herstelgerichte aanpak die uitgaat van 

de eigen kracht en hulpbronnen van de (ex-) gedetineerden om zoveel mogelijk gebruik 

te maken van hun eigen krachten om zijn of haar leven een andere wending te geven. Je 

begeleidt en hebt de regie op het traject van een deelnemer en staat naast hem of haar 

tijdens het verblijf. Samen met het team proberen wij iemand zoveel mogelijk te 

motiveren en ondersteunen.  

Er wordt een professionele werkhouding van je verwacht, zowel in relatie met de 

deelnemer als ook het vertegenwoordigen van Exodus bij derden.  

 

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 hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en van de specifieke 

problematiek van onze doelgroep; 

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

• Je bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen;  

• Je durft collegae en deelnemers feedback te geven.  

 

Wat bieden wij jou?  

• Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;  

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

• Een onregelmatigheidstoeslag conform de CAO Sociaal Werk; 

• 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 contact met ons op. 

 

Procedure & contactinformatie 

Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door C. Appelman, te bereiken via 

tel.nr. 072 564 53 26 of c.appelman@exodus.nl.  

Motivatie en CV ontvangen wij graag vóór 8 juni 2020 t.a.v. C. Appelman,  

sollicitatienh@exodus.nl. Onderdeel van de sollicitatie is een meeloop dagdeel. 

  

 

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. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature, wordt niet op prijs gesteld. 
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