VRIJWILLIGERS TRAINING MIJN KIND EN IK
GEMIDDELD 4 UUR P/W GEDURENDE 9 WEKEN IN VOOR- EN/OF NAJAAR
STANDPLAATS PI DORDRECHT OF PI ROTTERDAM, LOCATIE DE SCHIE

VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND EXODUS NEDERLAND

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. Hierbij krijgen gedetineerden te maken met
de verantwoordelijkheid als vader. Deze veranderingen kunnen vragen oproepen. Hoe moet je vader
zijn? En wat als je zelf nooit een goed voorbeeld hebt gehad?
In de training 'Mijn kind en ik' wordt er samen met de gedetineerden aandacht besteed aan wat
detentie betekent voor de eigen rol als vader en de relatie met zijn kind(eren).
Deze training geven wij in 15 penitentiaire inrichtingen (PI’s).
Wat ga je doen?
Als vrijwilliger draagt je zorg voor het werven van gedetineerden voor de training.
Je geeft de training samen met een andere vrijwilliger en begeleidt kleine groepjes gedetineerden
binnen de training.
Je bent beschikbaar voor een periode van 9 weken per training (1 dagdeel intake gesprekken en
8 inhoudelijke bijeenkomsten).
Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim 350 professionals en
1700 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun
familieleden.
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn dagelijks aan de slag om (ex-)gedetineerden steun en
begeleiding te geven bij hun terugkeer naar de samenleving. Onze kernwaarden zijn leidend daarbij;
samen, volhardend, moedig en perspectief.
We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het
land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening of vrijwillige hulp. We richten ons (desgewenst)
ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden.
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Wat vragen wij van jou?

Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden
Je weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en
afstand houden
Je hebt oog voor je eigen en andermans veiligheid
Je neemt deel aan de bijeenkomsten van de vrijwilligersgroep
Het aanvragen van een VOG is verplicht (Hier zijn geen kosten
aan verbonden)
Wat bieden wij jou?

Training voor het geven van de training aan groepen
gedetineerden
Een (verplichte) introductie e-learning en bijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers en de mogelijkheid tot het (vrijblijvend)
volgen van thematische trainingen
Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering
Een vergoeding voor gemaakte (reis-)kosten
Een WA- en ongevallenverzekering
De jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de
functieomschrijving, neem dan contact met ons op.
Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Marieke van
Zwam, Landelijk projectleider ‘Mijn kind en ik’ via 06-14488216.
Of stuur je reactie met motivatie en CV vóór 15 augustus 2021 aan
Marieke via m.vanzwam@exodus.nl.
We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar iedereen
zich thuis voelt.
Kijk voor meer informatie op www.exodus.nl of bekijk onze social media
ExodusNL
exodusnederland
exodus-nederland
ExodusNederland
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