BEZOEKMAATJE VRIJWILLIGERSGROEP NIJMEGEN/ARHEM
GEMIDDELD 2 UUR PER TWEE WEKEN
(STANDPLAATS REGIO NIJMEGEN, ARNHEM EN/OF PI ARNHEM)

VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND EXODUS NEDERLAND

Wat ga je doen?
Als bezoekmaatje verleen je hulp aan gedetineerden, ex-gedetineerden of voormalige deelnemers
aan het begeleid wonen traject in de Exodushuizen en/of hun familieleden.
Je helpt ‘met de handen op de rug’. Hierbij kun je denken aan het meegaan naar instanties (UWV,
sociale dienst, woningbouwvereniging e.d.) of administratieve ondersteuning.
Ook onderneem je activiteiten met de hulpvrager. Je motiveert/stimuleert de hulpvrager tot
zelfstandigheid en/of biedt een luisterend oor. Je wordt individueel ingezet op hulpvragen en bent
flexibel inzetbaar.
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?

Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering
Een (verplichte) introductie e-learning en bijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers en de mogelijkheid tot het (vrijblijvend) volgen
van thematische trainingen
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 Miranda,
coördinator vrijwilligersgroep Nijmegen/Arnhem via 06-57528020.
Reacties met motivatie en CV kun je vóór 18 augustus 2021 sturen
naar Miranda via vgnijmegen@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
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