
VRIJWILLIGER (MAATJE) SAMENWERKINGSPROJECT EXODUS EN RECLASSERING
GEMIDDELD 2 UUR PER 2 WEKEN

 REGIO APELDOORN

EXODUS NEDERLAND I.S.M. STICHTING NAASTE

Wat ga je doen? 
Als vrijwilliger word je gekoppeld aan een cliënt die onder toezicht staat van de Reclassering. De

Reclassering is verantwoordelijk voor het toezicht. 

Als vrijwilliger ben je een waardevolle medemens voor de deelnemer; je loopt een tijdje met elkaar op.

Het is mogelijk dat het contact doorloopt wanneer het toezicht beëindigd is. Rapporteren hoort niet bij

jouw verantwoordelijkheid. Wel sta je in nauw contact met je vrijwilligerscoördinator om ervaringen te

kunnen delen. 

Voor een vriendelijke man wonend in Apeldoorn zoeken wij een bezoek vrijwilliger. Doordat hij vaak

genoodzaakt is om op bed te verblijven, zou hij het fijn vinden om bezoek te krijgen. Iemand om een

praatje mee te maken, een spelletje te spelen en wanneer mogelijk met hem meegaat naar

doktersafspraken.

Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met professionals en vrijwilligers

opvang en begeleiding biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Onze

kernwaarden zijn leidend daarbij; samen, volhardend, moedig en perspectief.

Exodus Nederland heeft een samenwerking met Stichting Naaste.

Stichting Naaste is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie. De betrokken en inspirerende

vrijwilligers ondersteunen (ex-)gedetineerden. Zij zijn de schakel naar buiten toe, waardoor mensen

weer mee kunnen doen in de maatschappij. Door de ervaringen, kwaliteiten, talenten en motivatie van

vrijwilligers, vormen zij samen een kleurrijk geheel.
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 Je hebt de intentie om je voor langere tijd in te zetten
 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)

Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering
Een (verplichte) introductie e-learning en bijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers en de mogelijkheid tot het (vrijblijvend) 

Een mobiele telefoon en een Exodus e-mailadres voor het
uitvoeren van de taken
Een vergoeding voor gemaakte (reis-)kosten     
Een WA- en ongevallenverzekering
De jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag

Wat vragen wij van jou?     

Wat bieden wij jou?      

      volgen van thematische trainingen

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 Laura,
coördinator vrijwilligersgroep Naaste (Achterhoek/Stedendriehoek)

via 06 24 17 67 18. Reacties met motivatie en CV vóór 11 februari 2022

aan Laura via info@stichtingnaaste.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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