
Stichting Exodus Zuid-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 24 uur per dag begeleid bij de laatste fase van 

hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij.  

 
Wij zijn per direct voor ons team Intensieve Jongeren Aanpak binnen de gemeente 

Rotterdam, op zoek naar een nieuwe collega. Word jij onze nieuwe collega? 

 
Ambulant begeleider IJA 

(Intensief Jongeren Aanpak) 
36 uur p/w 

standplaats: Rotterdam 

 

Wat ga je doen?  

Als ambulant begeleider IJA word je ingezet om jongeren uit de gemeente Rotterdam 

vanuit een wijkteam ambulant te begeleiden. Het betreft een dynamische werksfeer 

waarbij je met meerdere cliënten per dag een afspraak hebt. Huisbezoeken zijn een 

onderdeel van het werk. De functie wordt uitgevoerd vanuit Rotterdam.  
 
Doel van de functie is de jongeren te motiveren en te stimuleren bij het bevorderen en/of 

handhaven van hun zelfredzaamheid en het voorkomen van recidive. Als ambulant 

begeleider IJA voer je wekelijks begeleidingsgesprekken, ondersteun je de cliënt bij 

praktische zaken en verwijs je door naar andere hulpverleningsinstanties. Handen uit de 

mouwen steken en waar nodig jongeren bij de hand nemen in de begeleiding, is een 

belangrijke werkwijze. Daarnaast onderhoud je contact met zowel het professionele 

netwerk rond de cliënt als ook met zijn persoonlijke netwerk.  

Het professionele netwerk bestaat onder meer uit: de sociale dienst, Reclassering, 

diverse gemeentelijke loketten, politie en overige (zorg)instanties.  

 

Wat vragen wij van jou?  

 Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur SPH/MWD); 

 Werkervaring met jongvolwassenen en werken binnen een wijkteam is een pre;  

 Je bent representatief en je hebt een stevige positieve uitstraling, zowel naar  

     externe contacten als naar de jongeren;  

 Je kunt out of the box denken; 

 Je bent bereid en in staat zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen; 

 Je bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen; 

 Je komt in aanmerking of bent in het bezit van een SKJ registratie.  

 

Wat bieden wij je?  

 Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;  

 Salaris conform de CAO Sociaal Werk. De inschaling is afhankelijk van opleiding en 

werkervaring. De functie is ingedeeld in schaal 7/8; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB) en Vitaliteitsuren, een 

Individueel Keuze Budget (IKB).  



 

Geïnteresseerd? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de 

functieomschrijving, neem dan alsjeblieft contact met ons op. 

 

Procedure & contactinformatie 

Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Willem Dumee, ambulant 

begeleider IJA; w.dumee@exodus.nl of 06-105 65 616 

 

Reacties met CV vóór 24 december 2018 a.s. naar Cecilia Jangbahadoer op 

c.jangbahadoer@exodus.nl. 

Sollicitatiegesprekken kunnen worden gehouden vanaf week 52. 

 

 

Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl of 

www.exoduszuidholland.nl.   

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid 

genieten interne kandidaten de voorkeur.  

 

Als werkgever handhaaft Exodus een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit 

belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, 

ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging.  

 

 

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