Vereniging Samenwerkingsverband
Exodus Nederland
Exodus Nederland is een landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers
opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.
Ter versterking van onze vrijwilligersgroep Nijmegen/Arnhem zijn wij op zoek naar een:

Bezoekmaatje
voor gemiddeld 2 uur per twee weken
Standplaats: Regio Nijmegen/Arnhem en/of PI Arnhem
De vrijwilligersfunctie
De vrijwilliger;
• verleent hulp aan mensen die in detentie zitten, uit detentie komen en/of hun
partners en/of kinderen of voormalige deelnemers aan het programma in de
Exodushuizen;
• helpt ‘met de handen op de rug’. Je kunt hierbij denken aan het meegaan naar
instanties (UWV, sociale dienst, woningbouwvereniging enz.), of administratieve
ondersteuning. Ook onderneemt de vrijwilliger (maatje) activiteiten met degene aan
wie hij/zij gekoppeld is;
• motiveert/stimuleert de hulpvrager tot zelfstandigheid en/of biedt een luisterend oor;
• en/of brengt spullen van een (ex-)gedetineerde naar de plaats van bestemming;
• wordt individueel ingezet op hulpvragen.
Wat vragen wij van jou?
De vrijwilliger;
• heeft empathisch vermogen, is sociaal vaardig en is flexibel inzetbaar;
• heeft oog voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen;
• weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden;
• herkent zich in de kernwaarden van Exodus; mensgericht, volhardend, betrokken en
behulpzaam;
• is bereid (kosteloos) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen;
• neemt deel aan de bijeenkomsten van de vrijwilligersgroep.
Wat bieden wij jou?
Exodus biedt;
• ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering;
• de verplichte basis-/introductie-training voor vrijwilligers en de mogelijkheid tot het
(vrijblijvend) volgen van thematische trainingen;
• een reiskostenvergoeding;
• een WA- en ongevallenverzekering;
• de jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de
functieomschrijving, neem dan vóór 31 maart 2020 contact op met Wil, coördinator
vrijwilligersgroep Nijmegen/Arnhem; vgnijmegen@exodus.nl, 06-57528020.
Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl.
“We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar
iedereen zich thuis voelt.”

