
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSGROEP OKD ARNHEM
VRIJWILLIGERSFUNCTIE, GEM. 6-8 UUR PER WEEK

STANDPLAATS REGIO ARNHEM

Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) maakt (extra) bezoeken mogelijk van kinderen (3-16 jaar) 
aan hun gedetineerde ouder. Eén keer per maand worden de kinderen naar hun ouder gebracht in de PI’s door 
een vrijwilliger van Exodus, die ook af en toe iets gezelligs met het kind onderneemt.

Wat ga je doen? 
Als vrijwilligerscoördinator zorg je voor de opbouw en het onderhoud van het vrijwilligersbestand. Dit betekent 
onder andere de intakes van nieuwe vrijwilligers, maar coördineer je ook hulpverzoeken van gedetineerden en 
familieleden. Na het binnenkomen van deze hulpverzoeken is het jouw taak om vrijwilligers aan kinderen en/of 
familieleden te koppelen. Daarbij komen ook enkele administratieve werkzaamheden kijken. 

Buiten het contact met vrijwilligers en deelnemers, onderhoud je ook het contact met derden. Denk hierbij aan 
Penitentiaire Inrichtingen, geestelijke verzorgers en (betrokken) maatschappelijke organisaties. 

Om vrijwilligers in te werken maar ook hun kennis up-to-date te houden, organiseer je 
vrijwilligersbijeenkomsten voor de vrijwilligers uit jouw regio. Deze organisatie houdt onder andere in; het 
opstellen en versturen van uitnodigen naar de vrijwilligers, het opstellen van een agenda, het voorzitten van de 
bijeenkomst(en) en zorg je dat jouw vrijwilligers op de hoogte zijn van eventuele cursussen en trainingen, 
aangeboden door Exodus. Je begeleidt op zowel individueel niveau als in groepsverband de aan de groep 
verbonden vrijwilligers. 

Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim 350 professionals en 1500 
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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Je kunt goed omgaan met kinderen van 3 tot en met 16 jaar en hebt enige 
kennis van kinderen die in gezinnen opgroeien met problemen
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent flexibel 
inzetbaar 
Je beschikt over organisatievermogen en coördinerende kwaliteiten
Je kan een groep mensen ondersteunen en goed samenwerken
Je weet in een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand 
houden
Het aanvragen van een VOG is verplicht (hier zijn geen kosten aan 
verbonden)

Ondersteuning, begeleiding van de regiocoördinator en 
deskundigheidsbevordering
Een (verplichte) introductie e-learning en bijeenkomst voor nieuwe 
vrijwilligers en de mogelijkheid tot het (vrijblijvend) volgen van 
thematische trainingen
Een mobiele telefoon voor het uitvoeren van de taken
Een WA- en ongevallenverzekering
Een vergoeding voor gemaakte kosten
De jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag

Wat vragen wij van jou?     

Wat bieden wij jou? 

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 regiocoördinator Arendtje van de 
Scheur via 06-20635061. 

Jouw reactie, met motivatie en CV, mag je per email sturen aan 
a.vandescheur@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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