Vereniging Samenwerkingsverband
Exodus Nederland

Exodus is een landelijke forensische zorgaanbieder die (ex-)gedetineerden en hun familie
(en netwerk) begeleidt bij de terugkeer in de samenleving. Op weg naar zelfstandig
wonen verblijven zij met begeleiding o.a. in een Exodushuis. Vrijwilligers nemen een
belangrijke plaats in binnen Exodus om de (ex-)gedetineerden te ondersteunen bij dit
proces. Wij zoeken voor het Exodushuis in Alkmaar een

Huisvrijwilliger
Voor 2 tot 8 uur per week
De vrijwilligersfunctie
De vrijwilliger
• is op één of meerdere dagen wekelijks of om de week beschikbaar op maandag,
dinsdag, woensdag en/of donderdag;
• is tijdens etenstijd (17.00 tot 19.00 uur) in het Exodus huis aanwezig;
• biedt ondersteuning bij het bereiden van een eenvoudige maaltijd;
• is van harte welkom om mee te eten, maar dit is vrijblijvend;
• wil met zijn/haar inzet van betekenis zijn.
Wat vragen wij van jou?
De vrijwilliger
• is communicatief en sociaal vaardig;
• heeft empathisch vermogen en is flexibel;
• kan goed grenzen aangeven;
• heeft oog voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen;
• weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden;
• kan omgaan met verschillende culturen en levensbeschouwingen;
• herkent zich in de kernwaarden van Exodus; mensgericht, volhardend, betrokken en
behulpzaam;
• is bereid 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;
• een WA- en ongevallenverzekering;
• een reiskostenvergoeding;
• de verplichte basis-/introductie-training voor vrijwilligers en de mogelijkheid tot het
(vrijblijvend) volgen van thematische trainingen;
• de jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag. Hiervoor worden alle vrijwilligers uitgenodigd.
Dit is een informele en informatieve dag met interessante sprekers en er is tijd om
contact te leggen met de vrijwilligers en de coördinatoren.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de
functieomschrijving, neem dan vóór 31 oktober 2019 contact op met Judith van
Dommele; j.vandommele@exodus.nl, 06 14 22 23 64.
Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl.

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.

