
REGIOCOÖRDINATOR, 24 UUR PER WEEK
(standplaats vanuit huis en in de regio Noord-Holland/ Flevoland) 

Wat ga je doen? 
Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en voortgang van het

vrijwilligersnetwerk in Noord-Holland en Flevoland.

Je bent de verbindende schakel tussen de vrijwilligers, het justitiepastoraat, kerken, lokale

gemeenten, Exodus Nederland, de Exodushuizen en DJI in de regio. Daarnaast hou je relevante

maatschappelijke ontwikkelingen bij op het gebied van de (na)zorg aan (ex-)gedetineerden en

eventueel hun partners en kinderen. Evenals de ontwikkelingen op het gebied van interkerkelijke

organisaties. Tot de taken kan ook scholing en het geven van training behoren. Relevante

ervaring hiermee is een pre. 

Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim 350 professionals

en ruim 1700 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. We richten ons (desgewenst) ook op

de familieleden en de kinderen van (ex-)gedetineerden. 
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HBO werk- en denkniveau; 

Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als

schriftelijk; 

Bij voorkeur kennis van en ervaring met zorg aan (ex-)

gedetineerden; 

Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden;

Flexibiliteit i.v.m. onregelmatige werktijden en reizen;

Punctualiteit, betrokkenheid, enthousiasme en initiatief; 

Kennis, ervaring en affiniteit met het (inter)kerkelijke veld; 

Een positieve houding t.a.v. de christelijke identiteit van Exodus; 

In het bezit van rijbewijs B.

Een uitdagende, afwisselende en lerende omgeving;

Salaris conform de CAO Sociaal Werk, ingedeeld in schaal 8;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en

professionele ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget

(LBB), Vitaliteituren en een Individueel Keuze Budget (IKB). 

Wat vragen wij van jou?

Wat bieden wij jou? 

Geïnteresseerd? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door

de bovenstaande functieomschrijving, neem dan contact met ons

op. Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Jurgen

Obbens (teamcoördinator) bereikbaar via 06-14868178. 

Reacties met CV en motivatiebrief vóór 16 augustus 2021 per
mail via po@exodus.nl (t.a.v. dhr. J. van Gils, directeur
bestuurder). De eerste gesprekken zijn gepland op 27 augustus
2021.

We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar
iedereen zich thuis voelt.
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