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. 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.

Promotor
Provincie Limburg
Voor gemiddeld 2 tot 4 dagdelen per maand
De vrijwilligersfunctie
De vrijwilliger;
• verzorgt voorlichting bij maatschappelijke organisaties;
• verzorgt voorlichting bij bedrijven, ondernemersverenigingen en (potentiële)
werkgevers;
• bepaalt in overleg met de regiocoördinator overige activiteiten.
Wat vragen wij van jou?
De vrijwilliger;
• is communicatief en sociaal vaardig;
• heeft empathisch vermogen en is flexibel;
• 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.
Wat bieden wij jou?
Exodus biedt;
• ondersteuning door middel van deskundigheidsbevordering en advisering door de
regiocoördinator;
• een WA- en ongevallenverzekering;
• een vergoeding voor gemaakte reiskosten;
• de verplichte basistraining 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 29 maart 2020 contact op met
Jurgen Obbens, regiocoördinator Zuid-Nederland; j.obbens@exodus.nl, 06 14 86 81 78.
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.

