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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 Penitentiaire Inrichtingen (PI’s).  

Een re-integratiecentrum is een ruimte waar gedetineerden met een hulpvraag terecht 

kunnen. Zij kunnen zich in het centrum voorbereiden op hun terugkeer in de 

samenleving door zaken te regelen op de leefgebieden: id aanvragen, inschrijven in de 

gemeente e.d., werk en inkomen, huisvesting, zorg, schulden en financiën. 

Voor de Penitentiaire Inrichting Vught  zijn we op zoek naar gemotiveerde en ervaren 

vrijwilligers voor de functie van  

Re-integratiecoach voor gedetineerden 

Voor minimaal 4 uur per week 

 

De vrijwilligersfunctie 

De werkzaamheden omvatten:   

▪ Begeleiden en ondersteunen van de gedetineerde burger bij het organiseren van de 

zaken die hij moet regelen. Daarbij maak je gebruik van voorbeeldbrieven, 

formulieren en websites op speciaal beveiligde computers. Als vrijwilliger/re-

integratiecoach bij het re-integratiecentrum (RIC) help je gedetineerden met allerlei 

zaken om een succesvolle terugkeer in de samenleving te realiseren.  

▪ Adviseren en motiveren van gedetineerden om zelf aan de slag te gaan. Dat kan 

bijvoorbeeld door mee te kijken bij het inschrijven bij een woningbouwvereniging, 

door voorbeelden te geven van sollicitatiebrieven of door te helpen bij het in contact 

komen met schuldeisers. Uitgangspunt is en blijft dat de gedetineerde ondersteund 

wordt in het zelfstandig regelen van zijn zaken.  

▪ Adviseren van de gedetineerden bij het maken van keuzes en de gedetineerden het 

zelfvertrouwen geven dat ze het na hun detentie gaan redden in de maatschappij. 

 

Wat vragen wij van jou? 

De vrijwilliger.. 

▪ Heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

▪ Kan samenwerken in een team, met ketenpartners en ex-gedetineerden. 

▪ Heeft administratieve vaardigheden en kan goed met de computer overweg. 

▪ Kan snel schakelen tussen de steeds wisselende vragen van de gedetineerden.  

▪ Is integer.  

▪ Kan afstand bewaren; met distantie problemen bekijken en oplossen zonder daar 

emotioneel betrokken bij te raken. 

▪ Neemt taken niet over, maar ondersteunt. 

▪ Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). 

 

Wat bieden wij jou? 

• Ondersteuning door middel van een toegepaste training, professionele begeleiding 

door de beroepskrachten, intervisiebijeenkomsten en deskundigheidsbevordering. 

Daarnaast biedt Exodus ook een WA en ongevallen verzekering. 

• Vergoeding van de kosten van de VOG. 

• Een prettige werksfeer. 



• Een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten en de 

afgesproken kilometerprijs (0,28 per km). 

• Een voor het vrijwilligerswerk noodzakelijke basis-/introductie-training, maar ook de 

mogelijkheid tot het (vrijblijvend) volgen van thematische trainingen. 

• Jaarlijks vindt de Landelijke Vrijwilligersdag plaats, waarbij alle vrijwilligers worden 

uitgenodigd. Dit is een informele en informatieve dag met interessante sprekers, er is 

tijd om contact te leggen met de vrijwilligers en voor lunch wordt gezorgd. 

 

 

Belangrijk: we zoeken mensen die in Vught of binnen een straal van 20 kilometer 

rondom Vught wonen. 

 

Geïnteresseerd?  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de 

functieomschrijving, neem dan vóór 25 augustus 2019 contact op met Paula Silva, 

vrijwilligerscoördinator Zuid Nederland, p.silva@exodus.nl.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl 

 

Exodus handhaaft 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.  
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