
 

juni 2018 

 
 

30.000 ex-gedetineerden per jaar… en wie doet er wat aan? 

 

Exodus Nederland ondersteunt en coördineert het werk in de Exodushuizen. In deze 

huizen biedt Exodus toekomstperspectief aan (ex-) gedetineerden die gemotiveerd zijn 

om hun leven zinvol in te vullen. Ook coördineert Exodus Nederland het landelijk 

vrijwilligersnetwerk, waarin meer dan 1500 vrijwilligers actief zijn. Ze zijn gedetineerden, 

ex-gedetineerden en hun familieleden tot steun. 

 

We zijn op zoek naar gemotiveerde en ervaren vrijwilligers voor de  

 

Dagbesteding 
Exodushuis Venlo 

voor minimaal een dagdeel per week 

 

De functie 

We zoeken een enthousiaste, actieve en gezellige vrijwilliger die goed kan luisteren, 

geduld heeft en belangstelling heeft voor mensen.  

 

Je begeleidt en ondersteunt de dagelijkse huishoudelijke en andere voorkomende 

werkzaamheden in huis. Tevens houd je een oogje in het zeil als het gaat om de 

kinderen van de deelneemsters die niet naar school of de kinderopvang gaan.  

 

De dag begint om 09.00 uur met de dagopening onder het genot van een kopje koffie of 

thee. Daarna wordt er een planning gemaakt, worden de taken verdeeld en gaan we aan 

de slag  tot 12.00 uur.  

 

Als vrijwilliger woon je ook regelmatig de bijeenkomsten van de vrijwilligersgroep bij.  

 

Na de selectie en het intakegesprek ga je deel uitmaken van de vrijwilligersgroep Venlo 

en word je begeleid door de coördinator van deze groep.  

 

Kennis / vaardigheden 

De vrijwilliger  

 is een evenwichtig en geestelijk stabiel persoon; 

 heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 kan goed luisteren en zich goed in een ander inleven;  

 kan goed samenwerken in een team; 

 weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden; 

 is bereid eventuele vrijwilligerstrainingen en cursussen te volgen en woont de 

vrijwilligersvergaderingen bij. 

 
Procedure 

Van de vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd.  

 

Vrijwilligers zijn (minimaal) 1 jaar beschikbaar voor deze functie. 

 

 

Exodus biedt 

 Een prettige werksfeer in een fijne omgeving;  
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 Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering. 

 WA- en ongevallenverzekering. 

 Een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten en de 

afgesproken kilometerprijs. 

 
Interesse? 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan voor 31 

januari 2019 contact op met Paula Silva, vrijwilligerscoördinator Zuid Nederland, 

p.silva@exodus.nl. 

 

Exodus Nederland ondersteunt en coördineert het werk in vijf regio’s waar Exodus 

werkzaam is. Exodus biedt toekomstperspectief aan (ex-) gedetineerden die gemotiveerd 

zijn om hun leven zinvol in te vullen. Ook coördineert Exodus Nederland het landelijk 

vrijwilligersnetwerk, waarin ruim 1500 vrijwilligers actief zijn. Ze zijn gedetineerden, ex-

gedetineerden en hun familieleden tot steun.  
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