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 functie van

Vrijwilliger facilitaire dienstverlening
Exodushuis Heerlen
voor minimaal een dagdeel per week
De functie
De vrijwilliger
• zorgt voor het klaarzetten en/of opruimen van de vergaderruimte;
• is aanspreekpunt voor de bewoners wanneer de vaste medewerkers vergaderen of in
gesprek zijn;
• ontvangt gasten en bezoekers en verwijst hen door naar de desbetreffende persoon;
• draagt (mede) zorg voor orde en netheid in het pand;
• verzorgt het voorraadbeheer;
• houdt samen met de bewoners het pand schoon;
• verleent hand- en spandiensten;
• draagt bij aan toezicht en veiligheid (signaleert bijzondere situaties en bespreekt deze
met het personeel);
• voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit in het gebouw;
• verzorgt receptietaken, zoals het opnemen van de telefoon en noteren van berichten;
• ondersteunt tijdens evenementen / open-dagen / open-avonden.
Daarnaast zal bezien worden welke werkzaamheden eventueel nog meer op facilitair
gebied opgepakt kunnen worden.
Kennis / vaardigheden
De vrijwilliger
▪ heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
▪ heeft kennis van facilitaire dienstverlening;
▪ heeft affiniteit met onze doelgroep;
▪ heeft een professionele werkhouding;
▪ is woonachtig in Heerlen of binnen een straal van 20 kilometer rondom Heerlen;
▪ 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;
▪ 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 30 april
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, exgedetineerden en hun familieleden tot steun.

