
 

 
 

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 

 

Klusjesman/vrouw 
Exodushuis Heerlen 

voor minimaal twee uur per week 

 

 
De functie 

Als vrijwilliger voer je de volgende taken uit: 

• metselen; 

• deur en ramen monteren; 

• je bent mede verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en controleert de 

gemonteerde bouw- en hulpconstructies; 

• zls timmerman werk je meestal samen met één of meer bewoners;  

• je wordt begeleid en aangestuurd door een vaste medewerker. 

 

Daarnaast zal worden gekeken welke werkzaamheden eventueel nog meer  opgepakt 

kunnen worden. 

Door je aanwezigheid, betrokkenheid en gerichte aandacht wordt een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het welbevinden van onze bewoners.  

 

Kennis / vaardigheden 

De vrijwilliger  

▪ heeft affiniteit met onze doelgroep (gedetineerden);  

▪ heeft ervaring als timmerman; 

▪ werkt volgens een vast rooster;  

▪ 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, ex-

gedetineerden en hun familieleden tot steun.  
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