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

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de 

laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) 

gedetineerden kunnen terecht in één van onze Exodushuizen verspreid in het land of bij 
een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 

We nodigen je uit te reageren op de vacature van: 

 

Naaister / Maatje 
Utrecht 

 

 

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die een vrouwelijke deelnemer kan leren omgaan 

met een naaimachine. Haar einddoel is het kunnen naaien van haar eigen kleren. 

Creativiteit en gezelligheid staan centraal! 

 

De vrijwilligersfunctie 

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

belangstelling heeft voor mensen.  

 

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 Utrecht 

en word je begeleid door de coördinator van deze groep.  

 

Eigenschappen 

De vrijwilliger  

 is een evenwichtig en geestelijk stabiel persoon. 

 accepteert het uitgangspunt van Exodus dat een mens altijd meer is dan wat hij of 

zij heeft gedaan. Je bent dus - met behoud van je privacy - open en toegankelijk 

voor (ex-)gedetineerden. 

 is communicatief en sociaal vaardig. 

 kan goed luisteren en zich goed in een ander inleven.  

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

 kan omgaan met mensen van allerlei culturen en levensbeschouwingen. 

 heeft oog voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. 

 

Procedure 

Van de vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. 

 

Exodus biedt ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering en een  

WA- en ongevallenverzekering.  

 

Vergoedingen 

Aan de VOG-aanvraag zijn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden.  

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

kilometerprijs. 
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Interesse? 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan vóór 31 januari 2019 contact 

op met Marit, nazorgutrecht@exodus.nl, tel. 06-41620524. 

 

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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