
Vereniging samenwerkingsverband 
Exodus Nederland 

 
 
Exodus Nederland is een landelijke forensische zorgaanbieder, waar vijf stichtingen bij 
zijn aangesloten die (ex-) gedetineerden en hun familie begeleiden 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 Exodus huizen. In deze 
intramurale instellingen worden (ex-) gedetineerden (deelnemers) 24 uur per dag 
begeleid tijdens de laatste fase van hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer 
naar de maatschappij. 
Tevens zijn bijna 1700 Exodus vrijwilligers een maatje voor gedetineerden, ex-
gedetineerden en hun familieleden.  
 
Het verenigingsbureau faciliteert de vijf stichtingen bij hun werk op het gebied van 
beleid, personeelszaken, planning en control, communicatie & fondsenwerving, 
aanmeldingen en vrijwilligers. 
 
Het team sector Vrijwilligers & Kerkzaken (V&K) coördineert alle vrijwilligers die 
actief zijn voor Exodus Nederland en heeft contacten bij o.a. kerken door heel Nederland, 
gemeenten en het justitiepastoraat. Binnen dit team zijn wij op zoek naar kandidaten 
voor de functie van:  
 

Regio coördinator Noord-Holland en Flevoland 
24 uur per week 

Standplaats: vanuit huis en woonachtig in de regio Noord-Holland/Flevoland 
 
Wat ga je doen? 
De regio coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en voortgang van het 
vrijwilligersnetwerk in Noord-Holland en Flevoland. Je bent de verbindende schakel 
tussen de vrijwilligers, het justitiepastoraat, kerken, lokale gemeenten, Exodus 
Nederland en de Exodushuizen.  
De regiocoördinator houdt relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij op het gebied 
van de (na)zorg aan (ex-)gedetineerden en eventueel hun (ex) partners en kinderen. 
Evenals de ontwikkelingen op het gebied van interkerkelijke organisaties.  
Tot de taken kan ook scholing en het geven van training behoren. Relevante ervaring 
hiervoor is een pre.  
 
De functie brengt onregelmatige werktijden en regelmatig reizen met zich mee. 
 
Wat vragen wij van jou? 

 HBO werk- en denkniveau;  
 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;  
 Bij voorkeur kennis van en ervaring met zorg aan (ex-) gedetineerden;  
 Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden;  
 Punctualiteit, betrokkenheid, enthousiasme en initiatief;  
 Kennis, ervaring en affiniteit met het (inter)kerkelijke veld;  
 In het bezit van rijbewijs B.  

 
Wat bieden wij je?  

 Een uitdagende, afwisselende en lerende omgeving; 
 Salaris conform de CAO Sociaal Werk, ingedeeld in schaal 8; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB), Vitaliteituren en een 
Individueel Keuze Budget (IKB). 

 
  



Geïnteresseerd? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de bovenstaande 
functieomschrijving, neem dan contact met ons op. 
We vinden diversiteit en gelijke kansen belangrijk en daarom zetten we ons volledig in 
om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of 
overtuiging. 
 
Procedure & contactinformatie 
Informatie over de functie inhoud wordt verstrekt door Ed Bohré (regio coördinator) op 
tel nr. 071 516 19 50. Stuur bij interesse je motivatie en CV vóór 8 maart a.s. naar 
po@exodus.nl tav. E. Bohré. 
 
Voor meer informatie over Exodus Nederland verwijzen wij je naar onze website: 
www.exodus.nl.  
De vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten de voorkeur. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 


