Vader zijn moet je leren…
Na verblijf in de gevangenis komt het moment van vrijlating en de eventuele terugkeer
naar het gezin. Tijdens detentie en bij terugkeer hebben gedetineerden te maken met
hun verantwoordelijkheid als vader.
Deze situaties kunnen vragen oproepen. Hoe moet je vader zijn? En wat als je zelf nooit
een goed voorbeeld hebt gehad? Exodus Nederland ontwikkelde een training om deze
vaders tot steun te zijn en op weg te helpen.
Training Mijn kind en ik
In een training van 9 dagdelen (1 x intakes en 8 x cursus) besteden we aandacht aan
wat detentie betekent voor de eigen rol als vader en de relatie met de kinderen.
Thema’s die onder andere aan bod komen zijn:
- Rol als vader
- Communicatie met het kind
- Steunfiguren en netwerk
- Verwachtingen met betrekking tot de terugkeer
Deze training geven wij op dit moment in 14 penitentiaire inrichtingen (PI). Wij leiden
vrijwilligers op tot gesprekleider. Voor de PI van Leeuwarden zijn we op zoek naar een:

Gespreksleider m/v

Voor ± 4 uur per week
voor een periode van 9 weken in de maanden april/mei
Eigenschappen
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die:







goede communicatieve en sociale vaardigheden bezit
beschikt over empathisch vermogen en flexibele inzet
een goede balans kan vinden tussen betrokkenheid en afstand
kan werken volgens een bestaand gestructureerd programma
kan omgaan met mensen van allerlei culturen en levensbeschouwingen;
zich herkent in de uitgangspunten van Exodus.

Procedure
Van de vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. Aan de
VOG-aanvraag zijn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden.
Training
Naast de algemene basistraining voor nieuwe vrijwilligers van Exodus krijgt u een
training voor het geven van deze cursus aan groepen gedetineerden.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marinka,
Mijnkindenik@exodus.nl tel. 06-10938835.

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.

