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

 

Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) maakt (extra) bezoeken mogelijk 

van kinderen (3 - 16 jaar) aan hun gedetineerde ouder. Eén keer per maand worden de 

kinderen naar hun ouder gebracht in de penitentiaire inrichting (P.I.) door een vrijwilliger 

van Exodus Nederland, die ook af en toe iets gezelligs met het kind onderneemt. De 

vrijwilliger krijgt ondersteuning van Exodus bij het uitvoeren van deze taak. 

Het OKD is in eerste instantie bedoeld voor het kind. In de P.I. kan het kind zonder 

andere volwassen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met 

zijn/haar gedetineerde ouder. Het doel van het OKD is het herstellen, instandhouden en 

versterken van de ouder-kind relatie en het beperken van psychosociale schade door 
detentie, zowel voor het kind als voor de ouder.  

We nodigen je uit te reageren op de vacature van: 

 

OKD vrijwilliger  
regio Zaanstad/Amsterdam  

 

De vrijwilligersfunctie 

 Je vervoert kinderen naar de Penitentiaire Inrichting en weer naar huis. 

 Je bent in het bezit van een auto, met inzittendenverzekering.  

 Je bent beschikbaar op woensdagmiddag / in het weekend en bereid om langere 

afstanden te rijden. 

 Je woont als vrijwilliger de bijeenkomsten van de OKD-groep bij, evenals de regio 

trainingen en de landelijke vrijwilligersdag. Deze bijeenkomsten maken deel uit van 

de training die iedere vrijwilliger o.i. nodig heeft. 

 

Eigenschappen 

 Je bent een stabiel persoon. 

 Je bent gemiddeld twee dagdelen per maand beschikbaar. 

 De focus van de begeleiding is gericht op de waarde van ieder mens persoonlijk en 

het recht op herstel hoe het in het leven ook gelopen is. Je accepteert het 

uitgangspunt van Exodus dat een mens altijd meer is dan wat hij of zij heeft gedaan. 

 Je bent communicatief, sociaal vaardig en flexibel. 

 Je kunt goed luisteren en je goed in een ander inleven.  

 Je kunt goed met kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar omgaan. 

 Je kunt omgaan met mensen van allerlei culturen en levensbeschouwingen. 

 Je herkent je in de kernwaarden van Exodus (mensgericht, volhardend, betrokken en 

behulpzaam) en hebt een positieve houding t.a.v. de christelijke identiteit van 

Exodus.  

 Je hebt oog voor jouw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen en weet goede 

balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden. 

 

Procedure 

Van de vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. 
 
Exodus biedt ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering en een  

WA- en ongevallenverzekering. 

 

Vergoedingen 

De kosten voor de VOG worden vergoed.  
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Een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten en de afgesproken 

kilometerprijs. 

 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem voor 30 januari 2019 contact op met 

Julia, coördinator OKD Zaanstad / Amsterdam, tel. 06- 46267993 (okd) of 

OKDAmsterdamZaanstreek@exodus.nl. 

 

 

 

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 de Exodushuizen verspreid in het land of bij 

een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. 

Exodus Nederland ondersteunt en coördineert het werk in vijf regio’s waar Exodus 

werkzaam is. Ook coördineert Exodus Nederland het landelijk vrijwilligersnetwerk, waarin 

ruim 1700 vrijwilligers actief zijn. Ze zijn gedetineerden, ex-gedetineerden en hun 

familieleden tot steun. 
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