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 1700 vrijwilligers actief zijn. Ze zijn gedetineerden,
ex-gedetineerden en hun familieleden tot steun.
Graag nodigen wij u uit te reageren op de vacature van:

vrijwilligers re-integratiecentrum
Penitentiaire Inrichting Grave
Een re-integratiecentrum is een ruimte in de PI waar gedetineerden met een hulpvraag
terecht kunnen tijdens de uren die beschikbaar zijn voor hun re-integratie. Zij kunnen
zich in het centrum voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving.
In het centrum wordt maximaal een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de
gedetineerde. Een goed voorbereide terugkeer biedt hem/haar een kans om weer een
leven te leiden zonder criminaliteit.

De vrijwilligersfunctie
De vrijwilliger
▪ is maatschappelijk betrokken en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding in een
maatschappelijke organisatie;
▪ is verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van gedetineerden bij het
organiseren van de terugkeer naar de eigen gemeente;
▪ begeleidt de gedetineerde bij het regelen van de zaken die nodig zijn om als
zelfstandig persoon (of zo zelfstandig mogelijk) in de maatschappij terug te kunnen
keren en te leven.
De regelzaken betreffen de vijf leefgebieden:
▪ Gemeente
▪ Werk/inkomen
▪ Huisvesting/onderdak
▪ Financiën en schulden
▪ Zorg
▪ werkt in het re-integratiecentrum samen met een medewerker van de penitentiaire
inrichting.

Kennis / vaardigheden
De
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vrijwilliger
gebruikt zijn kennis en ervaring om de gedetineerde te ondersteunen;
heeft enige ervaring met computers;
is gericht op samenwerking in een team in het re-integratiecentrum en met
ketenpartners;
beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
ondersteunt slechts, neemt niet de handelingen van de gedetineerde over;
motiveert gedetineerden om zelf aan de slag te gaan.

Eigenschappen
De vrijwilliger
▪ is bereid om te adviseren - de gedetineerde tips aan te bieden die hem verder
helpen;
▪ kan goed motiveren;
▪ kan samenwerken met medewerkers, andere vrijwilligers en gedetineerden;
▪ kan snel schakelen - gedetineerden met steeds wisselende vragen en problemen
ondersteunen en zich aanpassen aan een steeds wisselende groep gedetineerden;
▪ houdt zich aan de gedragscode van de PI / Exodus;
▪ handhaaft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen bij activiteiten die met de
functie te maken hebben;
▪ verstrekt geen informatie over gedetineerden en de PI aan derden;
▪ weet afstand te bewaren - problemen bekijken/oplossen zonder emotioneel betrokken
te raken.

Procedure
Van de vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent het 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.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan vóór 30 augustus 2019
contact op met Wil, vgnijmegen@exodus.nl, tel. 06-57528020.
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