
 

 

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

 

Exodus is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang 

en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Zij 

kunnen daarvoor terecht in één van onze Exodushuizen in één van onze vijf regio’s, bij 

onze ambulante hulpverlening thuis en bij onze 1.500 vrijwilligers.  

  

De vereniging Exodus Nederland nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van: 

 

 

Lid Landelijke cliëntenraad m/v 
(Vergaderlocatie Leiden of Utrecht) 

 

 

De vereniging Exodus Nederland en haar leden zijn gebaat bij kritische cliënten en cliënt 

vertegenwoordigers, die hun stem laten horen, meedenken en meepraten over de 

kwaliteit van de geboden begeleiding, het beleid van de organisatie en de inrichting 

hiervan. In 2014 is de landelijke cliëntenraad opgericht. Deze geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan bestuurders van de vereniging en daarmee indirect aan 

teamleiders en regiodirecteuren van de aangesloten leden. Het adviesrecht is geregeld in 

de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Cliënten van Exodus en hun 

vertegenwoordigers kennen (vaak) uit eigen ervaring de dagelijkse praktijk bij de 

verschillende aangesloten stichtingen. De cliëntenraad bestaat op dit moment uit drie 

leden. 
 

Wij zoeken drie vertegenwoordigers om in deze raad te participeren. 

 
Wat vragen wij van jou? 

 Je hebt affiniteit met de doelgroep en de organisatie; 

 Je bent bereid je voor langere tijd met de cliëntenraad te willen verbinden in verband 

met de continuïteit van deze raad binnen onze vereniging;  

 Je bent in staat onderscheid te zien tussen cliëntenbelang en belang(en) van onze 

vereniging; 

 Je bent in staat onderscheid te maken tussen het persoonlijk belang en het belang 

van cliënten;  

 Je kan goed luisteren, verwoorden van standpunten en bent in staat respectvol te 

handelen;  

 Je kunt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie;  

 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;  

 De cliëntenraad komt minimaal vier maal per jaar bijeen. 

 

Wat bieden wij je? 

 Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering; 

 WA en ongevallen verzekering; 

 Een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten en de 

afgesproken kilometerprijs. 

 

Geïnteresseerd? 

Bent u geïnteresseerd of wilt u er meer van weten? Neem contact op met Sonja Vester, 

stafmedewerker kwaliteit, T 071-5161950. Reacties met cv mailen aan: 

s.vester@exodus.nl.  
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