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Exodus Nederland is een landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers 

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

Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) geeft kinderen de gelegenheid hun 

gedetineerde ouder te bezoeken, om de onderlinge band te behouden en te bevorderen. 
In de Penitentiaire Inrichting (PI) kunnen de kinderen op speciale middagen op 

ongedwongen wijze spelen en praten met hun ouder.  
De kinderen worden meestal één keer per maand naar hun vader of moeder gebracht 

door een vrijwilliger van Exodus. 

Wij zijn op zoek naar een 

Vrijwilliger OKD Amsterdam-Zaanstreek 
Gemiddeld twee dagdelen per maand  

Bij voorkeur wonend in de omgeving van Amsterdam 

 
De vrijwilligersfunctie 

De vrijwilliger;  

• vervoert kinderen naar de Penitentiaire Inrichting en weer naar huis; 
• is al dan niet aanwezig tijdens het bezoek; 

• onderneemt soms en indien gewenst, wat gezelligs met het kind; 

• is beschikbaar op woensdagmiddag en/of in het weekend en bereid om langere 
afstanden te rijden; 

• woont de bijeenkomsten van de regionale OKD-vrijwilligersgroep bij. 
 

Wat vragen wij van jou? 

De vrijwilliger;  
• is in het bezit van een auto en inzittendenverzekering; 

• kan goed omgaan met kinderen van 3 tot en met 16 jaar; 
• is communicatief, sociaal vaardig, empathisch en flexibel; 

• heeft oog voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen; 

• weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden; 
• herkent zich in de kernwaarden van Exodus; mensgericht, volhardend, betrokken en 

behulpzaam; 

• is bereid (kosteloos) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.  
 

Wat bieden wij jou? 
Exodus biedt; 
• de verplichte introductiedag voor vrijwilligers, de OKD introductie-training en de 

mogelijkheid tot het (vrijblijvend) volgen van thematische trainingen; 
• ondersteuning, begeleiding van de coördinator en deskundigheidsbevordering; 
• een WA- en ongevallenverzekering; 
• een vergoeding voor gemaakte kosten; 
• de jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag.  

 
Geïnteresseerd?  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de 

functieomschrijving, neem dan vóór 31 augustus 2020 contact op met Lotte, 
coördinator OKD Amsterdam-Zaanstreek, via 06-46267993 of 

OKDAmsterdamZaanstreek@exodus.nl. 
 



  

"We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar 

iedereen zich thuis voelt". 

 


