Exodus Nederland

Exodus is een landelijke forensische zorgaanbieder die (ex-) gedetineerden en hun
familie (en netwerk) begeleidt bij de terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt onder
andere door het bieden van ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-)
gedetineerden die zelfstandig wonen, maar ook door middel van ondersteuning en
begeleiding bij de eind detentiefasering in de Penitentiaire Inrichtingen (PI’s).
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 PI’s door een vrijwilliger van Exodus, die ook af
en toe iets gezelligs met het kind onderneemt. De vrijwilliger krijgt ondersteuning van
Exodus bij het uitvoeren van deze taken.
Het OKD is in eerste instantie bedoeld voor het kind. In de PI kan het kind zonder andere
volwassen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met zijn/haar
gedetineerde ouder. Het doel hiervan is het herstellen, in stand houden en versterken
van de ouder-kind relatie en het beperken van psychosociale schade die kan ontstaan
door een gedetineerde ouder, zowel voor het kind als voor de ouder.
Ter versterking van onze OKD-vrijwilligersgroep Zuid-Holland zijn wij per direct op zoek
naar een:

OKD-vrijwilliger m/v
Eén dagdeel per maand
Omgeving Rotterdam
De vrijwilligersfunctie
Als vrijwilliger vervoer je kinderen naar de PI en weer naar huis. Je bent dan ook in het
bezit van een auto, met inzittendenverzekering en bent beschikbaar op woensdagmiddag
en/of in het weekend en bereid om langere afstanden te rijden.
Als vrijwilliger woon je ook regelmatig de bijeenkomsten van de OKD-vrijwilligersgroep
bij. Na de selectie en het intakegesprek ga je deel uitmaken van de OKDvrijwilligersgroep Rotterdam en word je begeleid door de coördinator van deze groep.
De tijdsinvestering zal gemiddeld één dagdeel per maand zijn.
Wat vragen wij van jou?
De vrijwilliger..
• is een evenwichtig en geestelijk stabiel persoon;
• accepteert het uitgangspunt van Exodus dat een mens altijd meer is dan wat hij of
zij heeft gedaan. Je bent dus -met behoud van je privacy- open en toegankelijk
voor (ex-)gedetineerden;
• kan goed omgaan met kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar;
• is communicatief en sociaal vaardig;
• kan goed luisteren en zich goed in een ander inleven;
• weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden;
• kan omgaan met mensen van allerlei culturen en levensbeschouwingen;
• herkent zich in de kernwaarden van Exodus (mensgericht, volhardend, betrokken
en behulpzaam) en heeft een positieve houding ten aanzien van de christelijke
identiteit van Exodus;
• heeft oog voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen en weet goede
balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand houden;
• is bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op te vragen.

Wat bieden wij jou?
• Exodus biedt jou ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering.
Daarnaast biedt Exodus ook een WA en ongevallen verzekering.
• Wij vergoeden de kosten van de VOG;
• Tevens vindt er vergoeding plaats van de werkelijk gemaakte kosten en de
afgesproken kilometerprijs.
• Exodus biedt een voor het vrijwilligerswerk noodzakelijke basis-/introductietraining, maar ook de mogelijkheid tot het (vrijblijvend) volgen van thematische
trainingen.
• Jaarlijks vindt de Landelijke Vrijwilligersdag plaats, waarbij alle vrijwilligers
worden uitgenodigd. Dit is een informele en informatieve dag met interessante
sprekers, er is tijd om contact te leggen met de vrijwilligers en voor lunch wordt
gezorgd.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de
functieomschrijving, neem dan vóór 31 oktober 2019 contact op met Ed Bohré,
e.bohre@exodus.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl
Exodus handhaaft een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en
zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht
afkomst, huidskleur of overtuiging.

