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 elf Exodushuizen verspreid in het land of bij
een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.
Een re-integratiecentrum is een ruimte waar gedetineerden met een hulpvraag terecht
kunnen. Zij kunnen zich in het centrum voorbereiden op hun terugkeer in de
samenleving door zaken te regelen op de leefgebieden: id aanvragen, inschrijven in de
gemeente e.d., werk en inkomen, huisvesting, zorg, schulden en financiën.
Voor de penitentiaire inrichting Sittard zijn we op zoek naar gemotiveerde en ervaren
vrijwilligers voor de functie van

Re-integratiecoach voor gedetineerden
Voor minimaal 4 uur per week

De vrijwilligersfunctie
▪

▪

▪

Je begeleidt en ondersteunt de gedetineerde burger bij het organiseren van de zaken
die hij moet regelen. Daarbij maak je gebruik van voorbeeldbrieven, formulieren en
websites op speciaal beveiligde computers. Als vrijwilliger/re-integratiecoach bij het
re-integratiecentrum (RIC) help je gedetineerden met allerlei zaken om een
succesvolle terugkeer in de samenleving te realiseren.
Je adviseert en motiveert gedetineerden zelf aan de slag te gaan. Dat kan
bijvoorbeeld door mee te kijken bij het inschrijven bij een woningbouwvereniging,
door voorbeelden te geven van sollicitatiebrieven of door te helpen bij het in contact
komen met schuldeisers. Uitgangspunt is en blijft dat de gedetineerde ondersteund
wordt in het zelfstandig regelen van zijn zaken.
Je adviseert de gedetineerden bij het maken van keuzes en je geeft de gedetineerden
het zelfvertrouwen dat ze het na hun detentie gaan redden in de maatschappij.

Eigenschappen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je kunt samenwerken in een team, met ketenpartners en ex-gedetineerden.
Je hebt administratieve vaardigheden en je kunt goed met de computer overweg.
Je kunt snel schakelen tussen de steeds wisselende vragen van de gedetineerden.
Je bent integer.
Je kunt afstand bewaren; met distantie problemen bekijken en oplossen zonder daar
emotioneel betrokken bij te raken.
Je neemt taken niet over, maar ondersteunt.

Procedure
Van de vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd.

Exodus biedt
▪
▪

Ondersteuning door middel van een toegepaste training;
Deskundigheidsbevordering;

▪
▪
▪

Een prettige werksfeer;
Professionele begeleiding door de beroepskrachten en
intervisiebijeenkomsten.

Vergoedingen
▪
▪
▪

WA- en ongevallenverzekering;
Vergoeding van de kosten voor de VOG;
Een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten en de
afgesproken kilometerprijs (0,28 per km).

Belangrijk: we zoeken mensen die in Sittard of binnen een straal van 25 kilometer
rondom Sittard wonen.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan voor
31 maart 2020 contact op met Paula Silva, vrijwilligerscoördinator Zuid-Nederland,
p.silva@exodus.nl.

Exodus Nederland ondersteunt en coördineert het werk in vijf regio’s waar Exodus
werkzaam is. Exodus biedt toekomstperspectief aan (ex-) gedetineerden die gemotiveerd
zijn om hun leven zinvol in te vullen. Ook coördineert Exodus Nederland het landelijk
vrijwilligersnetwerk, waarin ruim 1500 vrijwilligers actief zijn. Ze zijn gedetineerden, exgedetineerden en hun familieleden tot steun.

