Vereniging Samenwerkingsverband
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).
Een re-integratiecentrum (RIC) 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 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.
Per direct zijn wij op zoek naar:

vrijwilligers re-integratiecentrum
een of twee dagdelen van 4 uur p/w, op maandag en dinsdag
standplaats: PI Alphen aan den Rijn
De vrijwilligersfunctie
De vrijwilliger;
• is maatschappelijk betrokken en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding in een
maatschappelijke organisatie;
• begeleidt en ondersteunt 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/schulden en zorg;
• werkt in het re-integratiecentrum samen met een medewerker van de PI.
Wat vragen wij van jou?
De vrijwilliger;
• heeft enige ervaring met computers;
• is gericht op samenwerken met ketenpartners, medewerkers, andere vrijwilligers en
gedetineerden;
• kan snel schakelen en ondersteunt zo meerdere gedetineerden met steeds wisselende
vragen en problemen;
• heeft empathisch vermogen, is sociaal vaardig en is flexibel inzetbaar;
• 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;
• neemt deel aan de bijeenkomsten van de vrijwilligersgroep.
Wat bieden wij jou?
Exodus biedt;
• ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering;
• de verplichte introductiedag voor vrijwilligers en de mogelijkheid tot het (vrijblijvend)
volgen van thematische trainingen;
• een reiskostenvergoeding;
• een WA- en ongevallenverzekering;

•

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 Ed Bohré,
regiocoördinator vrijwilligerswerk; e.bohre@exodus.nl, tel. 06-34562046.
Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl.
“We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar
iedereen zich thuis voelt.”

