Exodushuis Den Haag zoekt maatjes voor exgedetineerde bewoners
Voor de bewoners in ons Haagse Exodushuis zijn we op zoek naar enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers die
graag voor langere tijd (een half jaar tot een jaar) betrokken willen zijn bij het resocialisatie traject van een of
meerdere van onze exgedetineerde bewoners. We zoeken naar maatjes die in nauw overleg met
Exodusbegeleiders, de bewoner op weg helpt met praktische zaken zoals inschrijven bij de gemeente en
uitzendbureaus, het ordenen van de administratie, het maken van een cv en het schrijven van sollicitatiebrieven,
het (her)ontdekken van hobby’s en het uitbreiden van een positief sociaal netwerk.
Vrijwilligers hebben altijd al een belangrijke rol hebben gespeeld in het werk van Exodus. Deze vorm van
vrijwilligerswerk, als maatje voor een bewoner in een Exodushuis is echter nieuw voor ons. Samen met jou als
vrijwilliger en de aan jou gekoppelde bewoner en zijn of haar begeleider willen we ontdekken hoe deze vorm van
vrijwilligerswerk het beste tot zijn recht komt.
Ben jij:
● 18 jaar of ouder en sta je stevig in je schoenen?
● Kun je goed luisteren, mensen enthousiast maken en motiveren en laat je je niet uit het veld slaan door
mogelijke motivatieproblemen bij ‘jouw’ bewoner?
● Heb jij zin om je op deze manier in te zetten voor het mogelijk maken van een nieuwe start voor mensen?
● Geinteresseerd om deze nieuwe vorm van vrijwilligerswerk met ons samen te helpen vormgeven en sta
je open voor feedback?
● Ben jij communicatief vaardig, assertief, betrouwbaar en flexibel?
● Ben jij gedurende een langere periode (ca. een jaar) 2 tot 6 uur per week beschikbaar?
Dan is deze vrijwilligersrol jou op het lijf geschreven en komen we graag met je in contact.
Exodus biedt:
● Een leerzame en uitdagende vrijwilligersfunctie
● Deskundigheidsbevordering in de vorm van meerdere trainingen en bijeenkomsten
● Bijzondere samenwerking met een gemotiveerd, professioneel team en een diverse, uitdagende
doelgroep
● Contact met andere vrijwilligers: als vrijwilliger bij Exodus maak je altijd onderdeel uit van een groep met
andere Exodusvrijwilligers die regelmatig met elkaar overleggen en elkaar bij staan met raad en daad.
● De jaarlijkse landelijke Exodusvrijwilligersbijeenkomst. Een zinvolle én feestelijke ontmoeting met
maaltijd die ieder jaar in het teken staat van een actueel thema.
● Goede ondersteuning en begeleiding in je rol als vrijwilliger
● Een WA en ongevallenverzekering en indien nodig reiskostenvergoeding
Meer weten? Solliciteren?
Neem contact op met onze vrijwilligers coordinator Babet de Haas:
T: 070 3514161
E: b.dehaas@exodus.nl
Exodus ZuidHolland West locatie Den Haag
Frankenslag 164
2582 HX Den Haag
Van de vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd

