Eenheid/team

Veiligheidshuis Drenthe

Periode

Van 1 februari tot 1 november 2018 (periode in
overleg)
Stagiaire Nazorg ex-gedetineerden

Als stagiaire Nazorg ex‐gedetineerden ga je de Procesregisseur
Nazorg van het Veiligheidshuis ondersteunen. Je ondersteunt de
Procesregisseur met name bij de werkprocessen rondom de nazorg
van ex‐gedetineerden.
Als stagiaire Nazorg ex-gedetineerden heb je de
volgende taken:








Je gaat detentiemeldingen/ontslagmeldingen registreren;
Bij detentiemeldingen informatie uitvragen bij gemeente, zorg
en politie;
Gemeente op de hoogte brengen van ontslagmeldingen en de
laatste stand van zaken;
Het instroomoverleg bijwonen en de hieruit voortvloeiende
acties zelfstandig uitzetten;
Gemeente informeren met het plan van aanpak;
Praktische zaken regelen zoals uitzoeken of een gedetineerde na
detentie toezicht krijgt en zo ja, wie het toezicht uit gaat voeren
en daar contact mee houden.

Bovengenoemde taken zijn voornamelijk administratieve
taken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om achter je bureau
vandaan te komen door:






Mee te lopen met verschillende instanties;
Zittingen van nazorg cliënten bij te wonen;
Zelfstandig te bekijken welke taken je binnen het Veiligheidshuis
nog meer leuk/uitdagend vindt om deze vervolgens ook
gedeeltelijk op te gaan pakken;
Gedetineerden op te zoeken in de PI.

Je bent geschikt als:






Je communicatief sterk bent;
Je een inlevende persoonlijkheid hebt en affiniteit hebt met de
doelgroep;
Je resultaatgericht bent;
Je proactief en doortastend bent;
Je inventief en creatief bent en in staat bent om belemmeringen
te doorbreken door oplossingen aan te dragen.

Wat bieden wij:
Een uitdagende en afwisselende stageplaats in een gemotiveerd,
klein en leuk team in een uitdagende werkomgeving.

In overleg zijn er altijd nog meer mogelijkheden om je stage
zo leuk, leerzaam en uitdagend mogelijk te maken!!!
Gewenste opleiding

HBO SJD

Aantal uren per week

32‐36 per week

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rianne Folkerts,
Ketenmanager. Tel: 06‐31933855

Interesse?

Mail dan jouw motivatiebrief en CV aan
info@veiligheidshuisdrenthe.nl

