
Begeleiding gedetineerden in de gevangenis 

Ben jij op zoek naar een uitdagende en leerzame werkervaringsplek? Lees dan vooral verder!  

Stichting SurAnt 

Stichting SurAnt is een vrijwilligersorganisatie die zich zowel binnen- als buiten de penitentiaire 

inrichtingen inzet voor de re-integratie van ex-gedetineerden. Door middel van motiverende 

gespreksvoering en hulpverlening op de vijf leefgebieden (inkomen, wonen, werk, schulden en zorg) 

zorgen wij ervoor dat deze doelgroep over een solide basis beschikt waarmee zij kunnen werken aan de 

terugkeer in de maatschappij. Daarnaast wilt stichting SurAnt door middel van deze activiteiten een 

bijdrage leveren aan de vermindering van het recidiverisico en de vermindering van overlast.  

Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar studenten die als vrijwilliger in de penitentiaire inrichtingen op het 

reintegratiecentrum werkzaamheden  gaan verrichten. Binnen het re-integratiecentrum werk je met 

gedetineerden die zich tijdens hun detentie willen voorbereiden op de terugkeer in de maatschappij. Zij 

kunnen hier onder begeleiding van vrijwilligers contact opnemen met verschillende instanties om 

zodoende hulpvragen aan te pakken. Het doel is om de zelfredzaamheid van de doelgroep te 

bevorderen.  

Functie-eisen 

- VOG is een vereiste 

- Affiniteit met de doelgroep 

- Minimaal een dagdeel (4/5 uur) per week beschikbaar 

- Omgang met mensen van verschillende culturen 

- In staat om anderen te motiveren 

 

In het binnen reintegratiecentrum wordt je voor minimaal een dagdeel per week ingezet. Het gaat hier 

om een ochtenddeel of een middagdeel. Onze voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die een dagdeel per 

week beschikbaar zijn voor een periode van minimaal een half jaar.  

Wat biedt stichting SurAnt jou? 

Als vrijwilliger krijg jij de kans om gedetineerden te begeleiden bij hun eerste stappen naar betere 

toekomst. Door deze hulpverlening en betrokkenheid bij een moeilijk te bereiken doelgroep draag jij bij 

aan het oplossen van structurele problematiek. Alle vrijwilligers krijgen meerdere trainingen waar zij de 

benodigde informatie krijgen met betrekking tot het werken met gedetineerden. De praktijkervaring in 

het justitiële werkveld heeft daarnaast een positief effect op de ontwikkeling van jouw sociale 

vaardigheden. Bij stichting SurAnt kunnen (oud-)studenten geleerde vaardigheden meteen in de praktijk 

toepassen. 

Meld je aan!  

Ben je geïnteresseerd? Dan kan er contact worden opgenomen met Jeremy Dragtenstein 

(Jeremy@surant.nu) of Ineke Koenders (Ineke@surant.nu). Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020-

697 33 70. 


