Wat biedt De Instap jou?
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Hiermee
worden je kosten vergoed en hou je ook nog
een extraatje over.
Ongeveer zes keer per jaar wisselen we
gezamenlijk ervaringen uit. Een vast onderdeel
hierbij is training en informatie, die je helpen bij
je werk bij De Instap. Zo ontwikkel jij je skills en
kennis in de omgang met mensen.
De Instap regelt een WA-verzekering voor jou.

Lijkt het je wel wat?
Bel 06 41 93 34 98
ma t/m do 8.30 – 12.30 uur

Uit de bajes…
En dan?

info@deinstap.org
www.deinstap.org

Stichting De Instap

Iedereen verdient
een tweede kans!

nazorg ex-gedetineerden
Huisvesting Plus
Telefoon: 06 41 93 34 98
ma t/m do 8.30 – 12.30 uur

Stichting De Instap werkt samen met ketenpartners van
verschillende gemeenten en de Veiligheidshuizen. Zij wordt
gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en door de
verschillende gemeenten.
Ede, februari 2019

Postbus 8090
6710 AB Ede
info@deinstap.org
www.deinstap.org

Huisvesting Plus
Stichting De Instap
nazorg ex-gedetineerden

Als vrijwilliger een ex-gedetineerde
helpen bij het opbouwen van
een gewoon goed leven.
Hoe lijkt jou dat?
Je moet natuurlijk best stevig in je schoenen
staan. Rustig en vriendelijk blijven als ‘jouw’
ex-gedetineerde eens uit zijn slof schiet.
Je hulp aan ‘jouw’ ex-gedetineerde bestaat
bijvoorbeeld uit het samen regelen van een ID
of een uitkering. En misschien ook uit alledaagse
dingen, zoals schoonmaken, eten koken, of
klussen in huis. Of je luistert gewoon naar
zijn verhaal.
Zo help je hem weer te vertrouwen en op het
rechte pad te blijven. Lukt dat? Dan heb je hem
echt geholpen iets van zijn leven te kunnen
maken. Dat is geweldig!

Een woning én hulp waar dat nodig
is. Dat is het programma Huisvesting
Plus van De Instap.
Een ex-gedetineerde wil na zijn vrijlating aan
een gewoon fijn leven gaan werken. Een leven
in de samenleving en zonder criminaliteit.
De kans dat dat lukt wordt een stuk groter als
hij direct na zijn vrijlating een paar basisvoorzieningen heeft. Bijvoorbeeld een dak boven zijn
hoofd en een inkomen. En daarnaast begeleiding van vrijwilligers en professionals.
Dit bieden wij met het programma Huisvesting
Plus. Zo werkt De Instap aan een prettigere en
veiligere samenleving voor iedereen.

Als vrijwilliger sta je er bij De Instap
niet alleen voor
Je werkt in een team met andere vrijwilligers
én professionals. We staan altijd klaar om jou te
ondersteunen.

Verschillende vrijwilligersjobs
Je kunt uit verschillende taken kiezen:
- Bewonersbegeleider
- Klusser
- Kantoorvrijwilliger
- Professional op een relevant gebied
Wat jij precies gaat doen, bepaal je zelf in
overleg met ons. En ook waar, hoe en hoe vaak.
Jouw voldoening, welbevinden en veiligheid
staan voorop.

“Jullie veroordelen me niet
meteen. Jullie luisteren en
geven dan advies. Daar heb
ik tenminste wat aan.”

