
Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van 
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Groep INTRO vzw 

zoekt een 
enthousiaste vrijwilliger in regio West-Vlaanderen 

 
J-Oplossing geeft mensen die in aanraking kwamen met justitie nieuwe kansen. Doe je mee? 
 
Wil je ex-gedetineerden in de moeilijke periode na hun vrijlating ondersteunen bij hun re-
integratie in de samenleving?  
Dan is vrijwilligerswerk bij het project J Oplossing van Groep INTRO zeker iets voor jou! 
 
 
 Jouw takenpakket 

Aanvullend op de begeleidende coach, ga je aan de slag op vraag van een justitiabele op 
verschillende levensdomeinen: 
 

• Een luisterend oor bieden tijdens een kopje koffie 
• Je bent een compagnon de route bij vrijetijdsactiviteiten  
• Je bent bereid mee te gaan op huizenjacht  
• Je kijkt samen met de deelnemer hoe ze hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden en/of 

op welke manier ze de band kunnen herstellen met vrienden en familie 
• Heb je een bepaalde expertise opgebouwd (zoals bv: ziekte-uitkeringen, OCMW, 

verslavingsproblematiek, collectieve schuldenregeling, psychische problematieken etc.) 
die een meerwaarde kan zijn voor onze werking? Dan ben je ook meer dan welkom: 
draag je kennis over tot de coaches om de trajecten vlotter te doen lopen 

Heb je slechts interesse in 1 van deze taken, geen zorgen! Je kan zeker ook je steentje bijdragen. We 
bekijken individueel welke mogelijkheden er zijn. 
 
 
 Jouw profiel 

 
• Je hebt een mensgerichte en respectvolle benadering en gelooft in gelijkwaardigheid en 

herstel 
• Je hebt aandacht voor de autonomie van de deelnemer. Je vervult geen hulpverlenende 

taak 
• Je bent kritisch ingesteld en durft grenzen aan te geven 
• Je bent sociaal vaardig en een goede luisteraar 
• Je bent bereid om regio gebonden aan de slag te gaan (Brugge - Oostende of Kortrijk - 

Roeselare) 
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• Je kunt je makkelijk verplaatsen in de regio (auto, fiets, openbaar vervoer etc.) 
• Ervaringsdeskundigen die succesverhalen willen delen, zijn zeker ook welkom 
• Je bent flexibel inzetbaar. Aangezien we werken rond de hulpvraag van de deelnemer, 

fluctueert je inzetbaarheid. Zo is er geen zekerheid dat je wekelijks zal opgeroepen 
worden (en vice versa) 
 
 

 Wat bieden we jou aan? 
 
• Werken in een gemotiveerde omgeving  
• Permanente ondersteuning door de vrijwilligerscoördinatoren 
• Een korte kosteloze basisopleiding en bijkomende intervisie- en opvolgmomenten  
• Een onkostenvergoeding en verzekering 
• Een verrijkende levenservaring 

 

Heb je interesse? 
Stuur dan zeker je CV en motivatiebrief naar vrijwilligersnetwerk@groepintro.be   
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