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  Functieprofiel vrijwilliger  
  Kindvriendelijke bezoeken JWW 

In de gevangenis van Ieper is er sinds mei 2008 de mogelijkheid gebruik te maken van de ‘kindvriendelijke 

bezoeken’. 

Het JWW ( Justitieel WelzijnsWerk ) engageert zich om deskundige vrijwilligers in te zetten om de bezoeken te 

’begeleiden’. De bezoeken gaan 2 maal per maand door op zondagnamiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 

De doelgroep zijn gedetineerden met kinderen tot 18 jaar.  

 Wij zoeken voor de kindvriendelijke bezoeken enthousiaste vrijwilligers die 

 bereid zijn om minstens één maal per maand de kinderbezoeken te begeleiden 

 begripvol zijn voor mensen in moeilijke situaties 

 van betekenis willen zijn voor anderen en graag omgaan met kinderen 

 

 Als vrijwilliger voor de kindvriendelijke bezoeken sta je in voor verschillende taken:  

 Ontvangst van de kinderen en hun begeleider bij de portier en samen met een beambte begeleiden naar 

de bezoekruimte. 

 De ontvangst bestaat uit zichzelf en de werking voorstellen, de mensen informeren en geruststellen 

 Ondersteunen van een activiteit 

 Aanbieden van een hapje en een drankje 

 Contact tussen ouders en kinderen, indien nodig, tactvol stimuleren 

 een knutselactiviteit organiseren voor de kinderen, een gezelschapsspel spelen 

 

 Wij verwachten: 

 • geen specifieke opleiding of ervaring 

 • een creatieve ingesteldheid, en affiniteit met kinderen 

 • organisatietalent en zelfstandigheid in het voorbereiden, tijdens en de opkuis van de bezoeken 

 • dat je goed kan omgaan met mensen in moeilijke situaties 

 • dat je openstaat voor mensen met andere ideeën, overtuigingen, culturen, gebruiken, … 

 • een respectvolle houding tav diverse maatschappelijk kwetsbare doelgroep 

 • dat je, de nodige afstand kan behouden met betrokkenen en je grenzen kan bewaken 

 • dat je openstaat voor overleg en samenwerking 

 • dat je de geplande data voor de bezoeken respecteert 

   

 Je kan: 

 • zelfstandig handelen, samenwerken, goed luisteren en je durft verantwoordelijkheid te nemen 

 • je minstens één maal per maand vrijmaken op zondagnamiddag van 12.45 tot 15.15 uur 

 

 Wij bieden: 

 • een plaatsje in een tof en enthousiast vrijwilligersteam, gesteund door een beroepskracht 

 • verzekering en vergoeding van onkosten 

 • de kans om vormingen en uitstappen mee te pikken 

 • de bedanking en waardering die je verdient 


