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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Exodus Zuid-Nederland.

Een jaar dat zich gekenmerkt heeft door hoge pieken en diepe dalen. Met verslagenheid hebben we na een 
kort ziekbed in januari afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde collega,  Anne Nooten. Een verlies dat 
toen, nu en in de toekomst gevoeld wordt en de prachtige resultaten in een ander daglicht zetten. Resultaten 
die Stichting Exodus Zuid-Nederland verder hebben laten door ontwikkelen. Uitbreiding van ons aanbod, 
waardoor we meer deelnemers passende begeleiding hebben kunnen bieden. 

In 2018 hebben we voor het eerst gefinancierde dagbesteding kunnen bieden op de locaties ’s-Hertogenbosch 
en Heerlen. Niet alleen droeg dat bij aan activering van onze deelnemers en een voorspoedigere re-
integratie, maar ook zorgde het voor een intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het 
vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Een prachtig resultaat dat aansluit bij onze missie en visie.

Daarnaast is de reikwijdte van onze ambulante dienstverlening vergroot, dit hopen we in 2019 verder 
vorm te gaan geven. Door naast de justitiële ambulante begeleiding ook met meerdere gemeenten een 
aanbestedingscontract aan te gaan, hopen we een antwoord te kunnen bieden op situaties waar onze 
deelnemers en ketenpartners tegen aanlopen.

Tot slot zijn we in 2018 gestart met het bieden van begeleiding in de penitentiaire inrichting Zuid-Oost 
locatie Ter Peel. Door wekelijks aanwezig te zijn, willen we de deelnemers die zich aangemeld hebben 
al begeleiden binnen de inrichting. Op die wijze vergroten we de continuïteit in de zorg, de intrinsieke 
motivatie van potentiële kandidaten en bieden we optimale mogelijkheden op een succesvolle re-
integratie. Begin 2019 zullen we ook starten in de penitentiaire inrichting in Roermond. Doelstelling is om 
dit gedurende het jaar verder uit te bouwen.

Al met al een jaar dat vertrouwen biedt voor de toekomst, 
niet alleen op organisatiegebied ervaren we met elkaar de 
mogelijkheden die we in 2019 verder kunnen exploreren, maar 
ook financieel is het een positief jaar geweest, wat ruimte biedt 
voor de kwalitatieve groei die we na willen streven. 

Ik ben dankbaar en trots op de deelnemers, teams en ketenpartners 
met wie we het afgelopen jaar gebouwd hebben aan een stevig en 
solide Exodus Zuid-Nederland. 

Vol vertrouwen kijk ik uit naar het bouwproces van 2019! 

Venlo, 1 mei 2019

Roos Wisse

Directeur- bestuurder 
Stichting Exodus Zuid-Nederland
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1.	Waarom	Exodus?
Stichting Exodus Zuid-Nederland werkt aan een betere en veiligere maatschappij door te geloven in de 
kracht van een tweede kans. Door het bieden van begeleiding en een veilige woonomgeving helpen wij onze 
deelnemers de stap te maken vanuit het justitiële systeem terug naar een zelfstandig en waardig bestaan. 
Gelukkig staan wij niet alleen, er zijn een hoop partijen en mensen betrokken bij ons doel die ons helpen 
en het mogelijk maken onze maatschappelijke schakelfunctie te vervullen en die ervoor zorgen dat wij onze 
deelnemers een zo goed mogelijke begeleiding kunnen geven. 

1.1 Missie en visie
Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe 
kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

Visie
Wij geloven in de kracht van een zorgzame samenleving, daar dragen wij aan bij door te:

• Werken in de context van de forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving 

• Geloven in het herstel van mensen en een perspectief op een zinvol leven

• Kijken naar en te begeleiden in de complexiteit van het herstel voor zowel daders als slachtoffers

• Geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het opbouwen en onderhouden 
van een krachtig netwerk

• Investeren in het versterken van mensen en een veiligere maatschappij

• Informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken van onze 
missie

Wij doen dit samen met anderen!

1.2 Succesbepalende factoren
Om bovenstaande missie en visie concreet te maken heeft Exodus de volgende succesbepalende factoren 
vastgesteld:

• (Krachtige) deelnemer centraal

• Krachtgericht werken

• Lerende en veilige werkomgeving

• Een sterk imago

• Ondersteunende ICT-systemen

• Doorontwikkeling innovatie en groei

• Synergie in de samenwerking met partners

• Zelforganiserende teams
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2.	Methodiek

2.1 Methodiek
Exodus gelooft in de eigen kracht van onze deelnemers, 
medewerkers en vrijwilligers. Deze filosofie, 
gevormd in de jaren ’80 en ’90 op de werkvloer 
van de verschillende Exodushuizen in Nederland, 
hebben wij in 2015 definitief kunnen omvormen tot 
een methodiekschrift; ‘Jouw Kracht. Exodus biedt 
perspectief met Krachtwerk’. Deze toonaangevende 
methodiek in de forensische zorg stelt de eigen kracht 
van deelnemer en begeleiders centraal.  

Maar wat betekent dat dan, geloven in de eigen kracht? Concreet biedt de methodiek een handreiking 
naar onze zorgprofessionals en vrijwilligers om met de werkrelatie als basis aan de slag te gaan met onze 
deelnemers. Een werkrelatie gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en optimisme, door 
de eigen kracht centraal te stellen werken wij aan het herstel van het leven van onze deelnemers. Dit is het 
zogeheten krachtwerk, geborgd binnen de organisatie door krachtcoaches en jaarlijkse trainingen, welke 
de begeleiders helpen door te groeien binnen de methodiek. 

Ik	geef	niet	op,
Ik	begin	gewoon	opnieuw.

De zes krachtprincipes:
1. Deelnemers hebben het vermogen te 

herstellen, hun leven weer op te pakken 
en te veranderen.

2. Focus op individuele krachten en niet op 
tekortkomingen.

3. De deelnemers heeft de regie over de 
begeleiding.

4. De werkrelatie is primair en essentieel.
5. Werken in de natuurlijke omgeving.
6. De samenleving als hulpbron.

(uit: ‘Jouw Kracht, Exodus biedt perspectief
 met krachtwerk’)
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2.2 Het Exodusprogramma
Bij Exodus bieden we verschillende programma’s voor 
onze deelnemers, zodat wij op maat zorg kunnen 
leveren voor zoveel mogelijk (ex-)gedetineerden. Om 
dit te garanderen hanteren wij een doelgroep van 18 
jaar en ouder en hebben wij in aanvulling daarop het 
enige specialistische moeder-kind huis van Nederland. 
Bij onze andere locaties en in de ambulante zorg zijn 
verder altijd zowel mannen als vrouwen welkom. 

2.3 Beschermd wonen
Exodus is vooral bekend om haar beschermde 
woonvoorzieningen, onze regio heeft deze in Heerlen, ’s-Hertogenbosch 
en het moeder-kind huis in Venlo. Hier wordt volgens bovenstaande methodiek en programma gewerkt 
aan juist die levensgebieden die voor de deelnemer belangrijk zijn, in een intensieve begeleidingsvorm 
waar 24-uur begeleiding aanwezig is en vanuit een veilige woonsituatie. 

Hierin wordt op een aantal manieren extra invulling gegeven, zo is ons beleid en programma gespitst op het 
weren van alcohol en drugs. Daarbij is er een verplicht programma van 26-uur per week, wat is toegespitst op 
de individuele ontwikkeling, maar ook op de groepssamenhang en het functioneren van het individu binnen 
een samenleving, oftewel een sociotherapeutisch leefklimaat. Dit weekprogramma kan bijvoorbeeld bestaan 
uit (vrijwilligers)werk, dagbesteding in huis, training op sociale vaardigheden, opvoedingsondersteuning, finan-
ciële ondersteuning of scholing, maar beslaat ook gezamenlijke maaltijden, de dagopening, thema-avonden 
en deelnemersvergaderingen. Zo zijn de deelnemers elke week weer bezig met werken aan hun toekomst. 

Moeder-kindhuis 
In Venlo hebben wij het moeder-kind huis in Nederland. Hier kunnen (ex-)gedetineerde vrouwen wonen, 
eventueel met hun kinderen en vanuit een veilige plek werken aan hun re-integratie en bieden wij in 
aanvulling voor de moeders ondersteuning in het samenleven en in de opvoeding. 

Door de verantwoordelijkheid over de kinderen bij de moeder te laten en door initiatieven als de 
Opvoedingsondersteunings Groep (IOG) en het ‘Betere Start’-traject waar al in detentie aan begonnen 
kan worden, ondersteunen wij onze deelneemsters om weer zelfstandig en volwaardig moeder te 
kunnen zijn. Op deze manier leveren wij niet alleen een bijdrage aan de re-integratie van deze generatie, 

maar helpen we ook bij het borgen van de toekomst 
van de volgende generatie. 

2.4 Ambulante (na)zorg met 
en zonder wonen
Sinds 2017 biedt Exodus Zuid-Nederland, in aanvulling 
op het programma binnenshuis, ook ambulante zorg. 
Dit stelt ons in staat om een meer continue vorm van 
begeleiding te bieden aan deelnemers bij uitstroom uit 
onze huizen, maar het verlaagt juist ook de drempel voor 
nieuwe deelnemers. Het sluit beter aan bij de wisselende 

Perspectief
Onze deelnemers willen hetzelfde als iedereen, perspectief op een betere toekomst. Dit betekent voor iedereen wat anders. Voor de één is dit het herstel van familiebanden, voor de ander betaald werk, of een eigen woning. Meestal is het een combinatie van dit alles. Vanuit de krachtmethodiek worden deze doelen opgenomen in het begeleidingsplan, in het eigen tempo, vanuit de eigen kracht.

Trots

Vorige week was ik lekker aan het rondstruinen 

in de kringloopwinkel. In ene hoor ik achter mij 

“Owjee, hadden wij een afspraak?” Stond daar 

mijn oud-deelnemer. Maar nee, ik kwam hier 

gewoon winkelen! Vol trots gaf I. mij vervolgens 

een rondleiding door “zijn winkel”. 

Robin – begeleider Exodus Zuid-Nederland
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vraag van potentiële deelnemers die begeleiding nodig 
hebben, echter niet de intensieve vorm zoals deze in 
de 24-uurs setting geboden wordt. Daarnaast kunnen 
we op deze wijze meer deelnemers in de gehele regio 
de ondersteuning bieden waar zij behoefte aan hebben. 

Ambulante zorg is voor zowel de begeleiding als de 
deelnemers minder intensief, met een aantal uur 
begeleiding per week, welke zodra het mogelijk is 
afgeschaald zal worden, maar welke ook ruimte biedt 
voor opschaling waar nodig. Onze ambulante begeleiders werken 
met dezelfde methodiek. 

Het aantal ambulante deelnemers dat wij hebben begeleid laat een stijgende lijn zien sinds 2017. Doelstelling 
is dat dit in de toekomst nog verder zal toenemen en om dit te faciliteren hebben we een ambulant team 
opgericht, welke vanaf 2019 los zal opereren van de huizen. Tevens kijken we naar de mogelijkheden voor een 
nieuwe tussenwoonvoorziening, met ambulante, of minder intensieve begeleiding in zelfstandige woningen. 

2.5 Kwaliteit en veiligheid
De veiligheid van onze medewerkers en deelnemers staat altijd centraal. In 2018 is dit verder gecon-
cretiseerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem is versterkt en heeft extra de aandacht gekregen binnen 
de teams. Dit systeem voldoet aan alle eisen van de ISO 9001 en de eisen van de WTZi (Wet Toelating 
Zorginstellingen) waarbij we zijn aangesloten. 

 Concreet hebben wij in 2018:

• Elk kwartaal een kwaliteitsmedewerkersoverleg ingericht, met de lokale en regionale 
kwaliteitsmedewerkers. 

• Het regionaal handboek verbeterd en de processen om de protocollen up-to-date te houden 
versterkt. 

• De interne audit van de ISO-normering afgenomen en een aantal kleine wijzigingen 
doorgevoerd in het beleid naar aanleiding hiervan.  

• De PDCA-cyclus verder geborgd in het verbeterregister, de jaarplanning en de team overleggen.

• De nieuwe AVG-wetgeving geïmplementeerd in onze organisatie.

Klachten
In 2018 zijn er twee klachten binnengekomen bij Exodus Zuid-Nederland. De eerste betrof een geschil over 
het beëindigen van het Exodustraject van één van onze deelnemers. Dit is volgens de klachtenprocedure 
afgehandeld.

De tweede klacht kwam eind 2018 bij Exodus binnen vanwege een positieve UC-uitslag waarmee de 
deelnemer het niet eens was. Deze klacht is voorgelegd aan de klachtencommissie en zal begin 2019 
worden afgewikkeld. 

Er is in 2018 geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon van Exodus Zuid-Nederland. 

Maak je leven simpel.
Zet gisteren en morgen even uit.

Maak het leven simpel.
Pluk de dag.
Leef je uit. 

LIEF LEVEN
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3.	De	mensen	van	Exodus

3.1 Deelnemers
Stichting Exodus Zuid-Nederland is aan het groeien. Na de fusie van januari 2017 en alles wat daarbij kwam 
kijken, was 2018 een jaar van consolidatie en vernieuwing. Dat is ook zichtbaar in de resultaten, waar in 
2017 nog 151 deelnemers werden begeleid waren dit er in 2018 maar liefst 191, waarvan 146 in huis (zie 
grafiek 1). 

Regio Zuid-Nederland had in 2018 een capaciteit van 58 bedden in totaal, ‘s-Hertogenbosch (23) plekken, 
Heerlen (19) en Venlo (16). Dit is een toename van 5 bedden ten opzichte van 2017, gerealiseerd door 
verbouwingen in ’s-Hertogenbosch (+3) en Heerlen (+2).

Grafiek 1: deelnemers in huis Exodus Zuid-Nederland 2018.

Ambulante deelnemers
Wij hebben in 2018 sterk ingezet op de groei van de ambulante begeleiding en dat heeft resultaat 
opgeleverd! Zo hebben wij in 2018 45 deelnemers gehad in de ambulante begeleiding. Waar we in januari 
2018 slechts 15 ambulante deelnemers hadden beginnen we in 2019 met 31 ambulante deelnemers, een 
resultaat dat perspectief biedt.

Deelnemers in de dagbesteding
In 2018 zijn we voor het eerst gestart met het bieden van gefinancierde dagbesteding. Een activiteit die we 
sinds jaar en dag bieden vanuit onze missie en visie, echter die nu ook in de aanbesteding is meegenomen. 
Wat de mogelijkheid biedt om daar een kwaliteitsslag aan toe te voegen. In 2018 hebben we 12544 uren 
aan gefinancierde dagbesteding gedraaid. We hopen dit in 2019 te consolideren en waar mogelijk verder 
uit te bouwen.

 

Venlo
31

Heerlen
55

s-Hertogenbosch     
60
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Resultaten
Zoals eerder aangegeven is het aantal deelnemers 
toegenomen, echter de gemiddelde verblijfsduur 
is korter geweest, waardoor het aantal dagen dat 
wij deelnemers begeleid hebben beduidend minder 
is. Doelstelling is om de gemiddelde verblijfsduur 
in 2019 te verlengen, middels een kwalitatieve 
verbeterslag.

Wat ambulante zorg betreft hadden wij voor 
2018 1.200 uren ingekocht bij ForZo JJI, hiervan 
hebben wij er 1.167 gerealiseerd. In aanvulling 
daarop hebben we ambulante zorg geleverd via 
andere financieringsstromen, voornamelijk WMO-
aanbestedingen. 

3.2 Uitstroom
In de regio Zuid-Nederland stroomden in 2018 in totaal 89 deelnemers uit (59 in 2017), 14 daarvan waren 
in de ambulante zorg. Dit grote aantal uitgestroomde deelnemers wordt verklaard door grafiek 2. Daar 
zien we dat 52% van de uitgestroomde deelnemers in 2018 voortijdig gedwongen het traject beëindigde. 
Dit is het omgekeerde in het resultaat van 2017, toen juist 54% van de deelnemers positief uitstroomde. 
Tevens is er een sterke toename zichtbaar van het aantal vrijwillig vertrokken deelnemers. 

Hoewel onze doelstelling natuurlijk is om het aantal positief afgeronde trajecten verder te laten groeien, 
sluiten deze cijfers wel aan bij de ervaring van het afgelopen jaar. Een jaar waarin een duidelijke verzwaring 
van de doelgroep is gevoeld (met een groot verschil per locatie). Dit heeft geleid tot een aantal incidenten, 
waarbij wij, de PI en/of de reclassering het noodzakelijk hebben geacht om deelnemers uit onze huizen te 
plaatsen, veelal terug naar de PI of naar een andere begeleidingsvorm waar ze meer specialistische zorg 
geboden kregen. 

Positief om te vermelden is dat het aantal positief afgeronde trajecten nagenoeg gelijk zijn gebleven. Dit 
willen we in 2019 verder uitbouwen, door meer gerichte deskundigheidsbevordering van de collega’s om 
aan te sluiten bij de begeleidingsbehoefte van de deelnemer die andersoortige ondersteuning nodig heeft. 

Grafiek 2: Uitstroom deelnemers 2018

Droombaan

Meneer N. heeft gedurende zijn traject bij 

Exodus een werkervaringplek gevonden bij de 

werkplaats van Stichting Opis. Hier kon hij zijn 

creativiteit kwijt in zijn grootste passie: lassen. Ik 

heb nog nooit iemand gehoord die zo vurig kan 

vertellen over lassen. De grootste droom van 

meneer N. was dan ook om te mogen werken 

aan imposante lasprojecten, waar de hele wereld 

naar zou kijken. En dat is gelukt! Meneer N. heeft 

dit jaar zijn droombaan gevonden bij Heesen 

Shipyards. Iedere dag gaat zijn wekker op uren 

die voor ons nog als nacht doorgaan, trotseert 

hij op zijn fiets weer en wind en gaat hij fluitend 

naar zijn werk! 
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3.3 Een gemêleerde groep
De samenstelling van onze deelnemers is dynamisch, met mannen en vrouwen van alle achtergronden en 
leeftijden. In 2018 lag de gemiddelde leeftijd van onze deelnemers op 37 jaar, waarbij de mediaan onderin 
de dertig lag maar er uitschieters zijn tot in de 70 jaar. Ook de afkomst van de deelnemers was weer zeer 
divers, zoals te zien in grafiek 3.  Van onze deelnemers kwam 80% uit Nederland of de Nederlandse Antillen 
dit is vergelijkbaar met 2017 (82%).

Grafiek 3: Achtergrond van deelnemers 2018

3.4 Kinderen
Behalve onze deelnemers mogen we natuurlijk de 
kinderen niet vergeten. Afgelopen jaar waren dat er 
in totaal 21, 4 meer dan in 2017. In aanvulling daarop 
werden er 9 kinderen begeleid in de nazorg na eerder 
verblijf in huis.

3.5 Vrijwilligers
Eén van de sterke punten van Exodus is haar grote 
netwerk van vrijwilligers, welke aan de basis staat van 
de organisatie. Zij vormen een schakel tussen onze 
deelnemers en de maatschappij en kunnen juist die 
extra inzet en tijd bieden op een persoonlijk niveau. 
Tevens brengen zij veel extra kennis en kunde in 
de organisatie. Zo zijn vrijwilligers actief als (kook)
maatjes, in de kinderopvang, de administratie, bij 
praktische en technische zaken als onderhoud en bij 
veel van onze projecten. Zij zijn bijvoorbeeld de drijvende kracht achter onze RIC’s, zowel 
binnen als buiten de PI’s, begeleiden kinderen naar hun ouders in de PI’s via het Ouder-Kind-Detentie 
programma, zij geven voorlichtingen bij scholen, kerken en organisaties, en zij organiseren bijvoorbeeld 
de werktuin in Heerlen, waar onze deelnemers praktische vaardigheden kunnen leren en verbeteren. 

Solidariteit
Helaas heeft één van onze deelnemers, met 
zijn partner, dit jaar een miskraam door 
moeten maken. Hoe moeilijk het ook was, het 
was hartverwarmend om te ervaren dat heel 
het huis mee voelde. Deelnemers stonden 
een extra bed af, maakten een pannetje soep 
en schreven een kaartje. Des te specialer, 
aangezien deze deelnemer niet enorm geliefd 
was bij zijn huisgenoten. 

Inmiddels zijn we enige tijd verder en woont het 
stel in een eigen woning. Vorige week kregen wij 
een heel bijzonder appje van ze. Het was een 
echo van hun nieuwe wonder! 

Hoe pril het geluk ook nog is, de babykamer is 
klaar en Exodus is al uitgenodigd op kraamvisite. 
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In 2018 waren er 136 vrijwilligers actief voor Exodus Zuid-Nederland, Waar zij werkzaam waren is 
zichtbaar in tabel 1.

Tabel 1: Vrijwilligers Stichting Exodus Zuid-Nederland

Locatie ’s-Hertogenbosch 32

Buiten-RIC ‘s-Hertogenbosch 13

Buiten-RIC VHH Sittard-Geleen 2

RIC Vught 24

RIC Reinier van Arkel 3

Supporters Breda 4

Veiligheidshuis Tilburg 5

Locatie Heerlen 17

RIC Roermond 1

RIC Sittard 13

Locatie Venlo 17

RIC Ter Peel 5

3.6 Medewerkers
De kern van onze organisatie berust naast de vrijwilligers natuurlijk ook bij haar medewerkers, welke 
Exodus tot onze prachtige organisatie maken. Deze zijn onderverdeeld in een viertal ‘teams’, de teams 
op de drie locaties in Heerlen, ’s-Hertogenbosch en Venlo en het regionaal opererende managementteam. 
Hoe dit verdeeld is staat in de formatie in onderstaande grafi ek 4. 

Met ingang van 2019 is hier het vijfde team aan toegevoegd, het ambulante team. Daarnaast hebben we nog 
3,5 FTE als tijdelijke uren ingezet in 2018.

Grafi ek 4: Organogram formatie
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Verzuim
Ook het afgelopen jaar kenden wij nog een aantal medewerkers dat geplaagd werd door langdurige ziekte.
Het totale verzuimpercentage van dit jaar bedroeg 4,6% (4,8% in 2017). Dit betrof met name langdurig 
verzuim, kort en middellang verzuim was 1,4%. 

Stagiair(e)s
Wij werken bij Exodus graag met stagiaires vanuit de visie dat toekomstige professionals in het veld de 
kans moeten krijgen praktijkervaring op te doen. Tevens is de ervaring dat een deel van deze stagiaires 
ervoor kiest hun loopbaan bij Exodus te beginnen, zo werken wij aan de continuïteit en professionaliteit 
van onze medewerkers, nu en in de toekomst. In 2018 zijn er in de regio 9 stagiaires begeleid.

3.7 Raad van Toezicht
In 2018 hebben we afscheid genomen van een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Toezicht. Wij zijn 
Trudy Hoeijmakers zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor in eerste instantie de locatie Venlo en 
daarna voor de gehele regio. 

Per 1 november 2018 hebben wij een nieuw lid mogen verwelkomen in de Raad van Toezicht, Cees Niessen. 
Het volledige jaarverslag van de RvT is te vinden op blz. 26

Tabel 2: Leden Raad van Toezicht per 31-12-2018. 

Jaar van aftreden: Nevenfuncties (betaald):

Dhr. D. Schuitema, voorzitter 2019 Consultant landbouwzaken

Dhr.  A. de Haan, secretaris 2021 Geestelijk verzorger bij Cicero Zorggroep

Mevr. I. Cuppers 2020 Vrijwilliger vluchtelingenwerk

Dhr. P. van der Grinten 2020
Adviseur European Employment Service 
(EURES) in Nederland

Dhr. C. Niessen 2021 Directeur PI Alphen aan de Rijn



14

4.	De	organisatie	in	beeld
Het woord dynamisch typeert het jaar 2018. Veel activiteit voor en achter de schermen. In dit hoofdstuk 
zullen we ingaan op een aantal ontwikkelingen en trends die zijn waargenomen en waar we mee bezig zijn 
geweest in het afgelopen jaar en waar we hopen het komende jaar nog meer mee te kunnen doen. Tevens 
zullen we een aantal projecten belichten. 

4.1 Financiële positie
Zoals nader toegelicht staat in de jaarrekening heeft Exodus Zuid-Nederland een gezonde financiële 
positie. Er bestaat dan momenteel ook geen financieringsbehoefte. 

4.2 Ontwikkelingen
Zelfsturende teams
Wij hebben in het afgelopen jaar de beweging naar zelfsturende teams doorgezet. Hier zijn we in 2017 
al mee begonnen en in het afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet, al waren er zeker ook tegenslagen. 
Het MT van Exodus werd nog altijd geplaagd door de langdurige ziekte van de regionaal operationeel 
manager en intaker en het was niet altijd eenvoudig om dat goed te ondervangen. Daarnaast hebben de 
teams van Venlo en ’s-Hertogenbosch te maken gehad met grote emotionele tegenslagen, welke nu nog 
gevoeld worden.

PR
In 2018 hebben we op verschillende manieren 
geprobeerd Exodus sterker te profileren en om relaties 
met ketenpartners aan te sterken. Zo is er gedurende 
het tweede en derde kwartaal een extra medewerker 
aangesteld in het MT om hieraan te werken. Helaas 
heeft zich dat door omstandigheden niet kunnen 
continueren, echter heeft het het nut en noodzaak wel 
zichtbaar gemaakt. Van daaruit is besloten in 2019 een 
PR-/projectmanager aan te stellen. 

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek
Per 1 april 2018 heeft Exodus Zuid-Nederland een 
werkplek gehuurd in het Veiligheidshuis Westelijke 
Mijnstreek te Geleen. Dit op uitnodiging van het 
Veiligheidshuis zelf, welke een plek is voor alle 
partners uit het sociale domein in de regio. Hier 
zit iedereen in hetzelfde gebouw, met als credo; 
‘lijnen verkorten, samen doen versterken’. Vanuit die 
gedachte is er in oktober gestart met een buiten-
RIC in het Veiligheidshuis, een plek waar mensen met 
een detentie-achtergrond vrijblijvend binnen kunnen 
lopen voor hulp van onze vrijwilligers. 

Werken en voorlichting in de PI’s 
In 2018 hebben we meegedongen met de subsidie Kwaliteit Forensische Zorg, waarvoor we helaas in 
de tweede ronde zijn afgewezen. De samenwerking die we hebben opgezocht voor dit projectvoorstel 
heeft echter alsnog vruchten afgeworpen. Zo hebben we in intensief contact met PI Zuid-Oost nieuwe 
afspraken kunnen maken en hebben we sinds eind 2018 een werkplek in PI Ter Peel en Sittard, met de 

Het lukt niet altijd gelijk

Dit jaar hebben wij opnieuw meneer S. 

mogen verwelkomen. Meneer S. heeft eerder 

een poging gedaan om het Exodus traject te 

doorlopen. Helaas waren er toen nog iets te 

veel verleidingen waardoor het traject niet kon 

slagen. Op zijn dag van vertrek, gaf hij mij zijn 

rozenkrans. Deze heb ik enkele weken later naar 

hem teruggestuurd. Ik had een brief bijgevoegd 

waarin ik uiteenzette waarom hij die rozenkrans 

harder nodig had dan ik. Bij zijn nieuwe intake dit 

jaar, kwam hij terug op deze brief en vertelde hij 

mij dat hij deze in zijn jaszak bij zich droeg. Dat 

Exodus hem altijd het gevoel van vertrouwen 

heeft gegeven, ook op de momenten dat hij deze 

niet “verdiende”. Met deze reden wilde hij graag 

terugkomen en wel specifiek hier. Momenteel 

doorloopt hij het traject voorspoedig en het 

doel is om hem over een half jaar uit te laten 

stromen naar zijn eigen woning!
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uitgesproken verwachting dat we in 2019 ook in PI Roermond mogen gaan werken. Hiervoor is één van 
onze begeleidsters aangenomen in een nieuwe functie, welke binnen de PI-begeleiding kan gaan bieden!

Fasehuis
In 2018 zijn we gaan zoeken naar mogelijkheden voor een fasehuis, waardoor er een fasering komt tussen 
onze intensieve 24-uursvoorziening en het zelfstandig wonen. Proefondervindelijk omgaan met meer 
vrijheid, mogen vallen en opstaan en daardoor de kans op succesvolle re-integratie in de maatschappij 
vergroten. Hiervoor zijn we in gesprek geweest met woningbouwverenigingen. Doelstelling is om dit in 
2019 vervolg te geven en waar mogelijk te realiseren.

Dagbesteding in de buurt
We zijn in 2018 doorgegaan met het verbeteren van de dagbesteding voor onze deelnemers. Eén van de 
leukste ontwikkelingen hierin was in Heerlen, waar we de samenwerking hebben gevonden met het lokale 
buurtteam. Onze deelnemers gaan hier actief aan de slag in de buurt, bijvoorbeeld door portieken schoon 
te maken, of ouderen te helpen met tuinieren. Het enthousiasme hiervoor vanuit de omgeving, alsook vanuit 
onze deelnemers is groot en we hopen dit concept ook naar de andere locaties te kunnen halen in 2019. 

Leergemeenschap Avans Hogeschool
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is Exodus Zuid-Nederland in ’s-Hertogenbosch de samenwerking 
aangegaan met de Avans Hogeschool. Elke week zijn er 15 studenten aanwezig in het pand aan de 
Sonniusstraat, om les in de praktijk te volgen, om te leren, gewoon door er te zijn, te zien wat er gebeurt 
en van daaruit hun kennis en kunde in te zetten voor kwaliteitsverbetering in de organisatie

Kind Geen Schuld Geen Straf
In de eerste helft van 2018 is het project afgerond dat in 2016 gestart is. Een project met als doel om de 
ketensamenwerking te optimaliseren zodat kinderen met een ouder in detentie de ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben.

Er zijn mooie resultaten geboekt, zoals het realiseren van een brief voor achterblijvers en de verspreiding 
daarvan op sleutelposities. Samenwerkingsrelaties zijn versterkt. Er zijn echter ook nog wensen voor de 
toekomst, resultaten die niet behaald zijn doordat we stuitten op de AVG. Hopelijk kunnen we deze in de 
toekomst alsnog realiseren. 

Tussenwoonvoorziening
In oktober is het convenant getekend in Parkstad voor de tussenwoonvoorziening. Een samenwer-
kingsverband tussen zorgorganisaties, woningbouwverenigingen, gemeenten, veiligheidshuizen en justitie. 
Gezamenlijk als doel gesteld dat gedetineerden die zonder justitiële titel vrijkomen direct huisvesting in 
combinatie met begeleiding krijgen, middels een intensief traject waarin bovengenoemde partijen nauw 
met elkaar samenwerken proberen we de deelnemers een kans te geven op een succesvolle re-integratie.

In 2019 willen we gaan onderzoeken of we dit unieke concept ook in andere gemeenten in onze regio 
kunnen bieden

COSA
Eind 2018 zijn we een samenwerkingsverband met de Avans Hogeschool aangegaan ten aanzien van de COSA 
methodiek (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid). Een wel bekende methode 
voor de begeleiding van zedendelinquenten. Doelstelling van het lectoraat ‘Dwang, drang en veiligheid’, is het 
onderzoeken of deze methodiek ook succesvol kan zijn bij zedendelinquenten zonder justitieel kader. Twee 
medewerkers van locatie ’s-Hertogenbosch zullen getraind worden en aan de slag gaan als cirkelcoördinator.

4.3 Exodus in de maatschappij
Stichting Exodus Zuid-Nederland is opgericht met een maatschappelijk doel, door mensen te helpen en 
een nieuwe kans te geven voorkomen we de kans op recidive en beperken we de criminaliteit. Dat is 
echter pas het begin, wij proberen in alle aspecten van onze bedrijfsvoering rekening te houden met de 
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maatschappelijke impact, niet alléén het verschil voor onze deelnemers, maar ook voor onze medewerkers, 
vrijwilligers en omgeving, voor de maatschappij. Doordat de maatschappelijke belangen steeds blijven 
veranderen doen wij dat ook, zo hebben onderstaande punten in 2018 van ons extra aandacht gekregen.

Het milieu
Niet alleen de mens staat nog centraal bij Exodus Zuid-Nederland, er is ook ruimte voor het milieu. Om 
ons steentje bij te dragen als organisatie moedigen wij onze medewerkers aan om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van het OV in plaats van de auto, wat wij dan ook faciliteren. Als pandbeheerder nemen wij 
ook onze verantwoordelijkheid, door te werken aan verduurzamingsinitiatieven, zoals de isolatie van de 
zolder in ‘s-Hertogenbosch. Tevens hebben we in 2018 offertes aangevraagd in Heerlen om het pand daar 
toekomstbestendiger te laten maken. 

Daarnaast zijn we begonnen met een ontwikkeling naar een papiervrij Exodus. Door de interne processen 
aan te passen en de aanschaf van nieuwe ICT-systemen zijn we vol de groene weg ingeslagen, waar papieren 
archieven en dossiers zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. 

We hebben verduurzaming ook voor 2019 hoog op de agenda gezet en opgenomen in het jaarplan, zo 
blijft het geborgd.

Sociaal op de werkvloer en in de buurt
Sociaal ondernemen is bijna een hippe term geworden tegenwoordig, het ondernemen van de toekomst. 
Bij ons is het al jaren de realiteit, het is wat we doen. Dit uit zich op verschillende manieren, onder andere 
in de personele bezetting, waar wij meerdere medewerkers hebben met een fysieke beperking die afstand 
creëert tot de arbeidsmarkt. Tevens hebben we in 2018 gewerkt met ervaringsdeskundigen. Ook bieden 
wij kansen voor veel van onze vrijwilligers om weer aan het werk te gaan en zich door te ontwikkelen, zo 
zijn er ook in 2018 weer twee vrijwilligers bij ons in dienst getreden. 

Onze werkzaamheden stellen ons ook in staat iets bij te dragen aan de maatschappij, zo werken wij sinds 
2018 in Heerlen samen met de wijkteams voor de dagbesteding van onze deelnemers. Zij helpen in de 
buurt, tuinieren bij mensen die dat niet meer kunnen en maken portieken schoon. Zo zijn ze zichtbaar en 
actief bezig in onze directe omgeving. Dit sluit goed aan bij vergelijkbare initiatieven die al liepen in Venlo 
en ‘s-Hertogenbosch. Zo kunnen wij tegelijkertijd onze deelnemers begeleiden én een positieve impact 
hebben op onze omgeving.

Economische aspecten
Exodus Zuid-Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, concreet betekent dat wij alle inkomsten 
investeren in de organisatie en de deelnemers om uiteindelijk op € 0,- te eindigen. Voor 2018 hebben wij 
ervoor gekozen te investeren in de continuïteit van de organisatie door onze buffers op te bouwen, maar 
ook door te investeren in onze medewerkers en daarmee de deelnemers 
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5.	Risico’s
Een veranderende organisatie en een veranderend forensisch zorglandschap brengen niet alleen 
mogelijkheden maar ook risico’s. Exodus Zuid-Nederland probeert zich hier zo goed mogelijk op voor 
te bereiden door deze vroegtijdig te analyseren, weert zich hiertegen door deze zo snel mogelijk vast 
te stellen en door plannen op te stellen om de uitval hiervan te minimaliseren of zelfs om te zetten in 
positieve veranderingen. In 2018 zijn de volgende risico’s door ons vastgesteld en hebben wij plannen 
opgesteld om ook in de toekomst een gezonde organisatie te kunnen blijven, welke kwalitatieve zorg op 
maat kan blijven leveren voor onze deelnemers.

Beheersing risico’s financiële instrumenten 
Exodus heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit inkoopcontracten en subsidies. Er is op dit 
moment een solide financiële positie. Om een goede liquiditeitspositie te behouden is de werkwijze als volgt:

• Subsidies worden zoveel mogelijk via voorschotten opgevraagd;

• Meevallende inkomsten worden niet automatisch vertaald in extra uitgaven (veelal personele 
kosten), maar worden gebruikt voor het realiseren van de doelstelling ten aanzien van de 
continuïteitsreserve.

• Voorzieningen voor het onderhoud van panden in eigen beheer.

Veranderingen in de financiering van de zorg
De veranderende markt en de vernieuwde eisen voor het bieden van zorg, alsook de vernieuwde 
inkooprelatie met ForZo JJI maken de toekomst van Exodus onzeker. Er is al eind 2018 duidelijk geworden 
dat de aanbesteding van 2018-2019 niet verlengd zal worden in 2020. Wat de nieuwe aanbesteding wel 
in zal houden is vooralsnog onduidelijk. Ondanks het feit dat we in 2018 een prachtig resultaat hebben 
kunnen boeken is het noodzakelijk om te blijven kijken naar de toekomst. 

De komst van WMO draagt hieraan bij, veel gemeenten in de regio kennen ons niet (goed genoeg) en 
intergemeentelijke financiering maakt het soms lastig om financiering van plekken rond te krijgen. In 2018 
zijn goede stappen gezet voor het realiseren van een grotere instroom van WMO, bouwende op de 
ervaringen van 2017. Zo hebben we bestaande aanbestedingen vernieuwd en zijn we in een aantal nieuwe 
gemeentes nu ook aangesloten. Dit zijn goede uitgangsposities om in 2019 in door te ontwikkelen. Door 
in te zetten op meerdere financieringsstromen, naast WMO en ForZo JJI met bijvoorbeeld projecten, 
voorkomen we afhankelijkheid en spreiden we het risico, waarmee we dus ook de risico’s verkleinen. 

Het risico is dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan en 
afhankelijkheid toenemen.

2018 heeft zoals gezegd meer dan ooit in het teken gestaan van samenwerking. Bij ieder samenwerkings-
verband dat wordt aangegaan wordt zorgvuldig afgewogen wat de risico’s zijn voor de organisatie. Het ri-
sico dat verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan of afhankelijkheid toeneemt, geldt voornamelijk 
bij onderaannemerschap. 

Een veranderende concurrentiepositie.
Het risico dat door veranderde marktomstandigheden, met primair daarin de invoering WMO en het 
verdwijnen van het ‘productieplafond’ bij ForZo JJI, is dat de concurrentie toeneemt.

In 2017 is er landelijk door het directieteam een Taskforce aangesteld waarin koersbepaling als uitgangs-
punt werd genomen. Vanuit de Taskforce is een Denktank in het leven geroepen met deelnemers uit de 
uitvoering binnen de organisatie en deelnemers van ketenpartners (zorgaanbieders, justitie, reclassering en 
(gemeente)politiek. Belangrijk vraagstuk was daarin wat Exodus nu toch onderscheidt van haar concurren-
ten. Geconcludeerd is dat Exodus zich onderscheidt van andere zorgorganisaties niet alleen door zorg te 
bieden waar anderen ophouden, maar ook door onze unieke positie, van oorsprong het dichtstbij justitie (en 
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reclassering) met alle voordelen in het forensische netwerk van dien. Daarnaast heeft Exodus het grootste 
vrijwilligersnetwerk. Deze groep mensen maakt het mogelijk het gewenste vloeiende re-integratietraject van 
binnen detentie naar buiten detentie, met- of zonder justitiële titel mogelijk te maken. 

Het risico dat door concurrentie nieuwe voorzieningen van Exodus ‘leeg’ 
komen te staan
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de markt in de regio is het noodzakelijk om de externe 
stakeholders in kaart te brengen. Er is in samenwerking met het verenigingsbureau besloten om een 
landelijk stakeholdersonderzoek te doen. Daarnaast wordt bij het openen van iedere nieuwe voorziening-
in samenwerking met de gemeenten, veiligheidshuizen en verwijzers- uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
vraag in het desbetreffende verzorgingsgebied. Exodus Zuid-Nederland heeft als doel het verzorgingsgebied 
uit te breiden naar de hele regio, maar wil geen behoefte creëren, maar hier juist in voorzien. Door zorgvuldig 
af te wegen waar eventuele nieuwe (woon)voorzieningen wenselijk zijn, zorgen wij voor een beperkt risico. 

De borging van kwaliteit binnen een grotere organisatie.
De grotere organisatie die ontstaan is door de fusie heeft natuurlijk schaalvergroting tot gevolg. Dit biedt 
kansen, maar het is ook een bedreiging voor de kleinschaligheid die onze organisatie altijd heeft gekenmerkt. 
Het borgen van de nauwe verbondenheid van de teams en het bewaken van de rol van het individu zijn 
uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden, zo blijven wij een organisatie waar iedereen naast elkaar staat 
en elkaar meeneemt in het verworden van een regionale organisatie. Hierin ligt een grote taak voor het 
management, die de verbindende regionale factor is. Ook binnen de teams wordt er hard gewerkt om de 
saamhorigheid te behouden en versterken. Door regionale overleggen in te richten, als ook trainingsdagen 
met een externe coach door te zetten zijn we deze uitdaging in 2018 al sterk aangegaan.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De in 2018 in werking getreden privacywetgeving blijft risico’s met zich meebrengen. Alhoewel er grote 
stappen gezet zijn in de bewustwording van de medewerkers en het inrichten van de processen brengt 
deze wetgeving ook extern risico’s mee. Zo is de uitwisseling van gegevens met ketenpartners moeilijker 
geworden, wat ervoor kan zorgen dat belangrijke informatie niet bij onze medewerkers terecht komt, of dat 
deelnemers niet op de juiste plek zitten. Om dit tegen te gaan zullen verwerkingsovereenkomsten moeten 
worden ondertekend en moeten werkwijzen voor uitwisseling met ketenpartners worden geformuleerd. 
Er is een begin mee gemaakt in 2018, dit zal gecontinueerd worden in 2019. 

Ook de nieuwe ICT-inrichting die begin 2019 wordt aangeleverd vormt een risico. Alhoewel dit veiliger 
zal zijn is er een verhoogd risico op fouten als onze medewerkers moeten werken in nieuwe systemen. 
Continue training en informatievoorziening blijven dan ook hoog op de agenda staan. 

Niet alle geschikte kandidaten worden aangemeld
Er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat geschikte kandidaten Exodus niet kunnen vin-
den. Risico’s zijn aangetroffen in het aanmeld-systeem, het Centraal Aanmeld Team staat op afstand van de 
locaties, waardoor sommige inschattingen soms moeilijk zijn. Dit wordt door de nauwe samenwerking zo 
veel mogelijk geminimaliseerd. Bekendheid bij verwijzers in PI’s en andere instanties moet geoptimaliseerd 
worden, evenals de kennis over Exodus bij zowel de deelnemers als instanties. Niet alleen de naamsbe-
kendheid als organisatie, maar ook de diversiteit aan producten die we bieden als de verschillende aanbie-
ders die ons kunnen bereiken, moet verbeterd worden. Wanneer dit gerealiseerd wordt, zal ook het aantal 
aanmeldingen toenemen. Hiervoor moet een beter PR-beleid worden opgesteld en uitgevoerd. Hier is in 
2018 al veel aandacht aan besteed, en door de aanstelling van een permanente PR- en projectmedewerker 
begin 2019 hopen we hier verder in door te kunnen groeien. 
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Discontinuïteit in personele bezetting en de beweging naar zelfsturende 
teams zorgt voor verwarring in de organisatie
Door omstandigheden is er ook in 2018 gebleken hoe fragiel een kleine organisatie als Exodus Zuid-
Nederland kan zijn. De afhankelijkheid van individuen in het uitvoeren van bepaalde taken is in veel gevallen 
nog groot. Door procesmatiger te gaan werken en de processen zo in te richten dat ze makkelijker te 
ondervangen zijn kunnen we de risico’s die hiermee gepaard zijn verkleinen. Tevens moeten we kijken naar 
een goed vangnet van ingewerkte invallers en de regionale flexibiliteit van medewerkers vergroten. 

Een steeds zwaardere doelgroep en de impact op de kwaliteit en 
continuïteit van de zorg
Door het veranderend zorglandschap worden wij steeds vaker geconfronteerd met zwaardere casuïstiek. 
LVB-, verslavings- en psychologische problematiek zijn steeds meer regel dan uitzondering. De zwaardere 
doelgroep brengt onder het huidige aanbestedingsbeleid meer financiering mee, maar ook grote risico’s. 
In 2018 hebben wij een groot aantal negatief uitgestroomde deelnemers gehad, dit is in ieder geval deels 
toe te schrijven aan deze nieuwe realiteit. Het is zaak dat we onze medewerkers hier goed voor uitrusten, 
door trainingen, opleidingen en indien nodig door medewerkers met aanvullende competenties en 
achtergronden aan te nemen. Zo kunnen we de continuïteit en kwaliteit van onze zorg borgen. 
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6.	Exodus	en	haar	partners
Als maatschappelijke organisatie staat Exodus midden in de samenleving en vooral ook in het forensische 
zorglandschap. Wij kunnen ons werk niet doen zonder onze ketenpartners, waarvan wij afhankelijk zijn 
in alle elementen van ons werk. Of het nu is bij het vinden en aandragen van deelnemers, technische 
ondersteuning, huisvesting of financiering, het helpen invullen van activiteiten voor onze deelnemers of 
het bieden van een handreiking voor de stap na Exodus. We zijn alle organisaties even dankbaar voor hun 
samenwerking en hopen deze onverminderd te kunnen voortzetten. Tevens zullen wij blijven investeren in 
het aangaan van nieuwe partnerschappen en samenwerkingen.  

Aangezien het onmogelijk is om hier alle afzonderlijke ketenpartners bij naam te noemen willen wij alle 
ketenpartners op de volgende gebieden bedanken: 

• Justitiële instellingen

• Lokale en regionale overheden

• Veiligheidshuizen

• Instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

• Werkgevers

• Vrijwilligersorganisaties

• Ondersteunende fondsen

• Woningbouwverenigingen

• Jeugdzorgorganisaties

• Bewindvoerders

• Hogescholen

• Samenwerkende huis- en tandartspraktijken

• Voedsel- en kledingbanken
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7.	Vooruitblik

7.1 Succesbepalende factoren 2019
In 2019 staat een aantal punten centraal, zoals vastgesteld in het jaarplan:

• De (krachtige) deelnemer centraal. Wij willen onze deelnemers in 2019 een sterkere 
stem geven binnen de organisatie, niet alleen begeleiden maar de organisatie ook laten bijsturen. 
Door beter te luisteren, maar ook door de deelnemers mee te nemen in de ontwikkelingen 
van de organisatie versterken en verrijken wij Exodus. Krachtgericht werken. Door extra in 
te zetten op onze methodiek en de kracht van deelnemers alsook medewerkers en door daar 
meetbare resultaten aan te verbinden kunnen wij betere begeleiding bieden.

• Lerende en veilige werkomgeving. We zullen in 2019 sterk inzetten op 
deskundigheidsbevordering van onze medewerkers, bijvoorbeeld op de gebieden van LVB, 
verslavingsproblematiek en agressie. Zo versterken wij onze medewerkers en werken we aan 
een veiligere en prettigere werkvloer.

• Sterk imago. Wij geloven in wat we doen en dat dat werkt. Door dit beter uit te dragen 
naar onze doelgroep en partners kunnen we meer deelnemers helpen en creëren we een 
breder maatschappelijk draagvlak.

• Ondersteunende ICT-systemen. Wij zetten de ingezette weg van nieuwe ICT-systemen 
die werken vóór de organisatie door, gepaard met training en begeleiding voor de 
medewerkers. Zo kunnen zij meer tijd besteden aan begeleiden. 

• Doorontwikkeling innovatie en groei. Ons werkveld is altijd in ontwikkeling 
en dat moeten wij ook zijn. Door in te zetten op innovatieve nieuwe projecten en 
begeleidingsvormen blijven we actueel en bieden we de beste begeleiding.

• Synergie in de samenwerking met partners. We willen collega’s zijn van andere 
organisaties, geen concullega’s. Samenwerken waar mogelijk met een zo breed mogelijk scala 
aan organisaties om zo de beste begeleiding aan ieder individu te bieden en de kosten voor de 
maatschappij te drukken.

• Zelforganiserende teams. Door coaching, begeleiding en juist ook door de teams zelf 
ruimte te geven zullen wij de ontwikkeling naar zelfsturende teams in 2019 doorzetten. 
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7.2 Begroting Exodus Zuid-Nederland 2019
Onderstaande begroting is, na advisering van de OC, vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht. 

Opbrengsten

Totale opbrengst Dforzo 2.334.697

Overige zorgprestaties 308.920

Subsidies 85.000

Overige bedrijfsopbrengsten 11.000

Totaal opbrengsten 2.739.617

Kosten

Totaal Personeelskosten 1.838.046

Totaal materiele kosten 313.100

Totaal Programmakosten 121.200

Totaal overige kosten 350.161

Totaal Kosten 2.622.507

Bedrijfsresultaat 117.110

Totale rentebaten en -lasten

Rentebaten 2.150

Exploitatieresultaat 119.260

Resultaatbestemming

Onttrekking bestemmingsreserve -25.000

Mutatie algemene reserve 94.260
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Nawoord
Terugkijkend op 2018 kunnen we constateren dat Exodus Zuid-Nederland als een goedlopende eenheid 
heeft gefunctioneerd.

De verantwoordelijk personen op de verschillende locaties hebben een goede invulling gegeven van de 
nieuwe verdeling van de werkzaamheden en onder de algemene leiding van mevr. R. Wisse.

Ondanks een kleine onderproductie vallen de financiële resultaten mee en hebben zelfs een behoorlijke 
verbetering te zien gegeven. De ZZP’s plus het product dagbesteding lopen goed.

De re-integratie van de langdurig zieken verloopt voorspoedig en we hopen dat deze situatie zich volledig 
gaat herstellen.

Een woord van dank aan de directie, alle medewerkers, het team en alle vrijwilligers voor de getoonde 
inzet in 2018!

Met veel vertrouwen wensen wij onze organisatie een succesvol 2019 toe!

Dethmer Schuitema
Voorzitter Raad van Toezicht Exodus Zuid-Nederland
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Bijlage 1: Lijst van afkortingen 

V&K  - Vrijwilligers & Kerkzaken

Forzo JJI - Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen

DJI - Dienst Justitiële Inrichtingen

ALV - Algemene ledenvergadering

LOM - Landelijk Overleg Managers

CAT - Centraal Aanmeldingsteam

ISD - Inrichting Stelselmatige Daders

PP - Penitentiair Programma

PIJ - Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

VOG - Verklaring omtrent het gedrag

OKD - Ouders, Kinderen en Detentieprogramma

PI - Penitentiaire Inrichting

IFZO - Informatievoorziening Forensische Zorg

IOG - Interactieve Opvoedingsondersteuning Groep

PI - Penitentiaire Inrichting

RIC - Re-integratie Centrum
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Bijlage 2: Jaarverslag Raad van Toezicht 

Samenstelling
I.I. (Ingeborg) Cuppers, lid

A.A.W. (Aloys) de Haan, secretaris

T. Hoeymakers, lid tot 29.10.2018

P. (Peter) van der Grinten, lid

C. (Cees) Niessen, lid vanaf 15.09.2018   

D.W. (Dethmer) Schuitema, voorzitter

Besproken Agendapunten
• Verslag vorige vergadering (wordt per vergadering vastgesteld)

• Directie/RvB-Bestuursrapportage & mededelingen, inclusief personeelssituatie, stand van zaken 
financieel en landelijke ontwikkelingen (m.n. SEN)

• Management review

• Actieplan 2018

• Jaarrekening 2017 

• Jaarplan 2018

• Verbreding RvT

• Zelfevaluatie 2018 RvT (wordt begin 2019 vastgesteld)

• Terugkoppeling tijdschrijven RvB.

Besluiten
• Bestuurscontract 2018 

• Rooster van aftreden (A. de Haan herbenoemd)

• Volgen training leiderschap (BAA) door directeur-bestuurder

• Jaarverslag 2017

• Begroting 2019

• Aanschaf auto voor directeur-bestuurder

• Bestuurscontract 2019 en beoordeling RW (gedelegeerd aan D.Schuitema en P.v.d. Grinten)

• Jaarplan 2019

• Begroting 2018

• Vergaderrooster RvT 2019.

• WNT normering 2018

Andere contacten:
D. Schuitema neemt deel aan overleg directeur-bestuurders en de vijf voorzitters van de RvT over de 
organisatie SEN

D. Schuitema neemt deel remuneratie-commissie SEN

D. Schuitema en I.Cuppers namen deel aan Jaarplandag van Exodus Zuid-Nederland.

Vergaderdata
19 februari, ’s-Hertogenbosch

9 april, Venlo

29 mei, Venlo

9 juli, ’s-Hertogenbosch

3 september, Heerlen

29 oktober, Venlo

10 december, ’s-Hertogenbosch
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8.1 Balans per 31 december 2018
 (na resultaatbestemming)

 31-12-2018  31-12-2017

e e

Activa

Materiële vaste activa 348.820 324.964

Totaal vaste activa 348.820 324.964

Overige vorderingen 410.634 225.043

Liquide middelen 959.924 679.255

Totaal vlottende activa 1.370.557 904.298

Totaal Activa    1.719.377    1.229.261

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 610.668 610.669

Bestemmingsreserve 827.869 515.961

Bestemmingsfondsen 2.490 0

Totaal eigen vermogen 1.441.027 1.126.629

Kortlopende schulden 278.350 102.633

Totaal Passiva    1.719.377    1.229.261
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8.2 Exploitatierekening over 2018

 Exploitatie   Begroting  Exploitatie 

           2018            2018            2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 2.418.362 2.279.802 2.096.030

Subsidies 33.020 36.120 37.955

Overige bedrijfsopbrengsten 115.844 71.800 155.540

Som der bedrijfsopbrengsten    2.567.226    2.387.722    2.289.525

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.521.105 1.621.651 1.475.637

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16.037 16.000 16.349

Overige bedrijfskosten 716.986 706.039 711.238

Som der bedrijfslasten    2.254.128    2.343.690    2.203.224

BEDRIJFSRESULTAAT       313.098         44.032         86.301

Financiële baten en lasten 1.301 2.150 1.353

RESULTAAT BOEKJAAR       314.399         46.182         87.654

RESULTAATBESTEMMING: 

Toevoeging bestemmingsreserve 451.908 40.000 141.961

Onttrekking bestemmingsreserve -140.000 0 -61.821

Toevoeging bestemmingsfonds 2.490 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0

Mutatie algemene reserve (saldo)                    0            6.182           7.514

 Voordelig Voordelig Voordelig
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8.3 Kasstroomoverzicht

 2018   2017

e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 313.098 86.301

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen
     16.037      16.536

16.037 16.536

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -185.590 -145.450

- kortlopende schulden    175.717   -272.107

      -9.874     -417.557

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 319.261 -314.720

Ontvangen interest        1.301        1.353

       1.301          1.353

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 320.562 -313.367

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa     -39.893       -8.843

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten     -39.893         -8.843

Mutatie geldmiddelen   280.669    -322.210

  

Aansluiting geldmiddelen

       2018        2017

Stand per 1 januari 679.255 1.001.467

Mutatie geldmiddelen    280.669   -322.210

Stand per 31 december    959.924    679.255
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8.4 Toelichting 
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Zuid-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie.  Stichting Exodus Zuid-Nederland 
is statutair gevestigd te Venlo. Het adres van de stichting is Dautzenbergstraat 96, 5921 BZ Venlo. Exodus 
bestaat uit meerdere leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle Exodus Stichtingen zijn lid van 
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:

1.  De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te 
komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren 
zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de 
maatschappelijke structuren die de oorzaak daarvoor vormen;

2.  Het verlenen van steun aan predikanten en rooms-katholieke justitie-pastores werkzaam in 
inrichtingen van het gevangeniswezen. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijging- of de vervaardigingsprijs.  
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het 
vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode 
op basis van de economische levensduur.
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De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Gebouwen: 2,5%

• Verbouwing: 10%

• Inventaris: 20-33,33%

• Installaties: 20-33,33%

• Automatisering: 33,3%

• Vervoermiddelen: 20%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat 
deze zich voordoen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de waarderingsgrondslagen van de individuele jaarrekeningposten.

Vorderingen 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen 
is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs (nominale waarde).

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Opbrengsten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd 
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten 
(onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat).

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Personele kosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Pensioenregeling

Stichting Exodus Zuid-Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor 
in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat 
is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 
opgebouwd bij Stichting Exodus Zuid-Nederland. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van 
haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtin-
gen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. Stichting Exodus 
Zuid-Nederland betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft 
door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkings-
graad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplich-
tingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een 
nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In 
december 2018 bedroeg de dekkingsgraad 97,5%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden 
(beleidsdekkingsgraad) is 101,3%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds heeft 
een herstelplan ingediend bij de Nederlandsche bank. Hierin staat dat de verwachting is, dat binnen 12 jaar 
hieraan voldaan kan worden. Verder voorziet het Fonds geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om 
extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Zuid-
Nederland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Afschrijvingslasten

Deze bepalen we op basis van de lineaire afschrijvingen die plaatsvinden op basis van de verwachte 
economische levensduur en eventuele restwaarde.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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8.5 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa worden volledig afgeschreven (zonder restwaarde) in de genoemde termijnen.

Aanschafwaarde per 31-12-17 307.491 115.611 48.871 34.081 8.277 0 514.331

Geaccum afschr. per 31-12-17      3.844 109.586  45.257  23.465   7.217          0  189.369

Boekwaarde per 31-12-17 303.647    6.025   3.614 10.618  1.060          0 324.964

Investeringen 0 0 6.315 0 1.728 31.850 39.893

Afschrijvingen dit jaar 3.844 1.303 2.480 3.283 909 4.218 16.037

 

Desinvestering 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijving desinvestering 0 0 0 0 0 0 0

 

Aanschafwaarde per 31-12-18 307.491 115.611 55.186 34.081 10.005 31.850 554.224

Geaccum afschr. per 31-12-18      7.688 110.889  47.737  26.748   8.126    4.218  205.406

Boekwaarde per 31-12-18 299.803    4.722   7.449   7.335  1.879 27.632 348.820

Vorderingen
De specificatie is als volgt:

   31-12-2018    31-12-2017

Groepsinterne vorderingen 252.702 173.555

Nog te ontvangen bedragen 72.425 14.498

Vorderingen op bewoners 28.665 19.923

Transitoria 21.743 9.567

Vooruitbetaalde materiële vaste activa 21.419 0

Waarborgsom 7.500 7.500

Vooruitbetaalde immateriële vaste activa 2.918 0

Vooruitbetaalde kosten 2.820 0

Overlopende activa                 441                    0

Totaal vorderingen         410.634         225.043

De mutaties op de groepsinterne vorderingen hebben met name betrekking op lonen, sociale lasten, 
loonheffing en ontvangen subsidies.
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Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

   31-12-2018    31-12-2017

Bankrekeningen 957.377 677.525

Kassen              2.547              1.729

Totaal vorderingen         959.924         679.255

De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor. Van het totaal werd 742.872 
euro in de vorm van een spaarrekening aangehouden. Dit geld is direct opneembaar.

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Continuïteitsreserve                2018              2017

Stand per 1 januari 374.000 435.821

 + toevoegingen 216.370 0 

 - onttrekkingen                    0            61.821

Stand per 31 december         590.370         374.000

Egalisatie reserve

Stand per 1 januari 1.961 0

 +toevoegingen 538 1.961

 -onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december             2.499             1.961

Perspectief reserve

Stand per 1 januari 0 0

 +toevoegingen 10.000 0

 -onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december           10.000                     0 

Algemene bestemming reserve

Stand per 1 januari 140.000 0

 +toevoegingen 225.000 140.000

 -onttrekkingen           140.000                    0

Stand per 31 december         225.000         140.000

Totaal Bestemmingsreserves         827.869         515.961
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Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen feitelijk een zodanige omvang moet hebben dat, in 
geval van terugloop van de externe inkomensstromen, minimaal 6 maanden de totale exploitatiekosten 
gedekt zijn gebaseerd op de begroting van het komende jaar. 

Egalisatie reserve
Met de gemeente Tilburg is afgesproken dat deze reserve vanaf het boekjaar 2017 gevormd wordt. De 
reserve komt ten goede  aan de extra inzet in gemeente Tilburg inzake begeleiding van gedetineerden en 
ex-gedetineerden. In het boekjaar 2018 is 538 euro toegevoegd aan deze reserve.

Perspectief reserve
Deze reserve is bestemd voor bewoners in de huizen in de regio Zuid-Nederland, die tijdelijke financiële steun 
nodig hebben.

Algemene bestemmingsreserve
Reserve voor noodzakelijkheden op het gebied van deskundigheidsbevordering, perspectief, onderhoud en 
doorontwikkeling. Zowel op deelnemer-, medewerker- als organisatieniveau.

Perspectief Fonds

Stand per 1 januari 0 0

 +toevoegingen 2.490 0

 -onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december             2.490                    0

Perspectief Fonds

Het Perspectief Fonds bestaat deels uit giften, waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is 
bepaald. Het fonds is bestemd voor bewoners in de huizen in de regio Zuid-Nederland, die tijdelijke financiële 
steun nodig hebben.

Algemene Reserve              2018              2017

Stand per 1 januari 610.669 603.155

Resultaat lopend jaar                    0              7.514

Stand per 31 december         610.669         610.669

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

   31-12-2018    31-12-2017

Gemeente ’s-Hertogenbosch beschermd wonen 133.917 0

Te betalen vakantiegeld en dagen 75.159 66.955

Gemeente Maastricht WMO 25.122 0

Waarborgsommen 15.363 16.218

Vooruit ontvangen subsidies 3.870 9.660

Transitoria 2.566 197

Schulden aan bewoners 1.518 4.159

Groepsinterne schulden 45 0

Overlopende passiva            20.790              5.444

Totaal kortlopende schulden         278.350         102.633
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Niet uit de balans opgenomen activa en verplichtingen
De stichting heeft een huurcontract tot augustus 2021 voor de locatie Sonniusstraat 3 te ‘s-Hertogenbosch. 
De huurverplichting voor 2019 bedraagt 73.689 euro. Voor de periode 2020-2021 bedraagt de totale 
huurverplichting 147.378 euro.

De stichting is onderverhuurcontracten aangegaan. De stichting heeft de verplichting tot verhuur van 
kamers en de rechten tot de opbrengsten uit deze verhuur. De rechten uit hoofde van deze contracten 
bedragen totaal 32.529 euro voor geheel 2018. 

De stichting heeft een huurcontract voor de Dautzenbergstraat. De huurverplichting voor 2019 bedraagt 
30.816 euro. Het huurcontract is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Er zijn daarnaast huurcontracten op naam van Exodus afgesloten. Deze panden worden bewoond door 
voormalige bewoners van het Exodus huis. De totale huurverplichting voor 2019 is 7.181 euro. Na verloop 
van maximaal 1 jaar zullen de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomsten overgaan naar de 
voormalige bewoners van het Exodus huis. De huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd aangegaan. De 
stichting heeft een bankgarantie afgegeven voor 15.000 euro inzake de huurverplichting.

In het boekjaar 2018 is gestart met een belangrijke upgrade van de ICT systemen. Hieruit voortvloeiend 
zijn verplichtingen aangegaan voor 19.997 euro in 2019.
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8.6 Toelichting op de exploitatierekening

Opbrengsten
Opbrengst zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 2.097.473 1.776.795

Gemeente ’s-Hertogenbosch Beschermd Wonen 125.083 198.980

Gemeente ’s-Hertogenbosch Beschermd Wonen vorig jaar 35.000 0

Gemeente Sittard Geleen 27.500 27.500

Gemeente ’s-Hertogenbosch 18.000 26.550

Gemeente Tilburg 9.169 11.601

Gemeente Heerlen inzake plaatsingen 23.638 0

Gemeente Tilburg inzake plaatsingen 10.000 0

Gemeente ’s-Hertogenbosch ambulante begeleiding 19.347 14.592

GGZ Roermond ambulante begeleiding 4.968 0

Gemeente Maastricht ambulante begeleiding 0 6.185

WMO gemeente Maastricht 37.683 0

WMO gemeente Heerlen 2.398 14.723

WMO gemeente Kerkrade 1.913 0

Opbrengst Weller 360 0

Opbrengst dagbesteding Timmerwerkplaats 0 9.526

Opbrengst Veiligheidshuis              5.831              1.658

Totaal opbrengst zorgprestaties      2.418.362      2.096.030

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de deelname van 
(ex-) gedetineerden wordt maandelijks gedeclareerd voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking 
betreft een vergoeding per dag voor het verblijf in een Exodushuis en een vergoeding per uur voor 
de daadwerkelijke geleverde ambulante begeleiding en aangeboden dagbesteding. De opbrengsten 
wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van de werkelijk gerealiseerde verblijfsdagen en 
gerealiseerde uren begeleiding en dagbesteding bij de desbetreffende Exodus Stichting. 

De inkoop Forensische zorg zal in 2019 onder hetzelfde afgesloten aanbestedingscontract uit 2018 vallen. 
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Subsidies
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van vrijwilligers 16.500 16.500

Gemeente Venlo 16.120 16.120

Oranje Fonds inzake NL Doet 400 0

Stage Fonds 0 5.335

Totaal subsidies           33.020           37.955

De subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan 
de gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen 
ter dekking van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De 
subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd. 

Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Giften van particulieren 1.390 2.063

Giften van kerken 3.324 9.284

Giften van fondsen 9.057 30.444

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten
39.516 41.667

Project Opvoedondersteuning 30.500 41.928

Project Kind geen schuld geen straf 2018 5.755 30.153

Project Kind geen schuld geen straf 2017 7.547 0

Project Supporter 3.000 0

Stichting Kinderpostzegels inzake Veilige Toekomst Leefomgeving 15.000 0

Overige baten                 755                    0

Totaal overige bedrijfsopbrengsten         115.844         155.540

De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die bewoners betalen voor de 
begeleiding in het Exodushuis. 
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Personeelskosten     

De specificatie is als volgt:              2018              2017

Salariskosten 1.152.152 1.156.533

Terugontvangen ziekengeld -64.247 -29.635

Sociale lasten 182.863 170.162

Pensioenpremie 95.778 89.459

Overige personeelskosten 134.666 82.480

Personeel derden 19.894 6.638

Totaal personeelskosten      1.521.105      1.475.637 

Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele subsidies. In 2018 waren er 
gemiddeld 29,1 fte (2017: 24,5 fte) in dienst van de Stichting Exodus Zuid-Nederland.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naam R. Wisse 

Functionaris    Directeur-bestuurder

In dienst vanaf 1 januari 2018

In dienst tot 31 december 2018

Deeltijdfactor 100%

Gewezen topfunctionaris Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 74.251

Beloningen betaalbaar op termijn e 7.668

Subtotaal e 81.919

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum e 103.000

-/- Onverschuldigde betaald bedrag e 0

Totale bezoldiging e 81.919

Klasse-indeling: 1
Puntenscore: 7
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Gegevens 2017

In dienst vanaf 1 januari 2017

In dienst tot 31 december 2017

Deeltijdfactor 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 69.442

Beloningen betaalbaar op termijn e 7.137

Totale bezoldiging 2017 e 76.579

De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vereist dat de totaalscore ten 
behoeve van de klasseindeling jaarlijks wordt bepaald door de Raad van Toezicht (RvT) en schriftelijk 
wordt vastgelegd. Tevens dient deze totaalscore te worden vermeld in de jaarrekening. Voor het boekjaar 
2018 heeft deze bepaling plaatsgevonden in de vergadering van de RvT en is dit ook schriftelijke vastgelegd 
in de goedgekeurde notulen.

De Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. Gedurende het boekjaar 
bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Naam Periode

Dhr. D.W. Dethmer Schuitema 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Dhr. P. van der Grinten 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Mevr. G.M. Hoeijmakers 1 januari 2018 tot en met 29 oktober 2018

Dhr. A.A.W. de Haan 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Mevr. I.I. Cuppers 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Dhr. C. Niessen 20 november 2018 tot en met 31 december 2018

Afschrijvingskosten

De specificatie is als volgt:              2018              2017

Afschrijving gebouwen 3.844 3.843

Afschrijving verbouwing 1.303 2.810

Afschrijving installaties 3.283 3.749

Afschrijving inventaris 2.480 4.925

Afschrijving automatiseringsapparatuur 909 1.021

Afschrijving vervoermiddelen              4.218                    0

Totaal afschrijvingen           16.037           16.349
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Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 83.131 86.901

Bewoners gebonden kosten 30.304 23.093

Onderhoud en energiekosten 89.744 89.879

Huurkosten en Leasing 67.122 61.724

Algemene kosten           446.685           449.642

Totaal overige bedrijfskosten         716.986         711.238

Bewoners gebonden kosten

             2018              2017

Bewonerskosten 25.413 14.892

Bewonersactiviteiten              4.891              8.201

Totaal bewoners gebonden kosten           30.304           23.093

Onderhoud en energiekosten

             2018              2017

Onderhoudskosten 42.344 33.460

Energiekosten            47.400            56.419

Totaal onderhouds- en energiekosten           89.744           89.879

Algemene kosten

             2018              2017 

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 293.136 312.002

Overige huisvestingskosten 69.825 63.953

Kosten projecten 30.771 22.449

Kosten automatisering 15.550 17.467

Communicatiekosten 11.578 9.576

Bestuurskosten 8.494 2.704

Advies- en accountantskosten 5.210 6.431

Onkosten vrijwilligers 2.719 2.722

Public relations kosten 1.249 1.012

Kosten transitie 0 2.124

Overige algemene kosten              8.153              9.202

Totaal algemene kosten         446.685         449.642
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De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland ingehouden op de opbrengst 
voor de gemaakte nachten in het kader van de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodus huizen op het gebied van: 

• Missie;

• Identiteit;

• Kwaliteit;

• Deskundigheidsbevordering;

• Financiële administratie en personeelszaken;

• PR, communicatie en rapportage;

• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen;

• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties;

• Coördinatie vrijwilligers; 

• Inhoud van het begeleidingsprogramma.

Rente baten en lasten

             2018              2017

Rente baten 1.301 1.353

Rente lasten                    0                    0

Saldo rente baten en lasten             1.301             1.353
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8.7 Analyse van het resultaat 
Het boekjaar 2018 is positief afgesloten met een totaal resultaat van 314.399 euro. Het volledige resultaat 
is toegevoegd aan de bestemmingsreserves en/of fondsen. 

In vergelijking met het boekjaar 2017 is sprake van een stijging van het resultaat. Aan deze stijging liggen 
een aantal factoren ten grondslag. 

De hogere opbrengst geldt voor alle regio’s, daarnaast zijn er specifieke regionale situaties die hieronder 
zullen worden toegelicht.

De opbrengsten van het landelijk contract worden o.a. verklaard doordat er geen budget met plafond is 
ingekocht en derhalve aan de daadwerkelijke zorgvraag kon worden voldaan. Daarnaast is er sprake van 
een stijging van hogere zorgzwaarte pakketten. Bij Exodus worden veel deelnemers begeleid met een zeer 
intensieve zorgvraag die moeten worden begeleid in een gestructureerde omgeving.

Ondanks dat het aantal bezette dagen in vergelijking met het vorige boekjaar gedaald is met 11%, is de 
opbrengst gestegen met 158.000 euro. Dit is in lijn met de begroting. 

Exodus Zuid-Nederland heeft met ambulante begeleiding in 2018 een grote groei doorgemaakt en hierdoor 
is het aantal begeleidingsuren in 2018 gestegen met ongeveer 46%. 

Dagbesteding wordt al jaren aangeboden op de locaties ’s-Hertogenbosch en Heerlen, als integraal 
onderdeel van het programma vanuit de missie en visie. Echter werd dit nooit gefinancierd. Met ingang 
van het boekjaar 2018 is deze financiering wel mogelijk via het contract met DForZo. In totaal zijn er 
ruim 12.800 uren aangeboden. Belangrijke reden voor deze grote groei is dat via de reclassering veel 
deelnemers met een plaatsingsbesluit voor dagbesteding geplaatst konden worden bij Zuid-Nederland. 

In 2018 zijn er een nieuwe contracten gesloten met de gemeente Heerlen en Tilburg voor plaatsing van 
deelnemers en WMO trajecten met de gemeente Maastricht. Daar tegenover staat dat de opbrengsten 
uit het contract met de gemeente ’s-Hertogenbosch inzake beschermd wonen zijn gedaald. De WMO 
aanbesteding van ’s-Hertogenbosch is lager dan begroot door minder aanmeldingen en een wijziging in 
lumpsumbudget. In 2017 werd nog uitbetaald op unieke cliënten per jaar (zonder inachtneming van dagen) 
en vanaf 2018 is dit op unieke cliënten per maand. Een wijze die zeker recht doet, maar lijdt tot reëlere 
doch lagere inkomsten.

Stichting Kinderpostzegels heeft een fantastisch bedrag van 15.000 euro geschonken aan het Exodushuis 
in Venlo om de leefomgeving van de moeders en de kinderen te verbeteren.

De totale bedrijfskosten zijn ongeveer 90.000 euro lager dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door uitkeringen van 64.000 euro wegens ziekteverzuim. Daarnaast is extra personeel 
aangenomen voor de begeleiding van de deelnemers. Ook deze uitgaven zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

Het resultaat over 2018 zal bestemd worden om in de toekomst blijvend te kunnen investeren in personeel, 
deelnemers en organisatie.   

In 2019 ligt de focus op het beter aan laten sluiten van ons aanbod aan de vraag van onze (toekomstige) 
deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn dat in 2018 0,78 fte werkzaam zal zijn binnen de PI en dat we 
verder gaan onderzoeken naar de mogelijkheden voor een fasehuis. Eveneens willen we (samen met 
ketenpartners) in gaan zetten op het bieden van begeleiding en ondersteuning in gemeenten waar Exodus 
nog geen aanbod heeft.

Door het positieve resultaat is het totale eigen vermogen gestegen tot 1,4 miljoen euro. Dat is 84% van 
het balanstotaal. Door een toename van de kortlopende schulden is er wel sprake van een daling. In het 
boekjaar 2017 was dit nog 92%. 
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8.8 Ondertekening
25 maart 2019

Stichting Exodus Zuid-Nederland te Venlo

Het bestuur: 
Mevr. R. Wisse (directeur-bestuurder)

Leden van de raad van toezicht:
Dhr. D.W. Schuitema

Dhr. P. van der Grinten

Dhr. A.A.W. de Haan

Mevr. I.I. Cuppers

Dhr. C. Niessen
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8.9 Overige gegevens

8.9.1 Resultaatbestemming 

Resultaat boekjaar         314.399

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 

Toevoeging bestemmingsreserve 451.908

Onttrekking bestemmingsreserve -140.000

Toevoeging bestemmingsfonds 2.490

Onttrekking bestemmingsfonds 0

Mutatie algemene reserve (saldo)                    0

8.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Zuid-Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Exodus Zuid-Nederland gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 38-59) een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Zuid-Nederland, te 
Venlo per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet Normering bezoldiging 
Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van e 1.719.377;
2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van 

e 314.399 (overschot); 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Zuid-Nederland, te Venlo, zoals vereist in de Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- 
en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van 
de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi vereist is. Wij hebben de andere informatie 
gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, 
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij 
voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en 
krachtens de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze 
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen 
ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de onderstaande 
bijlage bij onze controleverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 25 maart 2019.

WITh accountants B.V.

P. Alblas RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018
van Stichting Exodus Zuid-Nederland te Venlo

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.  Als wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.


