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Voorwoord
1 januari 2017 is de datum waarop de stichting Exodus Noord-Holland voor het eerst het levenslicht zag. 
Een bewogen jaar voor zowel deelnemers als medewerkers en vrijwilligers. Een jaar dat meer dan ooit in 
het teken heeft gestaan van samenwerking en het delen van kennis. Waarbij de zorg voor onze kwetsbare 
doelgroep zonder uitzondering in het centrum van de aandacht bleef. De regiovorming heeft de stichting, 
deelnemers en werknemers nieuwe kansen geboden. De voorgenomen veranderingen uit het fusieplan 
werden doorgevoerd, met soms ingrijpende veranderingen voor de werkzaamheden van medewerkers. 
Er is ruimte gevonden om met medewerkers van de locaties Amsterdam en Alkmaar in verschillende 
werkgroepen te werken aan gezamenlijke groei. Het was mooi om te zien dat iedereen van elkaar heeft 
kunnen leren. Het effect van ‘kruisbestuiving’ tussen de verschillende locaties is daarbij positief opgevallen. 
Ondanks de bezuinigingen, die vanwege het dalende eigen vermogen in de afgelopen jaren hard nodig 
waren, is er ruimte gevonden voor investeringen en structurele groei. 

We sluiten het jaar met een positief exploitatieresultaat, we kunnen met trots zeggen dat de weg naar 
boven weer is ingeslagen en kijken met vertrouwen naar een volgend jaar waarin wij wederom werken aan 
een positief resultaat en de mogelijkheid gebruiken om onze reserves aan te vullen.

In dit inhoudelijk jaarverslag nemen wij u mee in de resultaten en verhalen van deelnemers, medewerkers 
en vrijwilligers en projecten die zijn opgezet, voortgezet of afgerond. Samen vormen zij de basis van ons 
succesverhaal. Wij vragen daarbij uw aandacht voor de positie die onze doelgroep heeft in onze samenleving. 
Een kwetsbare doelgroep. In een samenleving waarin meer dan ooit verwacht wordt dat er geparticipeerd 
wordt door iedereen. Mensen die door uiteenlopende omstandigheden, soms al op jonge leeftijd steeds verder 
verwijderd zijn van de maatschappij. Zij verdienen steun en begeleiding om de weg terug te vinden. Wij staan 
voor een inclusieve maatschappij en vragen u aan de realisering daarvan bij te dragen. 

Ed Deij     
Directeur-bestuurder     
Exodus Noord-Holland    
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1.	Waarom
Exodus Noord-Holland biedt haar deelnemers een kans om vanuit hun eigen kracht een toekomst op te 
bouwen buiten de criminaliteit. De ontwikkeling van deelnemers staat hierbij centraal, wij zijn trots op 
iedere stap die hierin wordt gezet, groot of klein. 

1.1 Missie & visie

Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe 
kansen kunnen creëren.

Visie
Exodus biedt deelnemers vier sleutels tot een zinvol bestaan en nieuwe kansen:

1.  Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie
2. Zingeving: wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven
3. Werken: wij werken aan het realiseren van zinvolle dagbesteding
4. Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk

Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:

1- Financiën: wij dragen eraan bij dat deelnemers hun financiën op orde krijgen en houden

1.2 Doelstellingen
• Exodus draagt bij aan het verlagen van de recidive van en het terugdringen van de criminaliteit 

bij de deelnemers.

• Exodus is in de samenleving ingebed door een breed maatschappelijk draagvlak. Exodus is een 
schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit 
hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving.

• Exodus werkt samen en wisselt ervaring en kennis uit met vergelijkbare organisaties en 
groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en efficiëntie te vergroten.

• Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en de 
besteding van middelen.

• Exodus biedt een werkomgeving die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt gekenmerkt 
door een open en informeel karakter. 

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met de collega regio’s van de Exodusorganisatie, het 
verenigingsbureau van Samenwerkingsverband Exodus Nederland en de sector Vrijwilligers en Kerkzaken. 
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2.	Wat:	Methodiek,	resultaten
				en	trends/bevindingen
Exodus Noord-Holland leverde in 2017 diverse diensten:

• Opvang en begeleid wonen (103 unieke deelnemers) 

• Ambulante begeleiding (aan 64 unieke deelnemers)

• Schuldhulpverlening (aan 27 unieke deelnemers)

• (nazorg)vrijwilligers, welke een belangrijke rol spelen in de begeleiding van de deelnemers

2.1 Diensten
Opvang en Begeleid Wonen
Exodus Noord-Holland heeft een aanbod dat verschilt in intensiteit. Er zijn twee niveaus: het eerste 
gedeelte van het begeleidingsprogramma vindt plaats in de ‘moederhuizen’ op de Overtoom 103-105 in 
Amsterdam en aan de Herenweg 158 in Alkmaar; het laatste gedeelte in een van de doorstroomhuizen en/
of ‘verdienwoningen’. In het moederhuis is sprake van 24-uursbegeleiding, in de doorstroomhuizen en de 
‘verdienwoningen’ is dit niet het geval. Er kan in elke fase ‘geschakeld’ worden in intensiteit; maatwerk is 
het devies. In beide vormen richt de begeleiding zich op vier pijlers (leefgebieden): wonen, werken, relaties 
en zingeving. 

Het programma kenmerkt zich door een positief (leef)klimaat; een combinatie van groepsactiviteiten en 
individuele aanpak; en een competentiegerichte benadering. Iedere deelnemer heeft een mentor die met hem 
een krachteninventarisatie maakt met actieplannen voor de korte en langere duur van het begeleidingstraject. 
Hulpverlenend zijn we in de psychosociale begeleiding van onze deelnemers waarbij we naast crisisinterventie, 
vooral aandacht besteden aan de reflectie op ‘delict, oorzaak en gedrag’. Per deelnemer wordt gekeken naar de 
meest geschikte woonvorm na Exodus en ook naar de haalbaarheid hiervan. Dienstverlenend zijn we vooral in 
het begeleiden van het gezamenlijk wonen waar we, naast het uitvoeren van allerlei facilitaire zorgtaken, onze 
deelnemers opnieuw willen leren een ‘thuis’ voor zichzelf en anderen te creëren. 

Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding bieden we aansluitend aan een verblijf op één van de Exoduslocaties, én aan 
deelnemers die het programma nog niet gevolgd hebben. Ons ambulante werk wordt sinds januari 2017 
zowel door de Dienst Forensische Zorg (DForZo), als door WMO- en Van der Staaijgelden gefinancierd. 
Een van de speerpunten van het beleid in 2017 was groei van het aantal ambulante deelnemers (en 
zorguren). Passend in ons streven naar een optimale dekkingsgraad, hebben wij ons ingeschreven op 
aanbestedingen in meerdere gemeentes in Noord-Holland. In 2018 hopen wij eveneens toe te treden als 
WMO-aanbieder in andere steden in onze regio. 

De pilot Ambulante Begeleiding door Exodus in Amsterdam is succesvol afgerond. Hierover meer in 
paragraaf 3.1. 

De methodiek die wordt gebruikt in het werk als ambulant begeleider is gelijk aan de methodiek die in 
de Exodushuizen wordt toegepast. In de praktijk blijkt dat in de begeleiding bij mensen thuis nog vaker 
maatwerk wordt toegepast. Er is eerder sprake van op- en afschaling, vooral op administratief niveau brengt 
dit uitdagingen met zich mee. Exodus heeft middels verschillende werkgroepen gekeken naar mogelijkheden 
om de toepassing van de methodiek op ambulante begeleiding verder te professionaliseren. 
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In 2017 zijn er 1.792,25 uren gemaakt bij 29 unieke deelnemers gefinancierd vanuit DForZo. Ook voor de 
ambulante zorg geldt dat het door DForZo bepaalde productieplafond verdwijnt in 2018. Wij verwachten dan 
ook een groei in het aantal gemaakte uren. In de WMO waren wij al actief in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, 
Langedijk en de zogeheten BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), waar wij dit jaar 
4.642,5 uren besteden, bij 35 unieke deelnemers. In Zaandam is er 210 uur begeleiding geleverd, gefinancierd 
buiten de WMO. In Purmerend zijn nog geen uren gemaakt. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat 
wij hier een nieuwe aanbieder zijn en relatief onbekend bij de verwijzers. 

Schuldhulpverlening
Eind 2016 is een hernieuwd contract afgesloten met de gemeente over de uitvoering van de 
schuldhulpverlening binnen Exodus Noord-Holland, locatie Amsterdam. Conform de contractuele 
verplichtingen zijn de volgende zaken uitgevoerd:

• Het uitvoeren van integrale schuldhulpverlening aan (ex-)gedetineerden waaraan stichting

• Exodus Noord-Holland, locatie Amsterdam, onderdak en ondersteuning biedt.

• Op jaarbasis wordt voor circa 40 (ex-)gedetineerden het schuldhulpverleningsdossier op orde 
gemaakt conform de afspraken.

• Exodus verplicht zich om de schuldregelingen uit te voeren conform de stedelijke werkwijze 
zoals die is vastgelegd in het ‘Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam’.

In 2017 zijn er in totaal 27 intakes uitgevoerd en 23 uitgebreide dossiers opgebouwd. Er zijn twee aanvragen 
WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en 21 nazorgtrajecten verzorgd. Daarnaast zijn er ook 
budgettrainingen gegeven. 7 trainingen voor groepen en 28 individuele trainingen. 

Na evaluatie van ons werk van de afgelopen jaren zijn er met de gemeente afspraken gemaakt voor een 
verlenging en verbetering van ons schuldhulpverleningscontract voor de duur van één jaar. Dit nieuwe 
contract zal ingaan per 1 januari 2018. De gemeente heeft het recht de overeenkomst met maximaal drie 
(3) maal een (1) jaar te verlengen. Wij zijn erg blij met onze schuldhulpafdeling en hopen deze dienst ook 
in de rest van Noord-Holland aan te kunnen aanbieden. Hierover wordt bij alle gemeentes waar wij actief 
zijn, het gesprek hierover aangegaan. 

(Nazorg van) Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor het re-integratieproces van onze deelnemers en Exodus als organisatie van groot 
belang. Vrijwilligers dragen hun steentje bij in het helpen ontdekken dat er nieuwe wegen ingeslagen kunnen 
worden, door in hun omgang met de deelnemers te zijn wie ze zijn. Doordat vrijwilligers ‘normale’ burgers 
zijn en geen professionals, leveren zij een authentieke en extra bijdrage aan het resocialisatieproces van 
deelnemers aan het Exodus begeleidingsprogramma. Met vrijwilligers haalt Exodus de samenleving letterlijk 
in huis en daarmee worden meer oefenmogelijkheden voor deelnemers gecreëerd.

Waar zetten wij vrijwilligers in?

• Vrijwilligers doen taken in en om het huis, al of niet gekoppeld als maatje aan een deelnemer 
van het Exodus begeleidingsprogramma. De vrijwilligers zijn aanvullend op de kerntaken die 
door de professionele medewerkers worden uitgevoerd.

• Vrijwilligers doen ook taken buiten het Exodushuis, bijvoorbeeld als maatje van een (ex)-
gedetineerde, bezoeken van een familielid van een (ex)-gedetineerde of in een eenmalige activiteit.
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Essentie van de inzet: bij Exodus

• Kunnen mensen groeien; persoonlijk, in hun contacten, in hun zelfredzaamheid, op weg naar 
een zinvol bestaan;

• Wordt hulp verleend; praktisch en met gesprekken;

• Wordt een luisterend oor geboden;

• Wordt zo nodig doorverwezen naar professionele hulpverlening.

Vrijwilligers ondersteunen deelnemers, maar ook professionals. 

Bij het ondersteunen van deelnemers op praktisch gebied gaat het er vooral om de deelnemers vaardiger 
te maken. Zo nodig doet een vrijwilliger voor, zodat een deelnemer in navolging het zelf leert te doen. 
Bij het ondersteunen van professionals gaat het er vooral om taken uit handen te nemen die relatief 
eenvoudig zijn en wat meer tijd kosten, zodat een professional verlicht wordt in het werk. Vrijwilligers 
hebben een vrijwilligerscontract ondertekend en zeggen daarmee toe minstens een jaar vrijwilligerswerk 
te doen bij Exodus. De beschikbaarheid is gemiddeld een dagdeel per 1 tot 2 weken. In de gedragscode, 
die zij onderschreven hebben, staat de werkwijze van Exodus, waaronder regels over afstand en nabijheid 
en over privacy.

Vrijwilliger – zijn bij Exodus is niet iets wat je zomaar even doet. Het geduld dat je moet opbrengen, de 

cultuurshock die over je heen komt, het feit ervaren dat de ander niet vanzelfsprekend op jou zit te wachten....

Daarbij moet je je eigen grens ook serieus nemen – hoever ga ik met mijn geduld?

Met vrijwilliger Eline ging ik naar P.I. Nieuwersluis. We maakten kennis met een aardige vrouw, die 

binnenkort zou vrijkomen en ondersteuning bij het zoeken naar woonruimte kon gebruiken, zo had ze 

zelf gezegd. We bespraken wat er nodig was en maakten afspraken. Zij zou bellen als ze vrij was. We 

hebben nooit meer iets gehoord.

Tot drie keer toe heeft Eline zitten wachten op steeds een andere hulpvrager die niet kwam opdagen op 

de afspraak. Ze had kunnen afhaken. Nu is ze maatje van Marciano, ze hebben regelmatig contact. Wat 

een geduld!

Een nieuwe vrijwilliger eet weleens mee in huis met de deelnemers, om kennis te maken met de mensen 

in het Exodushuis en hoe het er toegaat. Dat kan eng zijn, als je er vlak voor staat. Dat hoor ik in een 

telefoontje: Wat doe ik als ik binnenkom? Wie zijn daar allemaal? Wat kan ik vragen? Wat zal ik van 

mezelf vertellen? Wat zeg ik tegen de begeleider? Hoe zal ik mezelf verantwoorden? Een gesprek van 

tevoren helpt een voorstelling te maken van de gang van zaken, het wordt relaxter. En achteraf even een 

belletje van mij: Hoe was het? Wat viel je op? Hoe vond je dat? Wat heb je gezien en gehoord waarmee je 

aan de slag zou willen gaan?

Het kerstetentje was een groot succes. Er waren allerlei verschillende mensen aanwezig en op een ontspan-

nen manier bij elkaar – bewoners, hun familieleden waaronder kinderen, begeleiders, vrijwilligers met of 

zonder taak - een samenleving in het klein. Dat is een grote oefening in resocialisering.

Een van de vrijwilligers, Ita, is met een bewoner naar de film geweest, naar Star Wars. Ita is al heel lang 

vrijwilliger in het Exodushuis. Elke dinsdag eet zij mee. Zij is aanwezig en beschikbaar om een praatje te 

maken met wie daar behoefte aan heeft. Zij leeft met iedereen mee, een soort oma. 

Zo heeft zij veel verhalen van bewoners gehoord.

Het was tweede kerstdag en Angelo had niets te doen. Dat wist Ita. Zij kwam langs en zei tegen Angelo: 

Heb je zin om samen naar de film te gaan? Jij mag kiezen welke. Zo kwam het dat Ita, een vrouw op 

leeftijd die nooit zelf naar een actiefilm zou gaan, Star Wars heeft gezien.
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2.2 Methodiek
Het programma van Exodus bouwt aan verbeterde zelfredzaamheid op vier leefgebieden: wonen, 
werken, relaties en zingeving. Dit gebeurt door middel van een planmatige, doelgerichte en methodisch 
onderbouwde aanpak. In 2015 heeft Exodus Nederland haar methodiek herijkt en vernieuwd. Met 
‘Krachtwerk’ als uitgangspunt. Ook in 2016 is in verschillende landelijke werkgroepen nagedacht over de 
toepassing van de methodiek met speciale aandacht voor de ambulante deelnemers. De methodiek blijft 
dan ook in ontwikkeling met als doel de best passende zorg te kunnen leveren aan onze doelgroep.

In beginsel bestaat de begeleiding vanuit Exodus uit drie samenhangende delen:

1. Focusbepaling: ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten, taxatie van
 draagkrachten en het stellen van doelen
2. Uitvoering: ondersteunen van herstel
3. Evaluatie: evalueren en afronden

Na de evaluatie kan worden besloten tot een vervolgtraject dat wederom bestaat uit focusbepaling, 
uitvoering en evaluatie. Afhankelijk van de setting en de doelgroep kan de duur van het traject worden 
bepaald. Het standaardtraject dat wordt gehanteerd is voor de duur van 6 maanden: 4 weken Focusbepaling, 
4 maanden Uitvoering en 4 weken Evaluatie. De intensiteit van de begeleiding hangt af van de behoeften 
van de deelnemers. Dit kan ook gedurende het traject variëren. De begeleiding bestaat uit een-op-een 
gesprekken met de deelnemer en systeemgesprekken tussen deelnemer en relevante derden (bijvoorbeeld 
familie, vrienden en sleutelfiguren van opleiding of werk). In deze gesprekken wordt besproken hoe het staat 
met de acties om de doelen te bereiken, of de doelen al dichterbij komen, of er eventueel moet worden 
bijgestuurd en wie deze acties gaat uitvoeren. Deze acties worden genoteerd in het actieplan, dit wordt 
steevast bijgewerkt. De krachtgerichte basismethodiek draait om de werkrelatie. Gelijkwaardigheid is hier 
het uitgangspunt. De kracht van Exodus ligt in de integrale aanpak, waarin alle betrokkenen- deelnemers zelf, 
begeleiders en vrijwilligers- ieder hun eigen rol hebben en hun taken vervullen.

2.3 Aanmeldingen, bezetting en doorstroom
Aanmeldingen
De aanmeldings- en plaatsingprocedure zoals die is ontwikkeld na de overgang naar DForZo is gecontinueerd 
in dit verslagjaar. Na de fusie is besloten één medewerker van beide moederlocaties onder leiding van één 
van de teamleiders verantwoordelijk te maken voor de plaatsingen en intakes van beide locaties en het 
ambulante team. Alle verzoeken voor opnames van potentiële deelnemers voor ons begeleidingsprogramma 
worden aangemeld bij het landelijke Centrale Aanmeld Team (CAT) te Leiden. Deze afdeling verzorgt de 
eerste screening en verricht alle noodzakelijke administratieve handelingen. Na overleg met de plaatsers 
wordt de betreffende casus doorgestuurd naar een van de lokale stichtingen.

Met deze potentiële deelnemers wordt altijd een aanmeldingsgesprek gevoerd waarin de motivatie tot 
verandering van de betrokken deelnemer centraal staat. Onze ervaringen tot nu toe hebben ons geleerd dat dit 
een betere uitgangspositie oplevert voor beide partijen om het begeleidingsprogramma positief te doorlopen. 
Er heeft afstemming plaats gevonden met de vier reclasseringsorganisaties binnen de regio over deze werkwijze. 
Voor plaatsingen die hebben plaatsgevonden binnen onze overeenkomst met de gemeente Amsterdam is 
overleg gevoerd met de coördinator van de Centrale Toegang. In een aantal gevallen is er sprake geweest 
dat de justitiële titel tijdens het begeleidingsproces eindigde en de plaatsing van de betreffende deelnemer 
gecontinueerd werd binnen de genoemde overeenkomst. Het aantal aanmeldingen bij het CAT doorgestuurd 
naar Exodus Noord-Holland is in het verslagjaar ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als in het voorgaande 
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jaar, te weten 48 casussen; daarnaast zijn er 28 aanmeldingen via verwijzers direct bij het intaketeam in Noord-
Holland aangemeld. Hiervan zijn 3 personen om uiteenlopende redenen afgewezen door het CAT. 73 personen 
hebben een intake gehad waarvan 42 personen in 2017 zijn opgenomen in het programma. 10 personen staan 
op de wachtlijst en 21 personen hebben zich om verschillende redenen teruggetrokken. 

Intakegegevens 2016-2017

2016 2017

Verrichte intakes en aanmeldingsgesprekken 75 73

Er is besloten om de cijfers van de stichtingen Exodus Amsterdam en Alkmaar in 2016 samen te voegen om een goede vergelijking 
te kunnen maken met het afgelopen jaar. 

Bezetting
Exodus Noord-Holland had op 1 januari 2017 de beschikking over 48 begeleidingsplekken, verdeeld 
over 31 plaatsen in de moederhuizen, en 17 plaatsen in de negen doorstroomhuizen. Op 1 mei 2017 
zijn hier vier plaatsen in een nieuw geopend doorstroomhuis bijgekomen. Op 1 januari 2017 waren 
51 plaatsen hiervan bezet. In de loop van het jaar hebben 34 personen een start gemaakt met het 
begeleidingsprogramma en zijn 59 personen uitgestroomd, waarvan 42 vrijwillig of met een positief 
resultaat. Dit laatste houdt in dat deze personen op het moment van uitstroom beschikten over een 
dagbesteding en passende woonruimte hebben weten te bemachtigen.

Aan alle deelnemers die in 2017 zijn uitgestroomd is nazorg aangeboden, verzorgd door een aan onze 
stichting verbonden vrijwilligers en in sommige gevallen ambulante begeleiding. Hiervan hebben een aantal 
deelnemers gebruik gemaakt. Er is een lichte toename te zien geweest van het aantal geregistreerde 
incidenten. Voor een deel is dit te verklaren door de extra aandacht die is besteed aan het registreren 
hiervan. Een andere verklaring wordt gezocht in de verzwaring van de doelgroep en de zorgplicht waaraan 
wij steeds vaker worden gehouden door verwijzers. Wij hebben reeds een werkgroep ‘Veiligheid’ in het 
leven geroepen om de oorzaak hiervan te achterhalen en de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. De 
hierboven beschreven toename van problematiek zijn gedeeltelijk terug te zien in de cijfers. Van de justitiële 
deelnemers, die er niet in zijn geslaagd het programma positief af te ronden, zijn er 15 teruggeplaatst naar 
een penitentiaire inrichting. 

2016 2017

Justitieel
12.406
76,4%

11.871
75,7%

Vrijwillig (andere financieringen)
3.826
23,6%

3.805
24,3%

Totaal 16.232 15.676

Jaarcapaciteit in nachten 17.568 18.500

Bezetting in % van de capaciteit 92,4% 84,7%

Er is besloten om de cijfers van de stichtingen Exodus Amsterdam en Alkmaar in 2016 samen te voegen om een goede vergelijking 
te kunnen maken met het afgelopen jaar. 

In vergelijk met 2016 is onze negatieve uitstroom van deelnemers licht gedaald, van 32% naar 29%. De 
positieve of vrijwillige uitstroom is gestegen van 68% in 2016 naar 71% in 2017. (De cijfers vanuit 2016 zijn 
opgeteld vanuit de jaarverslagen van Exodus Alkmaar en Exodus Amsterdam 2016.)

Het aanbod in Noord-Holland voor vergelijkbare forensische opvangplekken is beperkt. Mede hierdoor 
is een stijging te zien in het aantal justitiële opnames het afgelopen jaar. Er heeft het hele jaar een 
wachtlijst bestaan voor deze begeleidingsplekken. In 2017 zijn twee deelnemers doorgestroomd na 
afloop van hun justitiële titel naar een plek gefinancierd door de gemeente Amsterdam. In de DForZo 
aanbesteding voor 2018 zal wegens Europese aanbestedingsregels het ‘productieplafond’ verdwijnen. Wij 
verwachten dan ook te kunnen groeien in het aantal justitiële nachten in 2018. 
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De gemeente Amsterdam heeft anders dan voorgaande jaren geen nachten meer vooraf ingekocht. Wij 
hebben per maand het aantal gerealiseerde nachten gefactureerd (WMO), met een onderscheid in tarief 
tussen de nachten op de Overtoom (24-uursbegeleiding) en de nachten in de doorstroomhuizen (niet-24-
uursbegeleiding). De verdeling van deze plekken is net als de afgelopen jaren een lastige opgave geweest. Vooral 
de stagnerende doorstroom is hier debet aan geweest, in combinatie met de diversiteit van deelnemers. 

Doorstroom
In het kader van  doorstroom naar (zelfstandige) vervolghuisvesting zijn in Alkmaar goede afspraken gemaakt 
met woningbouwverenigingen en gemeente. In Amsterdam zien wij dat de doorstroom nagenoeg stilligt. 
Wij zijn in gesprek met de gemeente en zijn sinds 2017 toegetreden tot de ‘Maatschappelijke Opvang-
keten’. Met deze toetreding kan Exodus ook gebruik maken van zogenaamde ‘Uitstroom Maatschappelijke 
Opvang-woningen’ (gelijk aan ‘verdienwoningen’). Wij verwachten dat in 2018 de uitstroom hiermee beter 
op gang wordt gebracht. In het kader van deze en vergelijkbare regelingen heeft de stichting een aantal 
‘verdienwoningen’ in de regio. Dit aantal fluctueert doordat niet elk jaar een gelijk aantal deelnemers 
uitstroom naar een ‘verdienwoning’.

2.4 Overige resultaten
Wonen
Exodus heeft in Alkmaar en Amsterdam de beschikking over twee moederhuizen. In deze moederhuizen 
is plaats voor respectievelijk 15 en 16 deelnemers, waarvan één kamer gebruikt wordt als crisiskamer in 
de gemeente Alkmaar. Daarnaast heeft Exodus de beschikking over 9 tussenvoorzieningen, met ruimte 
voor 21 deelnemers.  Deze woningen, waarvan het huurcontract op naam van de stichting staat, worden 
gehuurd van de woningbouwvereniging ’Eigen Haard’, stichting Woonwaard, de Diaconie en Agros. De 
laatste partij is in 2017 aan de samenwerkingspartners van onze stichting toegevoegd met ondermeer een 
nieuw doorstroomhuis als resultaat. Hierover in hoofdstuk 3 meer.  

Wonen gaat ook over het leren van vaardigheden om zelfstandig een huishouden te kunnen voeren. Het 
wonen in een groep is een samenleving op zich en dit is een oefenplaats om te leren samenleven: zoals 
verantwoordelijkheid voor een schone leefomgeving voor ieder, rekening houden met elkaar, gezamenlijk 
eten en de zorg daarvoor. Het is ook dit jaar weer gelukt om deelnemers samen een huishouden te laten 
voeren, succesvol maaltijden klaar te laten maken voor grote groepen en samen successen te vieren. 

 
“De gezelligste kerstviering sinds ik hier werk”

Voor veel van onze deelnemers zijn de feestdagen een lastige periode in het jaar. Voor sommigen de eerste buiten de gevangenis in jaren, voor anderen confronterend in verband met moeilijke relaties met familie en geliefden. Exodus probeert ieder jaar een kerstviering te organiseren waar iedereen zich welkom voelt en deelnemers, hun familie, medewerkers en vrijwilligers samen, op een informele wijze, kunnen stilstaan bij de sprongen die zij vooruitgegaan zijn en hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ook deze editie was weer een groot succes. Voor vele medewerkers was het de best georganiseerde kerstviering sinds zij bij Exodus zijn komen werken. Zowel medewerkers als vrijwilligers en deelnemers hebben hier een ontzettend mooie bijdrage aan geleverd. Speciale dank aan de koks en natuurlijk stagiaires Andrea en Simone voor hun prachtige voordracht vol positieve persoonlijke noten voor IEDERE aanwezige deelnemer. Geheel in lijn met waar Krachtwerk voor staat! 
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Werk
Het vinden en behouden van een goede dagbesteding wordt als een voorwaarde gesteld aan deelnemers. Dit 
is een van de eerste doelen die tijdens een verblijf bij Exodus behaald moeten worden. Betaald werk is het 
uiteindelijke doel, maar de weg daar naartoe is lang. Deelnemers starten meestal als vrijwilliger bij een met ons 
samenwerkende organisatie. Er wordt hierin intensief samengewerkt met uitkeringsinstanties, Halte Werk in 
Alkmaar, afdeling Werk Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam, arbeidstoeleidingsorganisaties 
zoals Agros en werkgevers, zowel lokaal als landelijk. Wij zien dat de arbeidsmarkt zich aan het herstellen is. 
Ook voor onze doelgroep lijkt het makkelijker te worden een baan te bemachtigen. Wel blijft de doelgroep 
kwetsbaar en is de uitval bij werkgevers aanzienlijk. Het is belangrijk om de samenwerking te blijven zoeken met 
werkgevers. Duidelijke afspraken en regelmatig overleg vergroten de kans op het behouden van een baan. Vanuit 
Exodus Nederland zijn wij onlangs met Exodus Connect gestart. Een project waarbij we contact willen leggen 
met bedrijven en organisaties om als Exodus een verbinding met hen aan te gaan. Op deze manier willen we hen 
bewust maken van de doelgroep van ex-gedetineerden en tegelijkertijd de samenwerking tussen Exodus en het 
bedrijfsleven versterken om uiteindelijk de kans op zinvolle dagbesteding (liefst betaald werk) bij deelnemers te 
vergroten. Ook op regionaal niveau wordt er geschreven aan een projectplan om deelnemers aan het werk te 
krijgen. Hierover in hoofdstuk vijf meer. 

Relaties
Samen met de individuele deelnemer houden we ons bezig met het opbouwen van een nieuw sociaal 
netwerk; onder meer door de onderlinge relaties in huis, het ‘maatjesproject’ (waar elke deelnemer bij 
binnenkomst een maatje krijgt toegewezen), contacten met kerken en sportverenigingen. Per deelnemer 
wordt geïnventariseerd welke familiebanden en vriendschappen aanwezig zijn en welke in aanmerking 
komen om mogelijk hersteld te worden, met behulp van de persoonlijk begeleider.

Zingeving
Naast groepsgesprekken vinden er geplande en ongeplande gesprekken plaats tussen deelnemer en 
begeleiding. Zingeving binnen het Exodus-programma zorgt voor het verband tussen de componenten 
wonen, werk en relaties. Er wordt veel aandacht besteed aan de intrinsieke motivatie van onze deelnemers 
om de verandering die zij wensen, te verstevigen en te borgen. Zonder deze motivatie is het onzes 
inziens niet mogelijk echte verandering te bewerkstelligen. Voorts is er aandacht om tot een zinvolle 
vrijetijdsbesteding te komen. Waar er de afgelopen jaren wegens bezuinigingen op locatie Amsterdam, 
minder ruimte was om programmaonderdelen rond zingeving vorm te geven, is er dit jaar weer een stuk 
meer aandacht aan besteed. Thema-avonden en sportavonden horen weer bij het standaardprogramma. 
De programmaonderdelen van de locaties Alkmaar en Amsterdam zijn sinds dit jaar weer gelijk aan elkaar. 
Hier zijn wij, en onze deelnemers, erg blij mee.

Sportavond 

Met dank aan de inzet van begeleider Clifton is het in 2017 weer gelukt om de sportavond in 

Amsterdam van de grond te krijgen. Met trots mag gezegd worden dat het een daverend succes is. 

Bijna zonder uitzondering een grote opkomst, met enthousiaste deelnemers van het moederhuis, 

doorstroomhuizen, ‘verdienwoningen’ en zelfs oud-deelnemers. Met iedere week een verslag van de 

activiteiten weet Clifton ook de medewerkers ontzettend enthousiast te maken. 

Begeleider Andrea: “Vorige week donderdag was ik voor het eerst mee en vond het indrukwekkend om 

mee te maken. Iedereen deed leuk mee, de deelnemers moedigden elkaar aan je kon als het ware 

geen onderscheid zien van wie elkaar misschien wel/niet mocht. Het was gewoon een hele positieve 

avond en iedereen behandelt elkaar ook met respect. Naast dat het eigenlijk een verplichting is, is 

dit voor vele jongens een uitlaatklep. Het is een laagdrempelig momentje in de week waar je alle 

frustraties en gevoelens kwijt kan. Eén van de bewoners vindt deze avond zo prettig dat hij volgende 

week zelfs vrienden mee wil nemen. ´ 
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2.5 Kwaliteit en veiligheid
Exodus Noord-Holland heeft in 2017 weder om het kwaliteitscertificaat ISO 9001 volgens de oude normen 
behaald. Er wordt ook dit jaar gewerkt met een verbeterregister en digitaal handboek. Jaarlijks worden 
de handboekdocumenten gecontroleerd op actualiteit en kwaliteit. Dit jaar heeft voornamelijk in het 
teken gestaan van de integratie van de beide handboeken van Exodus Amsterdam en Alkmaar. Afstemmen 
van procedures heeft flink wat voeten in de aarde gehad. In het kader van de landelijke samenwerking 
is er dit jaar besloten om alle handboekdocumenten van de diverse regio’s voor het eerst beschikbaar 
te stellen voor alle medewerkers via het intranet. Er heeft een landelijke kwaliteitsdag plaatsgevonden 
waarop medewerkers verantwoordelijk voor kwaliteit van iedere regio bij elkaar zijn gekomen voor een 
voorlichting van de hernieuwde ISO 9001 norm. Een inspirerende dag, waar in 2018 op voortgebouwd 
zal worden. Extra aandacht zal er in 2018 zijn voor het verhogen van bewustwording omtrent incidenten. 
Op het gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Doordat de medewerkers 
van Exodus gewend zijn aan afwijkend gedrag, is er wellicht sprake van ‘beroepsdeformatie’. Dat maakt dat 
er minder incidenten geregistreerd worden dan wenselijk is voor de monitoring van kwaliteit, trends en 
bijsturing. Opvallend is bijvoorbeeld dat er in de verschillende regio’s een groot verschil bestaat tussen het 
aantal incidenten dat gemeld wordt. In de werkgroep ‘Veiligheid’ wordt hier regionaal regelmatig aandacht 
aan besteed. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor

kwaliteit. De nieuwe ISO 9001 norm ziet toe op een meer risicogestuurde manier van denken en

werken, deze wordt de komende jaren verder geïmplementeerd. De uitgevoerde controles op het gebied 
van kwaliteit geven inzicht in verbeterpunten en maken het mogelijk om kwaliteit te borgen en steeds 
een stap verder te implementeren in de teams. Ook in het aangaan van nieuwe samenwerkingen wordt 
uitgebreid nagegaan wat de risico’s zijn van deze stappen. 

Exodus Noord-Holland heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van 
toezicht en besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht. Voor alle medewerkers 
geldt de verplichte gedragscode. Dat is vermeld in de arbeidsovereenkomst en zij ontvangen deze via de 
personeelsgids, ook is de code beschikbaar via intranet. Daarnaast geldt een (verplichte) gedragscode 
voor vrijwilligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst en het informatiepakket. Daarnaast werkt 
Exodus Noord-Holland (verplicht) met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is een 
regionale aandachtsfunctionaris die borgt dat de medewerkers en vrijwilligers op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen op dat gebied. Exodus Noord-Holland heeft een medezeggenschapsorgaan. Er is een 
landelijke Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GemOR) met regionale onderdeelcommissies (OC). 
In het kader van de fusie is er een nieuwe OC gevormd. Daarmee is zowel de landelijke als de lokale 
medezeggenschap geregeld binnen de WOR. De regionale OC weerspiegelt de verschillende diensten in 
de regio en bestaat uit twee leden, zij vertegenwoordigen de locaties Amsterdam, Alkmaar en de Ambulant 
medewerkers. De OC is een lokale/regionale medezeggenschapsraad. Vanuit de OC hebben we aandacht 
voor communicatie en samenwerken, maar ook organisatorische aangelegenheden. In het kader van alle 
landelijke veranderingen vertegenwoordigen we meerdere belangen. Onder andere die van het personeel, 
maar ook die van de organisatie. De OC kan benaderd worden over uiteenlopende zaken/vragen die 
onder de aandacht gebracht moeten worden. In 2017 zijn vier bijeenkomsten geweest met de OC, de 
onderwerpen die zijn gepasseerd zijn: advisering jaarverslag, veranderingen rondom proces fusie, Arbo en 
RI&E en advies aanvraag begroting en jaarplan 2018. Alle adviezen zijn overgenomen. De gekozen leden van 
de OC van Exodus Noord-Holland zijn, mw. S. Spruit en mw. F. Glorie.
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Exodus Noord-Holland besteedt aandacht aan de maatschappelijke aspecten van ondernemen. Buiten 
dat wij denken dat onze organisatie er volledig op gericht is om de maatschappij te dienen, streven 
wij in ons personeelsbeleid naar diversiteit. Zowel op het gebied van leeftijd als op het gebied van 
etnische achtergrond. We streven naar een verhoogd milieubewustzijn binnen onze werkprocessen, 
minder papier, zuinig met energie. 

In 2017 hebben wij twee klachten van deelnemers ontvangen, voor 1 klacht is een beroep gedaan op 
de vertrouwenspersoon. Iedere klacht is er natuurlijk één teveel, wij hebben de klachten zo zorgvuldig 
mogelijk volgens de klachtenprocedure afgehandeld. Beiden hebben niet geleid tot veranderingen in het 
primair proces.

Het deelnemerstevredenheidsonderzoek in november 2017 verricht, leverde onvoldoende respons op. 
Daarop is besloten om de termijn voor het inleveren van de vragenlijsten te verlengen tot eind januari 
2018. Het onderzoek is uitgevoerd door TRIQS. 

Er is een landelijke cliëntenraad, maar die functioneert nog steeds onvoldoende om voor

de deelnemers in de regio verschil te maken. Lokaal is iedere deelnemersgroep vertegenwoordigd 
door een afgevaardigde in de deelnemerscommissie. Deze bespreekt verbeterpunten en acties met het 
managementteam. Terugkoppeling volgt in de deelnemersvergaderingen. 

De jaarlijkse controles op brandveiligheid zijn uitgevoerd op beide locaties, de ontruimingen worden 
jaarlijks ten minste twee keer geoefend. Daarnaast is de brandweer langs geweest voor een extra audit 
voor de vernieuwde brandmeldinstallatie in Amsterdam. Deze is met succes afgerond. 

Het plan van aanpak legionellabeheer is up-to-date en wordt naar behoren gemonitord door de 
huismeesters en in Alkmaar in samenwerking met de verhuurder van het pand.  

2.6 Succesbepalende factoren
Ook dit jaar is er gewerkt hard gewerkt aan het jaarplan, volgens de A3-methodiek. In het jaarplan zijn de 
volgende succesbepalende factoren meegenomen:

1) deelnemer centraal 
2) krachtgericht werken 
3) veilige werkomgeving 
4) onderscheidend imago 
5) innovatie en differentiatie en groei in producten (doelgroepen) 
6) financieel gezond 
7) betrouwbare managementinformatie 
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3.	Innovatie	en	projecten
Eén van de speerpunten in het beleid naar aanleiding van de regiovorming is de zoektocht naar innovatieve 
projecten, samenwerking met ketenpartners en mogelijkheden van groei in onze regio. Één van de 
medewerkers is in 2017 voor 20 uur per week vrij geroosterd om samen met de directeur te werken aan 
groei en innovatie. Bovendien is er een onderzoeksstagiaire aangenomen om de behoeften van externe 
stakeholders in kaart te brengen ten einde uit deze resultaten de beste groeikansen te filteren in de regio. De 
resultaten van dit onderzoek worden begin 2018 verwacht. Vooruitlopend hierop zijn er gesprekken gevoerd 
met gemeenten en veiligheidshuizen. In hoofdstuk 4 wordt dit uitgebreider beschreven. Hieronder worden 
projecten en samenwerkingen beschreven die al in uitvoering zijn gebracht. 

3.1 Pilot Ambulante begeleiding door Exodus Noord-Holland, 
 locatie Amsterdam
In 2016 is Exodus in Amsterdam gestart met de pilot Ambulante woonbegeleiding door Exodus Amsterdam. 
De pilot is gefinancierd vanuit de Van der Staaijgelden. Hoofddoel van deze pilot was: woonbegeleiding 
bieden aan deelnemers die zich in verschillende omstandigheden bevinden zodat de effecten in verschillende 
situaties getoetst kunnen worden.

Uiteindelijk is de pilot een groot succes geworden en met goed gevolg afgesloten. Van de 10 deelnemers 
hebben er 9 stabiele, zelfstandige huisvesting verkregen of behouden. Één van de deelnemers is opnieuw 
gedetineerd geraakt. Exodus heeft door middel van de pilot voor het eerst kennis gemaakt met de UMO-
woningen (Uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang) en heeft daarnaast inmiddels vijf ‘verdienwoningen’ 
op naam van de stichting staan. Exodus is nog in gesprek met de gemeente over een eventuele verlenging 
van de pilot. Toetreding tot de WMO als nieuwe aanbieder voor Ambulante Ondersteuning is in Amsterdam 
pas mogelijk vanaf 2021, omdat de huidige contracten binnen de WMO in Amsterdam gegund zijn tot en 
met 2020 en er geen mogelijkheid is tot tussentijdse toetreding.

3.2 Samenwerking budgetbeheerders Alkmaar en Amsterdam
In verband met het landelijke besluit om, wegens veranderde regelgeving, te stoppen met budgetbeheer, 
zijn er partners gezocht om dit belangrijke onderdeel van de begeleiding van onze doelgroep over te 
nemen. In Alkmaar zijn hier werkafspraken over gemaakt met Halte Werk, waar in Amsterdam de FIBU 
(budgetbeheer) deze zaken op zich zal nemen. Er is voor deze partijen gekozen omdat zij gecontracteerde 
partijen zijn van de gemeenten waar wij woonvoorzieningen hebben en er zeer korte lijnen zijn met 
klantmanagers van de uitkeringsinstantie. 2017 is een overgangsjaar gebleken, waarin afspraken zijn 
vormgegeven en kinderziekten zo goed als mogelijk zijn uitgebannen. In 2018 heeft Exodus als doel geen 
enkele deelnemer meer in eigen beheer te hebben op het gebied van financieel beheer.
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3.3 Samenwerking Rooyse Wissel
Exodus Noord-Holland is in het verslagjaar een samenwerking aangegaan met de Rooyse Wissel, centrum 
voor forensische psychiatrie te Oostrum, Limburg. Daarbij worden deelnemers vanuit deze kliniek, met 
hun ‘roots’ in Noord-Holland, een kans gegeven te resocialiseren in een setting buiten de kliniek, in de 
omgeving waarin zij zullen terugkeren na het succesvol afronden van hun behandeling. 

 De Rooyse Wissel was op zoek naar een partner in onze regio, in verband met de grote afstand tot de 
kliniek en de noodzaak van toezicht op deze deelnemers. Exodus heeft in 2017 de eerste deelnemer vanuit 
de kliniek opgenomen en is van plan deze samenwerking in stand te houden en uit te breiden in 2018. De 
plaatsingen kunnen zowel Transmuraal, als binnen een justitieel kader plaatsvinden (DForZo). 

3.4 Samenwerking Agros
Op 1 mei 2017 is er een unieke samenwerking tussen Agros en Exodus Noord-Holland gestart. Agros 
bemiddelt en begeleidt onze deelnemers -in opdracht van de gemeente Alkmaar- naar een werk(ervarings)
plek. Net als Exodus gaan ze daarbij uit van de krachten van deelnemers. Zo maken ze de arbeidsmarkt 
bereikbaar voor iedereen. Door arbeidsre-integratie, in alle voorkomende branches, bieden ze inkomen 
en perspectief. Exodus Noord-Holland zet in dit project haar ervaring en kennis in rond de ambulante 
begeleiding voor vier bewoners. Dit aan de hand van de krachtwerk methodiek. 

Er zijn in 2017 vier trajecten gestart. Door inzet van deelnemers, Agros, gemeente, werkgevers en Exodus 
heeft dit geresulteerd in diverse werkplekken met behoud van uitkering en later betaalde banen. Eén 
deelnemer is zelfs in december doorgestroomd naar een eigen ‘verdienwoning’ en een tweede deelnemer 
staat op de wachtlijst voor uitstroom. Tijdens drie evaluatiemomenten tussen Agros, gemeente Alkmaar en 
Exodus is gebleken dat de samenwerking tussen deelnemers en ketenpartners naar verwachting verloopt.
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4.	Risico	paragraaf	
Exodus voert jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze inventarisatie vindt plaats in zowel de RI&E (MT, 
medewerkers en externe partij) als in het managementoverleg en de jaarlijkse managementreview. Na de 
inventarisatie worden de risico’s geanalyseerd en volgen eventuele maatregelen op het gebied van kwaliteit, 
bedrijfsvoering en de markt. 

Beheersing risico’s financiële instrumenten 
Exodus heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit inkoopcontracten en subsidies.

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 om het eigen vermogen te versterken.

Onderstaande risico’s zijn die risico’s waarop actie nodig is.

Het risico dat door veranderde marktomstandigheden -vanwege gevolgen van de invoering WMO 
en het verdwijnen van het ‘productieplafond’ bij DForZo- de concurrentiepositie wordt ondermijnd.

In 2017 is er landelijk door het directieteam een Taskforce aangesteld waarin koersbepaling als 
uitgangspunt 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 concurrenten. 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 (de reclassering) met alle voordelen in het 
forensische netwerk van dien. Daarnaast heeft Exodus het grootste vrijwilligersnetwerk van al haar 
concurrenten. 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. 

Enkele aanbevelingen die hieruit volgden waar in 2018 navolging aan gegeven moet worden:  

• Investeer stevig in communicatie en Public Relations. Allereerst met de deelnemers zelf 
(onder meer door een toegankelijke website). Zorg daarbij dat alle gedetineerden, dus ook de 
doelgroep die zonder justitiële titel de penitentiaire inrichting verlaat, Exodus kennen. Richt 
u naar de organisaties waarmee men samenwerkt, maar besteedt speciale aandacht aan de 
communicatie tussen de regio’s onderling, de vrijwilligers en de penitentiaire inrichting.

• Profileer Exodus als deskundig in laagdrempelige, normaliserende opvang van forensische 
problematiek (geen behandelorganisatie) en maak ruim reclame voor de successen en de 
variatie in het unieke aanbod: allerlei soorten vrijwilligers, de plek in het re-integratie centrum 
in de penitentiaire inrichting, diverse woonvormen, ambulant aanbod, de integrale aanpak, de 
hulp aan het relatienetwerk, de talloze relaties met organisaties in de regio, de korte lijnen 
naar het gespecialiseerd aanbod (denk aan Reclassering, Gemeente, GGZ, Verslavingszorg, 
Gehandicaptenzorg); 
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Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige marktpositie 
ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders.

Wij merken dat dit in iedere gemeente een thema is. Iedere gemeente gaat hier ook weer op 
een andere manier mee om. Het is van groot belang dat de aard en omvang van onze diensten bij 
iedereen bekend zijn. Ook hier is de Public Relations een belangrijk middel. Exodus zoekt daarnaast 
de samenwerking met ketenpartners in de regio. Het uitgangspunt moet daarbij zijn elkaar niet 
weg te concurreren, maar samen het gesprek aan te gaan met financiers en eventueel samen op te 
treden in grotere aanbestedingen. Ook in 2017 zijn wij aangeschoven bij meerdere overlegtafels in 
verschillende gemeentes om input te leveren over bekostigingsmodellen. 

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

2017 heeft zoals gezegd meer dan ooit in het teken gestaan van samenwerking. Bij ieder 
samenwerkingsverband dat wordt aangegaan wordt zorgvuldig afgewogen wat de risico’s zijn voor 
de organisatie. Het risico dat verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan of afhankelijkheid 
toeneemt geldt voornamelijk bij onderaannemerschap. 

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 er een onderzoeksstagiaire 
aangenomen om de vraag van externe stakeholders in kaart te brengen. Dit rapport zal eind februari 
2018 afgerond zijn. 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 Noord-Holland heeft als doel het verzorgingsgebied uit 
te breiden naar de hele provincie, 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. 

Het risico op het gebied van de veranderde wetgeving op de privacy (AVG) 

Door de invoering van deze wet medio mei 2018, zal de Exodusorganisatie extra aandacht nodig 
hebben om hier op tijd klaar voor te zijn. Vanuit het Verenigingsbureau is er een werkgroep gestart 
om de vereniging en de leden te faciliteren. Daarnaast is het van groot belang om de medewerkers 
en vrijwilligers te trainen c.q. scholen op het veranderende beleid.



Jaarverslag 2017Exodus Noord-Holland

19

5.	Ontwikkelingen	2018
Het jaar 2018 staat voor Exodus Noord-Holland nog meer dan 2017 in het teken van groei. Veelbelovende 
gesprekken met gemeentes in de regio, ketenpartners en verwijzers sterken ons in het vertrouwen 
hierin. Het herstel van het consumentenvertrouwen en de economische groei van het afgelopen jaar 
hebben ook in de landelijke en gemeentelijke politiek gezorgd voor meer financiële ruimte. Er lijkt een 
voorzichtig einde gekomen te zijn aan de voortdurende bezuinigingen van de afgelopen jaren. Bovendien 
is er in de aanbestedingsronde met DForZo door Europese aanbestedingsregels geen sprake meer van 
een zogenaamd ‘productieplafond’. Dit betekent dat er ruimte is voor groei in het aantal te produceren 
justitiële nachten en ambulante uren. In het kader van deze groeimogelijkheden zal er moeten worden 
gezocht naar geschikte woonvoorzieningen en is er ruimte om na te denken over innovatieve projecten 
om maatwerk te leveren aan de doelgroep. 

Nieuwe Woonvoorzieningen in gemeenten
In 2017 zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met veiligheidshuizen en gemeenten in de regio. Onderzoek 
van deze partijen heeft uitgewezen dat er een grote behoefte is aan forensische woonvoorziening(en) in 
verschillende gemeenten in de regio. De gesprekken met deze gemeenten over een te openen voorziening 
zijn in een ver gevorderd stadium. Wij verwachten dan ook in 2018 in enkele gemeenten een nieuwe 
voorziening te kunnen openen. 

Samenwerking Through the Gates
Exodus is continu op zoek naar innovatieve methodes om deelnemers de passende begeleiding te 
bieden die zij nodig hebben om persoonlijke groei te bewerkstelligen. Daarnaast zijn wij op zoek naar 
mogelijkheden om de bredere doelgroep (ex-)gedetineerden te bereiken. Wij merken dat wij voornamelijk 
de groep bereiken die met een woonvraag zitten. Kortgestraften waarbij deze vraag niet speelt, weten 
ons niet vaak te vinden. Wij zijn in 2017 gestart met het schrijven van een gezamenlijk projectplan met 
de stichtingen CHAINS en Click F1. Het project heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Belangrijk is daarbij dat de begeleiding in de gevangenis aanvangt. Wij hopen 
hiermee een grotere groep ex-gedetineerden aan te spreken die normaal niet binnen ons bereik valt. 
Door de begeleiding binnen te starten en buiten voor te zetten, hopen wij ervoor te zorgen deelnemers 
niet kwijt te raken op het moment dat zij de detentieperiode hebben afgerond. In 2018 zullen wij het 
projectplan verder uitwerken en indienen bij maatschappelijke fondsen. 

Doelgroepspecifieke voorziening/methodiek
Soms lukt het niet deelnemers binnenboord te houden, hoe hard we het ook proberen. De laatste jaren valt 
het op dat deelnemers met een beperkt cognitief vermogen moeilijk kunnen aanhaken bij het programma 
dat Exodus aanbiedt. Ondanks het feit dat wij proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren, zijn de kaders 
die wij of opdrachtgevers scheppen voor sommige deelnemers te hoog gegrepen. Exodus blijft op zoek gaan 
naar manieren om iedereen te kunnen bedienen. Er zijn in 2017 gesprekken gevoerd met ketenpartners 
en specialistische zorgaanbieders om deelnemers met LVB-problematiek de juiste zorg te kunnen leveren. 
In 2018 zullen deze gesprekken verder gevoerd worden en zou dit kunnen leiden tot een (uitwerking van) 
doelgroepspecifieke methodiek of zelfs het openen van een specialistische woonvoorziening. 
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Doel (Door Outdoor Ervarend Leren)
In 2018 willen wij de DOEL-methodiek, die zich de afgelopen jaren heeft bewezen bij Exodus Zuid-Holland, 
implementeren in onze werkwijze. De gedragsproblematiek die mede leidt tot detentie, wordt in de gevangenis 
vaak eerder versterkt dan verminderd. Ook al voordat dergelijke gedragsproblematiek tot een gevangenisstraf 
heeft geleid kan het, in combinatie met beperkt zelfinzicht, leiden tot een situatie waarin mensen steeds meer 
aan de zijlijn komen te staan en steeds verder vast komen te zitten in problematisch gedrag. Hoewel er in 
Nederland goede forensische GGZ beschikbaar is voelen veel ex-gedetineerden grote weerstand om naar 
een psycholoog of psychiater te gaan. De meeste vormen van behandeling zijn bovendien gebaseerd op 
‘erover praten’. En dat is voor onze deelnemers, zeker in eerste instantie, vaak lastig. Exodus doet niet aan 
‘behandeling’ maar we proberen er wel alles aan te doen om met onze deelnemers ook aan de onderliggende 
problemen in gedrag en overtuigingen voldoende aandacht te geven in onze begeleidingstrajecten. Binnen het 
DOEL-project zijn daarvoor twee belangrijke vormen ontwikkeld:

• de contextueel gerichte Aardetrajecten en

• de op Ervaringsleren gerichte Teamtrajecten.

Vaak lopen deze twee in elkaar over of parallel aan elkaar. Altijd wordt de integratie gezocht met het 
lopende ‘reguliere’ begeleidingstraject, of dat nou bij Exodus of bij een andere hulporganisatie is. In 2018 zijn 
wij van plan de kennis die in Zuid-Holland is opgebouwd, in Noord-Holland in te zetten om medewerkers 
op te leiden deze methodiek toe te kunnen passen, zodat ons begeleidingsaanbod voor onze deelnemers 
rijker zal worden. 

Begroting Exodus Noord-Holland 2018
Onderstaande begroting is, na advisering van de OC, vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht. 
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6	De	mensen	achter	de	
	 organisatie

6.1 Vrijwilligers
Onze Exodusvrijwilligers waren in 2017 opnieuw van onschatbare waarde. Onder meer in de Denktank 
is opnieuw naar voren gekomen dat vrijwilligers een cruciale rol spelen in de begeleiding van Exodus. 
Medewerkers en vrijwilligers van Exodus zijn actief zowel binnen als buiten detentie. De activiteiten van 
de vrijwilligers zorgen ervoor dat wij in iedere fase van de ‘detentiecarrière’ aanwezig zijn. Vrijwilligers 
geven ons de unieke mogelijkheid om altijd in beeld te blijven bij onze deelnemers. Of hier nu sprake is van 
financieringsmogelijkheden of niet.

Er hebben zich het afgelopen jaar 34 personen belangeloos ingezet voor onze deelnemers.  Op het gebied 
van de vrijwilligerscoördinatie is voor het eerst een samenwerking gezocht tussen de twee locaties van 
Exodus Noord-Holland. Dit heeft geresulteerd in ruim 60 koppelingen tussen vrijwilligers en deelnemers, 
of ex-gedetineerden die wel met een hulpvraag zaten, maar om uiteenlopende redenen niet hebben 
deelgenomen aan het reguliere traject. Daarnaast zijn vrijwilligers, nog meer dan in voorgaande jaren, 
ingezet om de professionals te ontlasten. 

Het is dit jaar gelukt om een zeer diverse groep vrijwilligers aan de organisatie te binden. Een grote 
groep studenten, maar ook ervaringsdeskundigen, gepensioneerden, mensen met maatschappelijk succes 
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De coördinator heeft met verschillende projecten 
geprobeerd de maatschappij in de huizen te halen. Op locatie Amsterdam is het vrijdagproject in het leven 
geroepen, een middag in de week waarop er altijd vrijwilligers in huis zijn. Niet direct belast met een taak, 
maar gewoon aanwezig voor een praatje, hulp bij het gezamenlijk eten of praktische zaken. Een manier 
om zowel deelnemers als medewerkers te laten wennen aan de aanwezigheid van vrijwilligers ofwel de 
maatschappij in huis. Een succesvol project dat zal worden voortgezet in 2018. Op locatie Alkmaar wordt 
de maatschappij in huis gehaald door bijvoorbeeld betrokkenheid bij het gezamenlijk eten en klussen in en 
rondom het huis. Succesverhaal is Bernhard, waarover hieronder meer. 

Een speciaal woord voor dank aan vrijwilliger Raymond. Medewerkers worden al 8 jaar ontlast door 
Raymond in Amsterdam, die vier dagen per week aanwezig is voor de nazorg van deelnemers, ondersteuning 
biedt aan de afdeling administratie en sinds de herfst van 2017 ook actief is met een financieel spreekuur 
voor deelnemers.
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6.2 Organogram
Onderstaande organogram laat de regio Noord-Holland zien, zoals deze in 2017 was georganiseerd, 
daarnaast is ook de samenwerking met de vereniging en de regio’s weergegeven.

6.3 Personeel
De fusie betekende in veel opzichten verandering. Ondanks de bezuinigingen is het gelukt om geen 
arbeidsplaatsen te laten verdwijnen, er zijn in 2017 zelfs 1,6 fte bijgekomen. Wel is er goed gekeken naar 
de arbeidsprocessen en is er besloten om een aantal zaken centraal te regelen. Zo zijn er op een aantal 
gebieden staffuncties ontstaan zoals te zien in het organogram: Administratie, Strategie en Beleid, Intakes 
en Plaatsingen en Coördinatie vrijwilligers. Senior Begeleiders hebben een grotere caseload gekregen en 
worden daarbij ondersteund door Junior Begeleiders die samen met de Huismeesters en Slaapwachten 
zorgen voor het continurooster. Op de visiedagen die met succes zijn georganiseerd voor beide locaties, is 
op advies van de OC, aandacht besteed aan de verschillende taakspecialisaties van medewerkers. Landelijk 
wordt gewerkt aan passende functieprofielen bij iedere functie. Om de groei van de organisatie te kunnen 
faciliteren heeft het managementteam een poule met flexwerkers aangenomen. De meeste van hen worden 
ingezet voor ambulante werkzaamheden. 

Er is dit jaar veel aandacht besteed aan werkbegeleiding. Er is veel ruimte voor inbreng vanaf de werkvloer. 
Medewerkers krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen en dit zorgt in veel gevallen voor persoonlijke groei. 
Het gebruik van het loopbaan budget (LBB) wordt gestimuleerd, maar hier wordt nog onvoldoende gevolg 
aan gegeven. Voor 2018 is dit opgenomen in het A3 jaarplan. Exodus is een organisatie waar medewerkers 
zich verbonden aan voelen. Dit wordt bevestigd door het grote aantal jubilea dat wij weer hebben mogen 
vieren. Wij zijn hier trots op. 

Werken bij Exodus met onze kwetsbare doelgroep brengt evenwel veel druk met zich mee. Het blijft 
een uitdaging om de balans te vinden en voldoende werkplezier te behouden. In 2017 hebben wij te 
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maken gehad met een aantal langdurig zieken, dit heeft de werkdruk op de medewerkers niet verlicht. 
Ook in 2018 blijft dit een punt van aandacht. 

Wij hebben gemiddeld met 20 fte gewerkt, hierbij zijn de stagiaires buiten beschouwing gehouden. 
Het ziekteverzuim in 2016 Exodus Alkmaar en Exodus Amsterdam was respectievelijk 6,1% en 12,6%. 
In het jaar 2017 was er wederom sprake van een relatief hoog verzuim van 10%. Dit is voornamelijk 
te wijten aan vier langdurig zieke medewerkers, zij zijn al sinds 2016 ziek. Er hebben in 2017 zeven 
mensen stage gelopen bij Exodus.

‘Van deelnemer naar vrijwilliger’
Eén van de hoogtepunt van het jaar 2017? Voor de locatie Alkmaar is dat geen moeilijke vraag. Voormalig deelnemer Bernhard doet zijn bijzondere verhaal. 
Mijn naam is Bernhard, vrijwilliger van de locatie Alkmaar. Ik ondersteun de huismeester in zijn dagelijkse werkzaamheden in het basishuis en de nazorgvoorzieningen. Voor mij is 2017 een positief jaar geweest. Een jaar vol veranderingen. Het jaar waar ik een nieuwe kans heb gekregen bij de organisatie, waar ik sinds 2009, begeleiding van heb ontvangen. 
De locatie Alkmaar heeft me opvang geboden na een lastige periode in mijn leven. De organisatie heeft me geholpen om mijn leven weer op de rails te krijgen. Dit proces is gepaard gegaan met vallen en opstaan, als persoon heb ik namelijk de eigenschap dat ik soms wel wat koppig kan zijn. 
Ik heb een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt sinds het jaar dat ik bij Exodus ben gekomen. Mede door de steun en gesprekken met mijn begeleider(s), ben ik positiever in het leven gaan staan. Ik heb geleerd om vooruit te denken en plannen te maken voor de toekomst. Ik heb van mijn hobby, het repareren van fietsen, schilderen en werken als klusjesman, mijn dagbesteding kunnen maken. 

Ik verricht ook werkzaamheden voor de COA (Centraal Opvang Asielzoekers) als fietsenmaker voor drie dagen in de week. Bij Exodus ben ik twee dagen in de week aanwezig op de werkvloer om ondersteuning te bieden. Ik ben met van alles en nog wat bezig, geen dag is hetzelfde. Dat maakt het vrijwilligerswerk leuk en afwisselend. Het contact met zowel de collega’s als de andere deelnemers, vind ik fijn. Hier haal ik energie uit. 
In sommige gevallen kan ik aan de deelnemers van Exodus ook goed bedoelde adviezen geven, omdat ik zelf weet in wat voor situatie ze zitten. Het gaat vaak om de manier hoe je de dingen ziet in het leven. Ik kijk nu zo veel anders naar bepaalde zaken in het leven. Deze positievere manier van denken, heeft me ver gebracht. Ik zie geen belemmeringen meer, maar juist kansen.  Je energie gebruiken om iets nuttigs te bereiken in het leven, in plaats van te klagen over wat er niet goed gaat. 
Door het vertrouwen van de mensen om mij heen en de kansen die ik heb gekregen in Alkmaar, heb ik de mogelijkheid gehad om mezelf te ontplooien. Ik ben trots op wat ik tot dusver heb bereikt in mijn leven.

Ik zeg zelf altijd maar zo, ‘Als de ene deur dicht gaat, opent een andere deur voor je’. 
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6.4 Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuur
 Dhr. E.J. Deij

Raad van Toezicht
 In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Functies Benoeming 
1e termijn

Einde
1e termijn

Dhr. J.J.F. Karssen Gepensioneerd 01-01-16 31-12-19

Dhr. K.F.M. Hennekens Gepensioneerd 01-01-16 31-12-19

Dhr. R.Q. Kouwijzer Directeur van Stem in de stad, Haarlem 19-10-16 18-10-20

Mw. W.C. Oosterbroek Kinderrechter, rechtbank te Alkmaar 08-03-17 07-03-21

Dhr. L.C.M. Tigges Community Based Justice Consultant 08-03-17 07-03-21

In 2017 zijn de Raad van Toezicht en het bestuur 5 maal samen gekomen. De voornaamste onderwerpen 
welke besproken zijn waren;

• Implementatie van de fusie per 1 januari 2017

• Jaarverslag en jaarrekeningen 2016

• WNT-bezoldiging 2017 van de directeur-bestuurder 

• Jaarplan en begroting 2018, inclusief de strategie om Exodus Noord-Holland te laten groeien

• Zelfevaluatie Raad van Toezicht  

• Interne en Externe audit

• Deelnemers en medewerkers tevredenheidsonderzoeken

Exodus heeft als zorgorganisatie de principes van de Zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. 

In het afgelopen jaar is er veel energie gestopt in de samenwerking, zowel tussen de locatie Alkmaar en 
Amsterdam als ook tussen de verschillende regio’s. Ook is er geïnvesteerd in lokale omgeving van Exodus 
Alkmaar en Amsterdam. Hierbij wordt het doel; “Een eenvoudiger organisatie om slagvaardiger te kunnen 
inspelen op veranderende landelijke en lokale regelgeving en verhoudingen” nog tastbaarder. 

We kunnen ook concluderen dat de resultaten goed zijn. Er heeft een medewerkers tevredenheids-
onderzoek plaatsgevonden, met de resultaten hiervan worden er plannen gemaakt in 2018. Het team 
en de vrijwilligers hebben zich ondanks de toenemende druk verder ontwikkeld. En hier is ook grote 
waardering voor.

 Ook voor de directeur is er veel waardering zeker door zijn drijvende kracht en inspiratie komt 
de organisatie weer een stap verder. Dit geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst.

 Zorg is wel de bezetting van de Raad van Toezicht, hier hebben ook wisselingen plaatsgevonden, 
maar het wordt ingewikkelder om bestuursleden te blijven vinden voor deze organisatie.

Hans Karssen,
Voorzitter Raad van Toezicht Exodus Noord-Holland
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7.1 Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 

van Stichting Exodus Noord-Holland.

   31-12-2017    31-12-2016

e e

Activa

Materiële vaste activa 429.395 436.278

Totaal vaste activa 429.395 436.278

Overige vorderingen 142.598 222.352

Liquide middelen 353.375 396.073

Totaal vlottende activa 495.973 618.425

Totaal Activa         925.368      1.054.703

Passiva

Bestemmingsreserves 588.250 588.090

Bestemmingsfondsen 82.548 83.098

Algemene reserves 139.331 136.514

Totaal eigen vermogen 810.129 807.702

Kortlopende schulden 115.239 247.001

Totaal Passiva         925.368      1.054.703
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7.2 Exploitatierekening over 2017

 Exploitatie    Begroting  Exploitatie 

             2017              2017              2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 1.917.627 1.726.250 1.668.145

Subsidies 64.861 41.000 155.168

Overige bedrijfsopbrengsten            62.391 65.580 151.578

Som der bedrijfsopbrengsten      2.044.879      1.832.830      1.974.891

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.409.744 1.250.038 1.347.752

Afschrijvingen op materiële vaste activa 11.408 24.243 19.868

Overige bedrijfskosten 621.612 558.422 624.569

Som der bedrijfslasten      2.042.764      1.832.703      1.992.189

BEDRIJFSRESULTAAT             2.115                127          -17.298

Financiële baten en lasten 312 200 3.327

RESULTAAT BOEKJAAR             2.427                327          -13.971

RESULTAATBESTEMMING: 

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 21.660 0 69.019

Onttrekking bestemmingsreserve -21.500 0 -155.359 

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 82.180

Onttrekking bestemmingsfonds -550 0 -958

Mutatie algemene reserve (saldo)             2.817                327            -8.853

Voordelig Voordelig Nadelig
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7.3 Kasstroomoverzicht 

        2017          2016

e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.115 -17.297

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

      11.408       19.868

11.408 19.868

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 79.754 296.247

- kortlopende schulden    -131.762      -18.757

     -52.008     277.490

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -38.485 280.061

Ontvangen interest 312 3.396

Betaalde interest               0            -69

          312         3.327

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -38.173 283.388

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -4.525 -3.171

Desinvesteringen materiële vaste activa               0           277

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten        -4.525        -2.894

Mutatie geldmiddelen     -42.698    280.494

 
Aansluiting geldmiddelen

        2017         2016

Stand per 1 januari 396.073 115.582

Mutatie geldmiddelen      -42.698     280.491

Stand per 31 december    353.375    396.073



Jaarverslag 2017Exodus Noord-Holland

29

7.4 Toelichting 
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Noord-Holland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus Noord-
Holland is statutair gevestigd te Amsterdam. Het adres van de stichting is Overtoom 103-105, 1054 HD 
Amsterdam. Exodus Noord-Holland heeft ook een locatie in Alkmaar aan de Herenweg 158.  Exodus 
bestaat uit verschillende 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 aanrekening 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 verkrijgingsprijs- 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: 

• Bedrijfsgebouwen: 2,5%

• Verbouwing: 10%, 20-25%

• Inventaris: 20% 

• Installaties: 20%

• 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, 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. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord 
als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

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.
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Personele kosten

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

Pensioenregeling

Stichting Exodus Noord-Holland 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 Noord-Holland. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze 
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting 
Exodus Noord-Holland 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 
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 
verplichtingen) 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 2017 bedroeg de dekkingsgraad 101,1%. De gemiddelde dekkingsgraad over de 
laatste 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) is 98,6%. 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 Noord-Holland 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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7.5 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde 
per 31-12-16

477.000 131.815 51.739 22.777 13.600 4.869 701.800 

Geaccum afschr. 
per 31-12-16

   58.631 124.512  47.730  17.711   12.068    4.869  265.521 

Boekwaarde 
per 31-12-16 418.369    7.303   4.009   5.066   1.532          0           0 436.278

Investeringen 0 0 1.770 1.297 1.458 4.525 

Desinvestering 0 0 16.421 -14.235 6.116 0 8.302 

Afschrijvingen dit 
jaar

5.000 1.844 1.613 1.990 815 146 11.408

A f s c h r i j v i n g 
desinvestering

0 0 16.421 -14.235 6.116 0 8.302 

Aanschafwaarde 
per 31-12-17

477.000 131.815 37.089 37.012 8.781 4.869 1.458 698.024 

Geaccum afschr. 
per 31-12-17

   63.631 126.356  32.923  33.936    6.767    4.869       146  268.627

Boekwaarde 
per 31-12-17 413.369    5.459   4.166   3.076   2.014          0   1.312 429.395

Met ingang van het boekjaar 2017 is de afschrijving van het gebouw aangepast. Bij de afschrijving is rekening gehouden 
met een restwaarde van 277.000 euro welke gebaseerd is op 50% van WOZ waarde op moment van aanschaf. 

Vorderingen
De specificatie is als volgt:

   31-12-2017    31-12-2016

Nog te ontvangen bedragen 72.905 130.848

Debiteuren 22.559 0

Vorderingen op bewoners 18.122 9.591

Rekening Courant met Exodus Nederland 13.942 66.421

Nog te ontvangen subsidie gemeente Amsterdam (schuldhulp) 10.900 8.760

Transitoria 3.920 2.855

Nog te ontvangen waarborgsommen 250 250

Nog te ontvangen subsidie gemeente 0 3.250

Vooruitbetaalde bedragen 0 377

Totaal vorderingen         142.598         222.352
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Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

    31-12-2017     31-12-2016

Bankrekeningen 350.241 394.305

Kassen                3.134                1.768

Totaal liquide middelen           353.375           396.073

De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor. 

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Continuïteitsreserve                2017                2016

Stand per 1 januari 442.000 430.325 

 + toevoegingen 0 11.675 

 - onttrekkingen                      0                      0  

Stand per 31 december           442.000           442.000 

Reserve Groot Onderhoud

Stand per 1 januari 76.250 76.250

 +toevoegingen 0 0

 -onttrekkingen                      0                       0  

Stand per 31 december             76.250             76.250 

Reserve Innovatie

Stand per 1 januari 69.840 12.500

 +toevoegingen 21.660 57.340

 -onttrekkingen              21.500                      0   

Stand per 31 december             70.000             69.840

Totaal Bestemmingsreserves           588.250           588.090



34

Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten dat deze reserve maximaal 50% van de begrootte personeelskosten dienen te 
zijn. De dekkingsgraad per 31-12-17 is 27,6%. Er wordt naar gestreefd deze voorziening de komende jaren 
te laten groeien naar 50% van de hoogte van de salariskosten.

Reserve Groot onderhoud
De reserve groot onderhoud is bestemd voor het plegen van onderhoud aan de eigen panden. 

Reserve Innovatie
De reserve Innovatie is gevormd om de mogelijkheden voor een aantal nieuwe activiteiten te onderzoeken 
en/of te ontwikkelen in de regio Noord-Holland. In het 2017 is een gedeelte van deze reservering gebruikt 
om de salariskosten van de beleidsmedewerker hieruit te financieren. 

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat. Een groot gedeelte van dit resultaat is toegevoegd 
aan deze reserve

Bestemmingsfonds

Fonds t.b.v. bewoners (Muller)              2017              2016

Stand per 1 januari 3.918 1.876

 + toevoegingen 0 3.000

 - onttrekkingen                 550                 958

Stand per 31 december              3.368              3.918

Fonds t.b.v. onderhoud pand Overtoom 2017 2016

Stand per 1 januari 79.180 0

 + toevoegingen 0 79.180

 - onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december            79.180            79.180

Totaal Bestemmingsfonds           82.548           83.098

Fonds voor bewoners (Muller)

Het Fonds heeft tot ten doel om individuele financiële noden van deelnemers (bewoners) van het Exodus 
huis in Amsterdam te verzachten. Het betreft noden waarvoor geen andere financiële middelen voor 
handen zijn.

Fonds voor onderhoud pand Overtoom

Het Fonds is in het boekjaar 2016 gevormd uit de giften die zijn ontvangen van de Stichting Vrienden van 
Exodus Amsterdam. Het fonds heeft ten doel om het onderhoud aan het eigen pand van Exodus aan de 
Overtoom te kunnen bekostigen.

Algemene Reserve              2017              2016

Stand per 1 januari 136.514 145.365

Resultaat lopend jaar              2.817             -8.851

Stand per 31 december          139.331          136.514
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

   31-12-2017    31-12-2016

Te betalen vakantiedagen en loopbaanbudget 79.211 38.661

Schulden aan bewoners 13.442 35.101

Overlopende passiva 22.586 23.901

Groepsinterne schulden 0 138.877

Vooruit ontvangen subsidies                    0            10.462

Totaal kortlopende schulden         115.239         247.001

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Exodus Noord-Holland huurt het pand in Oudorp voor 10 jaar met ingang van 2011. De jaarlijkse 
huurverplichting bedraagt 56.713 euro per jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar.

Stichting Exodus Noord-Holland huurt een aantal losse woningen: 

• Twee Woningen hebben een contract voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting 
bedraagt 21.138 euro per jaar. Er is geen sprake van een opzegtermijn.

• Drie Woningen hebben een contract voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting 
bedraagt 16.713 euro per jaar. Er is sprake van een opzegtermijn van 1 maand.

• Eén Woning heeft een contract voor bepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting 
bedraagt 4.537 euro per jaar. Er is sprake van een opzegtermijn van 6 maanden.

• Twee Woningen hebben een contract voor bepaalde tijd. Contract is verlengd met 3 
jaar De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 9.428 euro per jaar. Er is sprake van een 
opzegtermijn van 6 maanden.

Daarnaast huurt Exodus Noord-Holland een pand voor maximaal 24 maanden. De huurverplichting 
bedraagt 16.200 euro per jaar. 

Stichting Exodus Noord-Holland huurt vanaf 1 januari 2017 een copier voor drie jaar lang conform contract. 

De totale huurverplichting bedraagt voor 2018 3.194 euro.
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7.6 Toelichting op de exploitatierekening

Opbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

               2017                2016

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1.441.548 1.398.560

Rooijse Wissel inzake plaatsingen 15.342 0

Gemeente Alkmaar plaatsingen 35.619 16.980

Gemeente Leiden plaatsingen 18.500 0

Opbrengst van der Staaij 29.733 16.413

Opbrengst Gemeente Alkmaar begeleiding 7.588 0

Opbrengst Gemeente Zaanstad begeleiding 7.203 0

Opbrengst Gemeente Beverwijk begeleiding 360 0

Opbrengst Gemeente Amsterdam inzake schuldhulpverlening 48.580 43.080

Opbrengst WMO Gemeente Alkmaar 199.249 174.901

Opbrengst WMO Gemeente Amsterdam 87.947

Opbrengst WMO Gemeente Castricum 16.412 3.413

Opbrengst WMO Gemeente Heerhugowaard 9.546 7.510

Opbrengst WMO Gemeente Zaandam 0 3.250

Opbrengst WMO voorgaande jaar                      0               4.038

Totaal        1.917.627        1.668.145

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname van (ex-) 
gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking betreft een vergoeding per 
dag voor het verblijf en de begeleiding in een van de Exodushuizen. De opbrengsten wordt doorberekend 
aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal 
gerealiseerde nachten. De inkoopafspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie worden definitief 
vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van toepassing is. Ten 
tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve inkoopafspraken nog niet vastgesteld. 

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaximeerd. De 
totale opbrengsten uit de inkoopafspraken zijn door een intern verdeelmodel verdeeld over alle Exodus 
Stichtingen die lid zijn van de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

De inkoop forensische zorg zal met ingang van 2018 worden georganiseerd via een openbare 
aanbestedingsprocedure. De inschrijving en gunning voor de aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden.

Exodus Noord-Holland heeft in het kader van de WMO Amsterdammers begeleid in haar moederhuis en 
tussenvoorziening. Het gaat hierbij om respectievelijk 750 en 1.672 dagen. Dit aantal vertegenwoordigd 
een bedrag van 87.947 euro. Deze nachten waren voor locatie Amsterdam 26,5% van haar capaciteit.
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Subsidies
De specificatie is als volgt:

               2017                2016

Subsidie gemeente Alkmaar 20.000 20.000

Subsidie gemeente Amsterdam 18.462 98.196

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie t.b.v. vrijwilligers 11.000 11.000

Subsidie gemeente Heerhugowaard 10.000 10.000

Subsidie Stage Fonds 5.400 3.281

Subsidie gemeente Zaandam 0 2.679

Subsidie Veilig Werken In de Zorg                      0              10.012

Totaal subsidies             64.861           155.168

De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie 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 kosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De subsidie 
moet jaarlijks worden aangevraagd. 

De subsidie van de gemeente Amsterdam is in 2016 gehonoreerd t.b.v. een pilot ambulante begeleiding. 
Deze is in 2017 aan de gemeente verantwoord en het betreft hier de financiële afrekening.

Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Giften van kerken 7.037 7.890

Giften van fondsen en ondernemingen 3.164 94.005

Giften van particulieren 3.060 5.455

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 48.580 43.556

Overige opbrengsten                 550                 673

Totaal overige bedrijfsopbrengsten           62.391         151.578

De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die deelnemers, zonder 
justitieel kader, betalen voor de begeleiding in een Exodushuis.
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Personeelskosten 
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Salariskosten 1.124.344 1.044.521

Terugontvangen ziekengeld -72.229 -111.420

Sociale lasten 174.952 164.465

Pensioenpremie 89.823 84.621

Overige personeelskosten 80.182 109.280

Doorbelaste salariskosten 0 51.278

Personeel derden            12.672              5.006

Totaal personeelskosten      1.409.744      1.347.751

In 2017 waren er gemiddeld 25,1 fte (2016: 22,2 fte) in dienst van Stichting Exodus Noord-Holland. 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naam E.J. Deij

Functionaris    Directeur

In dienst vanaf 1 januari 2017

In dienst tot 31 december 2017

Deeltijdfactor 100%

Gewezen topfunctionaris Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 81.131

Beloningen betaalbaar op termijn e 8.454

Subtotaal e 89.585

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum e 99.000

-/- Onverschuldigde betaald bedrag e 0

Totale bezoldiging e 89.585

Klasse-indeling: 1
Puntenscore: 7

Gegevens 2016

In dienst vanaf 1 januari 2016

In dienst tot 31 december 2016

Deeltijdfactor 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 82.102

Beloningen betaalbaar op termijn e 8.316

Totale bezoldiging 2016 e 90.418
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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 
2017 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:

Functies Benoeming 
1e termijn

Einde 1e 
termijn

Dhr. J.J.F. Karssen Gepensioneerd 01-01-16 31-12-19

Dhr. K.F.M. Hennekens Gepensioneerd 01-01-16 31-12-19

Dhr. R.Q. Kouwijzer Directeur van Stem in de stad, Haarlem 19-10-16 18-10-20

Mw. W.C. Oosterbroek Kinderrechter, rechtbank te Alkmaar 08-03-17 07-03-21

Dhr. L.C.M. Tigges Community Based Justice Consultant 08-03-17 07-03-21

Afschrijvingskosten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Afschrijving op gebouwen en verbouwingen 6.477 13.359

Afschrijving installaties 1.990 3.236

Afschrijving op verbouwing 366 366

Afschrijving inventaris 1.613 2.442

Afschrijving op automatiseringsapparatuur 816 465

Afschrijving op overige mat vaste activa                 146                    0

Totaal afschrijvingen           11.408           19.868

Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Programmakosten 94.189 99.258

Onkosten vrijwilligers 2.326 2.688

Algemene kosten           525.096           522.623

Totaal overige bedrijfskosten         621.612         624.569
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Programmakosten

             2017              2016

Huishoudelijke kosten 17.447 8.713

Bewonerskosten 74.766 83.223

Bewonersactiviteiten 1.977 1.050

Project kosten                    0              6.271

Totaal programmakosten           94.189           99.258

Programmakosten zijn alle direct aan bewoners en bewonersactiviteiten gerelateerde kosten. 

Algemene kosten 

             2017              2016

Huisvestingskosten 211.997 199.891

Public relations kosten 1.008 1.657

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 252.335 248.499

Communicatiekosten 17.755 12.922

Advies - en accountantskosten 11.624 22.026

Bestuurskosten 1.671 596

Kosten automatisering 14.000 19.180

Kosten transitie 1.181 1.629

Overige algemene kosten            13.525            16.224

Totaal algemene kosten         525.096         522.623

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland ingehouden op de opbrengst voor de 
gemaakte dagen 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 en werkgeversorganisaties;

• Coördinatie vrijwilligers;

• Inhoud van het begeleidingsprogramma.
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Financiële baten en lasten

2017 2016

Rentebaten 312 3.396

Rentelasten 0 69

Saldo rentebaten en -lasten 312 3.327

7.7 Analyse van het resultaat
De bezetting van de kamers in de verschillende locaties over 2017 bedraagt 84,5%. De totale capaciteit 
van Exodus Noord-Holland is 18.500 dagen. In de begroting was rekening gehouden met een bezetting van 
75,8%, hierbij speelde de maximering van de justitiële en WMO Amsterdam inkoop een belangrijke rol. De 
bezetting is dus hoger dan begroot.

11.831 Gemaakte dagen waren met een justitieel titel kader, dat zijn er 257 meer dan er aan het begin van 
het jaar begroot waren. 

De overige gerealiseerde dagen, de zogenaamde vrijwillige plaatsingen (andere financieringen), worden 
betaald door o.a. gemeentelijke overheden. Er zijn 3.805 van dit soort dagen gerealiseerd. Dat zijn er 1.360 
meer dan begroot. Van deze 3.805 dagen waren er 2.422 dagen gefinancierd uit de WMO Amsterdam. 

Het boekjaar sluit met een licht positief bedrijfsresultaat. Daarnaast is er in de afgelopen jaren een reserve 
gevormd om te groeien en innoveren in de regio. Bij zulke acties zal er, voor gefinancierd dienen te 
worden. In 2017 is een gedeelte van deze reservering vrijvallen. Dit klopt ook met het beeld, dat er meer 
omzet is gerealiseerd door extra begeleidingstrajecten, maar ook dat we in het regionale netwerk hebben 
geïnvesteerd en dat de kosten op sommige onderdelen hoger zijn uitgevallen dan begroot.

De opbrengsten zijn hoger dan begroot als gevolg van een groter aantal begeleidingstrajecten. Zowel bij de 
intramurale als ook ambulante begeleiding.

De bedrijfslasten zijn, zoals gezegd, hoger dan begroot, dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van 
personeelskosten, als gevolg van de groei ambitie is er een stijging van de personele kosten voor ambulant 
begeleiders. Ook de extra inzet van medewerkers als gevolg van ziekteverzuim speelt hierin een rol. Naast 
de personele kosten zijn ook de kosten bijdrage aan het vereniging bureau toegenomen, als gevolg van de 
extra inkomsten vanuit justitie. De laatste stijging van kosten betreft de huisvestingskosten van een pand 
in Alkmaar dat wij vanaf mei 2017 gehuurd hebben van Agros. Deze kosten waren niet meegenomen in de 
begroting 2017.
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7.8 Ondertekening

9 maart 2018

Stichting Exodus Noord-Holland te Amsterdam

Het bestuur: 
Dhr. E.J. Deij (directeur-bestuurder)

Leden van de raad van toezicht:
Dhr. R.Q Kouwijzer, voorzitter

Dhr. K.F.M. Hennekens

Mw. W.C. Oosterbroek

Dhr. L.C.M. Tigges

7.9 Overige gegevens

7.9.1 Resultaatbestemming 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening             2.427

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 

Toevoeging bestemmingsreserve 21.660

Onttrekking bestemmingsreserve -21.500

Toevoeging bestemmingsfonds 0

Onttrekking bestemmingsfonds                -550

Mutatie algemene reserve (saldo)             2.817

7.9.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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7.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Noord-Holland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Exodus Noord-Holland gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 
2017 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus 
Noord-Holland, te Amsterdam per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 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 2017 met een balanstotaal van e 925.368;
2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van 

e 2.427 (overschot); en
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 Noord-Holland, te Amsterdam, 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.

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. 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 RJ-Richtlijn 400 ‘Bestuursverslag’.
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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 werkzaam-
heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaar-
rekening 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 con-
trole 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, afzon-
derlijk 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 controlewerk-
zaamheden 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,

Sliedrecht, 9 maart 2018.

WITh accountants B.V.

P. Alblas RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting 
Exodus Noord-Holland te Amsterdam

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
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.
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