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Voorwoord
Exodus gelooft dat mensen er principieel bij blijven horen, hoe hun levensgeschiedenis ook is. Geen mens 
is ooit afgeschreven. We geloven ook dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt voor het eigen leven en 
voor het leven van anderen, hierop aangesproken kan worden en hierover verantwoording aflegt. Dat geldt 
voor de deelnemers, de medewerkers, de vrijwilligers en de betrokkenen in de samenleving. Wij geloven 
dat ieder mens het verdient om mee te mogen doen. Soms is daarbij veel bescherming en ondersteuning 
nodig. Ook de samenleving verdient het om veilig te zijn.  

Gedetineerd raak je niet zomaar. Dan is er veel aan vooraf gegaan. Ex gedetineerd raak je ook niet zomaar. 
Dan is er veel voor nodig om te herstellen, sterker te worden voor een veiliger toekomst. Dát is de 
essentie van ons werk. Sterkere mensen voor een betere wereld. 

“Dé samenleving bestaat niet.” Aan het woord is Zakaria, ambassadeur en oud deelnemer van Exodus. 
“Op mijn dertiende kreeg ik voor het eerst met wapens te maken. Dat was mijn samenleving.” Hij werd 
geïnterviewd door prinses Laurentien, ze vroeg hem naar zijn visie op de samenleving en ze wilde haar publiek een 
kijkje in de wereld van de criminaliteit geven. Criminaliteit begint niet op de dag dat een delict wordt gepleegd… 

Als je wilt dat mensen meedoen, is het belangrijk hun samenleving te kennen, te weten waar het aan schort dat 
ze hebben gekozen voor criminaliteit. Om hen vervolgens op maat het alternatief en het perspectief te leren zien.

De deelnemers werken bij Exodus aan hun krachten. Ze leren zelf actie ondernemen en om de nodige hulp 
te vragen. Dat gaat met vallen en opstaan. 

In het zware werk dat de deelnemers, de medewerkers, de vrijwilligers en de ketenpartners moeten doen, 
is het besef  ‘Waarom doen we dit’ erg belangrijk. Er worden prachtige resultaten bereikt. En ook de manier 
waarop de medewerkers en vrijwilligers omgaan met incidenten of teleurstellingen dwingt respect af. De passie 
waarmee ze zich vastbijten om resultaten met mensen te behalen en de warmte die ze op kunnen brengen 
wanneer dit soms nog niet lukt. Het is erg bijzonder om te zien dat zowel de ervaren als de nieuwe mensen 
onderdeel zijn van deze samenwerking met de doelgroep en het DNA dat de Exodusorganisatie zo kenmerkt.

In dit jaarverslag nemen we u mee naar de ervaringen en resultaten van de mensen van Exodus Zuid-Holland. 

Met een positief resultaat sluiten we 2017 af. De overgang naar de WMO verloopt goed. De processen 
rondom facturatie en verantwoording vragen scherpte, het zijn complexe systemen die regelmatig botsen 
met de leefwereld van onze deelnemers en werkprocessen. 

De vraag naar ambulante zorg kunnen we goed beantwoorden. De vraag naar woonzorg blijft groter dan 
dat we kunnen beantwoorden. In 2018 hopen we op dat gebied uit te breiden. We hebben vele partners 
en opdrachtgevers: het ministerie van Justitie en Veiligheid, de diverse gemeenten, de veiligheidsketen, het 
sociale domein en bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties. We werken intensief samen om steeds weer 
oplossingen te vinden als zaken vastlopen.

We hebben veel aandacht voor krachtige verbinding met deze keten, 
met onze vrienden van de kerken en de particulieren, de fondsen en de 
bedrijven. We verbinden ons door echte aandacht: “er zijn”. 

Op Exodus kun je rekenen als partner. Mee mogen doen en bouwen 
aan een veiliger samenleving, dat doe je niet alleen. “It takes a village to 
raise a child.” (naar een Afrikaans gezegde)

Veel leesplezier toegewenst. 

Rotterdam, 23 april 2018

Lara van der Well
Directeur-bestuurder Exodus Zuid-Holland
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1.	Waarom
Exodus Zuid-Holland investeert in sterkere mensen voor een betere wereld. Exodus is trots op haar 
deelnemers, hun ontwikkeling staat centraal in elke stap die we nemen. Zo dragen we bij aan een inclusieve 
samenleving waarin de deelnemers welkom zijn. Van kwetsbare burgers met een stempel naar geaccepteerde 
medemensen die een rol van betekenis hebben. 

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:

Financiën: wij dragen eraan bij dat cliënten hun financiën op orde krijgen en houden 

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

• Exodus is in de samenleving ingebed dankzij 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 de 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 Exodusorganisatie, de sector 
Vrijwilligers en Kerkzaken en het landelijk bureau van Samenwerkingsverband Exodus Nederland.  

“Helpen maakt mij happy.” 
Maar ik heb wel moeten leren om eerst mezelf te helpen. Dat gaat met vallen en opstaan. In 2014 ben ik gestart in het Exodusprogramma en ik stuiterde en was altijd druk om maar niet teveel te voelen. Langzaam maar zeker hestel ik een beetje van mijn leven vol criminaliteit, misbruik en drugs. Mijn leven nu is als het verschil tussen dag en nacht. Ik heb moeder-dochter daagjes, leer steeds beter loskomen van mijn verslaafde vriend en ben gastvrouw bij Exodus. Zo kunnen we elkaar steunen, het leven is best ingewikkeld en heftig. Zij zijn er voor mij, ik ben er voor hen. 

(Vivienne, oud deelnemer en vrijwilliger) 
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2.	Wat:	Methodiek,	resultaten	
	 en	trends/bevindingen
In 2017 zijn in Zuid-Holland in totaal 588 (466/2016) deelnemers begeleid, 126 (155/2016) in 
woonvormen, 462 (311/2016) ambulant. Onze verschillende diensten groeien in de regio en door de 
uitbreiding van maatwerk expertise kunnen we de hulpvragen van diverse gemeenten beantwoorden. 
We weten dat veel ex-gedetineerden zoek raken en dat dit de groep is met een hoog percentage van 
recidive. Met behulp van diverse projecten en een zo groot mogelijke spreiding van diverse diensten: 
integraal, ambulant, vrijwillige maatjes, proberen we de zorg en doorzorg verder te verbeteren binnen 
en buiten Exodus.

2.1 Methodiek
Het werken met én voor onze deelnemers vraagt bijzondere betrokkenheid. Zij vragen onze scherpte, 
warmte én geduldige inzet om een stap verder te komen in hun leven. De eerste Exodusmethodiek 
werd al in de jaren ’90 aan het papier toevertrouwd. Sindsdien is er veel veranderd in de wereld om 
ons heen en in onze manier van werken, maar het hart van de unieke Exodusmethodiek bleef en 
groeide uit tot een bezielde, beproefde expertise. Met de toekenning van de innovatiesubsidie van 
de Directie Forensische Zorg van DJI, het Oranje Fonds, Porticus en vele andere fondsen konden we 
onze wens uitvoeren om die methodiek van Exodus landelijk eind 2015 te vernieuwen. Met succes is 
deze methodiek geïmplementeerd. De methodiek geeft een handreiking aan zowel de professional als 
de vrijwilliger. Met haar krachtcoaches, conform het train de trainer principe, heeft de organisatie de 
borging van ‘Jouw Kracht’ versterkt. 1

1  ‘Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met krachtwerk.’ Methodiek ontwikkeld door Exodus en Impuls Onder-
zoekscentrum maatschappelijke zorg, onderdeel van het Radboud UMC.

Een goede relatie, daar draait het om  

De krachtgerichte basismethodiek draait om de werkrelatie. Een goede werkrelatie is de basis 

van goede hulp en zonder een goede werkrelatie is er geen hulp mogelijk. De basishouding van 

de begeleider is gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en optimisme. Sturend 

voor het handelen van de begeleider zijn de kernwaarden van Exodus – mensgericht, gelijkwaardig, 

behulpzaam, volhardend, betrokken – en de zes krachtprincipes waarin deze waarden terugkomen. 

Zes krachtprincipes:

1.  Deelnemers hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te 

veranderen.

2.  Focus op individuele krachten en niet op tekortkomingen.

3.  De deelnemer heeft de regie over de begeleiding.

4.  De werkrelatie is primair en essentieel.

5.  Werken in de natuurlijke omgeving.

6.  De samenleving als hulpbron. 

(uit: “Jouw Kracht, Exodus biedt perspectief met krachtwerk.”)
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“Jouw Kracht” stelt de deelnemer centraal en 
biedt houvast in het begeleiden van het pittige 
proces van de persoonlijke verandering dat 
een deelnemer doormaakt. De deelnemer 
wordt ondersteund bij het zelf maken van de 
persoonlijke krachtinventarisatie en middels 
een sterke samenwerkingsrelatie wordt aan 
het persoonlijk herstel en het praktische 
puinruimen gewerkt. Daarbij kleuren we 
buiten de lijntjes en doen wat nodig is om 
deuren te openen en de deelnemer te 
verleiden tot verandering.  

Het onderzoek naar de effecten van aan-
dacht voor de sleutel zingeving (Radboud/
Kaski, 2013) heeft destijds reden gegeven 
om binnen de vernieuwing van de metho-
diek extra aandacht te besteden aan zinge-
ving en de relatie tussen de deelnemer en 
de begeleider. De vertrouwensband. Het 
opbouwen van deze vertrouwensband is 
een essentiële voorwaarde in de begelei-
dingsrelatie. Methodische middelen voor 
het bespreekbaar maken van de samen-
werking en de persoonlijke onderwerpen 
als ‘schuld en schaamte’,  ‘zingeving’ en 
‘vertrouwen in de toekomst’ hebben een 
belangrijke plek gekregen.

In de methodiek zijn de vier sleutels die het Exodusprogramma van oudsher 
karakteriseren voluit aanwezig gebleven. Deze sleutels richten zich op de persoonlijke ontwikkeling op de 
leefgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Het aanboren van de eigen kracht van de deelnemers 
die bijdraagt aan het herstel van hun leven, de essentie van Krachtwerk, is in het hart van deze unieke 
Exodusmethodiek geplaatst. Naast deze sleutels speelt ook het thema financiën een grote rol. In de ‘Jouw 
Kracht’ methodiek kijken we daarbij ook naar de verbindingen tussen alle leefgebieden, die verbindingen 
gaan verder dan de oorspronkelijke Exodussleutels en maken de integrale manier van werken compleet. 

In dit jaarverslag krijgt u met de toegevoegde verhalen van de mensen en methodiek van Exodus een beeld 
van de praktijk. 

Ambulante (doorzorg) met en zonder wonen
In de ambulante begeleiding wordt, net als in het begeleid wonen, uitgegaan van de Exodusmethodiek  
‘Jouw Kracht’. Iedere deelnemer heeft een vaste begeleider die out-reachend, flexibel en pragmatisch 
werkt. De praktische zaken komen eerst: schulden inventariseren, huisvesting regelen, doorverwijzen naar 
relevante instanties op het gebied van verslaving en psychiatrie. De ambulante Exodusbegeleider vormt de 
verbindende spin-in-het-web voor de deelnemer in kwestie. Door betrokken instanties en sociale relaties 
samen te brengen, wordt gebouwd aan een structuur waarin de deelnemer op den duur weer zelf de regie 
in handen kan nemen. 
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2.2 Opdrachten in de regio Zuid-Holland

Wonen
2017 
Aantal deelnemers/nachten

2016 
Aantal deelnemers/nachten

DForZo

Den Haag

Leiden

Gouda

Rotterdam

22 / 4.826 nachten (*)

38 / 5.056 nachten

6 / 396 nachten

39 / 6.261 nachten 

45 / 5.588 nachten

47 / 6.045 nachten

(Leiden inclusief Gouda)

42 / 6.000 nachten

Rotterdam Trajectum 

Rotterdam Maaszicht

Rotterdam OOV/DH 

Rotterdam crisisplaats Nissewaard

Rotterdam Rooijse Wissel

Hartelborgt

1 / 365 nachten

1 / 195 nachten

1 /  100 nachten

2 / 59 nachten 

1 / 17 nachten

1 / 186 nachten

1 / 283 nachten

Den Haag OCW 7 / 785 nachten 6 / 309 nachten

Leiden MO 7 / 980 nachten 14 / 1559 nachten

Ambulant 2017 Aantal deelnemers /
uren

2016 Aantal deelnemers/
uren

Zuid-Holland DForZo

Haaglanden-HM

Rijmond-Drechtsteden

 

54 / 2.474 uur

11 / 225 uur

 

31 / 926,91 uur

Rotterdam IJA wijkteam 124 / 5 fte 85 / 3,5 fte

Rotterdam Staaij 15 15 

Rotterdam Rooijse Wissel 1 2

Den Haag OCW 11 / 210 uur 17 / 302,7 uur

Den Haag OOV 2 / 93 uur 2 /94 uur

Leiden MO 4 / 79 uur 19 / 226,62 uur

Veiligheidsregio Hollands Midden 66 / 1478 uur

Inkoop fte

57 /1.446,07 uur

Onderaanneming Palier 11 / 355 uur 21 / 855,02 uur

Zoetermeer (jong-) volwassenen 84 / 714 uur 3 / 146,17 uur

15 / 555,41 uur 
(jongvolwassenen)

Leidschendam-Voorburg 46 / Inkoop fte 23 / 800,80

WMO

Leiden

H6

Den Haag

Gouda

ISD Bollenstreek

Nissewaard

 

4 

7

7

1

4 

10

 

2 

3 

-

-

1

15

- De opdrachtgevers ontvangen verantwoordingsbrieven op maat – 
(*) Verschil met 2016 door langere duur en oplevering pand Frankenslag
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2.3 Aanmeldingen
Sinds de inkooprelatie met de Directie Forensische Zorg (DForZo) is de aanmeldingsprocedure gewijzigd. Het 
landelijk inkoopbureau koopt landelijk bedden voor de forensische zorg in en de verwijzer boekt een bed in 
het plaatsingssysteem. De uitvoerende partij moet binnen enkele dagen het bed leveren. Door een tekort aan 
bedden in de Randstad, stroomden de Exodushuizen in onze regio al snel vol. In de loop van een jaar groeien 
de wachttijden. Dat geeft echter een vertekend beeld. Verwijzers spreken de vraag naar meer plaatsen uit, 
maar wachtlijsten lossen dat niet op doordat (ex-)gedetineerden doorgaans niet kunnen wachten met hun 
detentiefasering. De wachtlijstproblematiek is bekend in de keten en blijft een punt van aandacht. Juist om 
die reden is een breed dienstenpalet van justitiële en vrijwillige mogelijkheden van groot belang. Nog steeds 
komen veel mensen uit de gevangenis zonder dat de doorzorg en zelfredzaamheid voldoende op orde is. 

Er gelden plaatsingscriteria voor Exodus. Acute agressie- of verslavingsproblematiek zijn contra-indicaties. 
Dat zijn over het algemeen de oorzaken van beëindiging van het programma. Behandelbereidheid wordt 
dan goed onderzocht. Soms is juist voor verslavingsproblematiek het Exodusprogramma geschikt om als 

Echt vrij  
We krijgen medio 2017 een brief binnen. De schuldhulpverlening van Angie is afgelopen, u ontvangt nog het restant bedrag dat openstond. We nemen snel met Angie contact op om hem te feliciteren en praten na over dit heel bijzondere traject waarbij we staccato onderstaand even samenvatten:

• Angie heeft een lange detentie, waarbij hij in het laatste jaar het penitentiaire programma bij Exodus volgt.
• Hij heeft een grote CJIB schuld waarvoor hij maximaal aflost van zijn uitkering en latere salaris. Er volgen boetes (die de aflossingen teniet doen), veroorzaakt omdat het aflossen niet snel genoeg gaat volgens de regels van het CJIB. Het blijft een bodemloze put, maar over een regeling voor een langere periode valt niet te praten. We spreken over de jaren 2011/2012, met het CJIB was nog nauwelijks maatwerk te realiseren.• Dan gaat Angie op zichzelf wonen. Zijn traject is zeer goed verlopen. Hij heeft zich heel actief ingezet, de criminaliteit achter zich gelaten. Hij betaalt schulden af, heeft werk bij een gerenommeerd bedrijf, een vriendin, contact met zijn kinderen. • Dan wordt ineens duidelijk dat hij binnen enkele dagen opgepakt zal worden vanwege de openstaande schuld bij het CJIB (gijzeling). Hij verschuilt zich tijdelijk bij familie en met hoge spoed proberen we de situatie op te lossen. Nu terug naar detentie betekent alles weer kwijt: huis, werk, contact met de kinderen. En dat terwijl dan de openstaande schuld niet verdwijnt. De moed zakt hem in de schoenen, maar hij blijft in contact met Exodus en we vinden een uitzonderlijke oplossing.

• Exodus leent de aflossing bij hoge uitzondering, er wordt een schuldverklaring opgesteld. Angie lost jarenlang af aan Exodus. 
• En dan na ruim zes jaar is het traject afgelopen. De situatie van Angie is een belangrijke casus geweest in het mogelijk maken van meer maatwerk bij het CJIB.

Bij de eindejaarsviering kwam Angie langs in het Exodushuis. Om de deelnemers een hart onder de riem te steken. Zijn volharding heeft aangetoond dat het helpt om vol te houden. De financiële straf die zijn perspectief wegnam, is nu ingelost. Hij is nu echt vrij. 
(de naam Angie is fictief) 
Meer weten over financiële straffen die perspectief of eerlijk geld verdienen soms onmogelijk maken? Laat het ons weten info@exodus.nl
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drugsvrij programma te volgen. Er wordt op maat gekeken wat de mogelijkheden zijn, in overleg met de 
deelnemer, de verwijzer en de plaatsers van Exodus. Ook motivatie is een belangrijk criterium voor het 
succesvol doorlopen van het programma. De ervaring heeft ons echter geleerd dat de doelgroep nog 
ondersteuning nodig heeft bij het werkelijk vinden van de kracht en motivatie om regie in het eigen leven 
te nemen. De motivatie om het programma succesvol te doorlopen en het bijbehorende vallen en opstaan, 
wordt gedurende het programma verstevigd. 

Van kracht blijft de afspraak dat wanneer een aanvraag voor een plaatsing niet door kan gaan door een 
wachttijd, direct met het plaatsingsloket contact opgenomen kan worden. Het uitgangspunt is dat wanneer 
elders in het land een forensisch bed beschikbaar is, de deelnemer daar geplaatst kan worden. Dat is niet 
altijd wenselijk in het licht van de kans op het succes, waarbij bijvoorbeeld wensen ten opzichte van de 
woonplaats en de aanwezigheid van het sociale netwerk, van belang zijn.      

Nog heel veel gedetineerden en jongvolwassenen vinden de weg naar perspectief niet. Kort gestraften 
(75% van de mensen die uitstromen uit detentie heeft korter dan 3 maanden vastgezeten)2 bijvoorbeeld, 
waaronder ook veel jongvolwassenen. En juist onder deze jongvolwassenen vindt de meeste recidive plaats. 
We blijven ons inzetten om ook deze mensen beter te bereiken. Samen met de ketenpartners, met name 
het gevangeniswezen en de gemeenten, maken we daarin verbeterslagen. 

2  Bron: DJI in getal 2012-2016 (juli 2017)

Harde hand of ferme zorg?

Karin veroorzaakt overlast. Ze is uit haar huis gezet.

Karin past niet in onze inclusieve samenleving. Karin loopt grote risico’s om met politie en justitie 

in aanraking te komen. Vanwege agressief gedrag en bezit van softdrugs. De gevangenis is niet waar 

Karin herstelt. Als Karin klinisch opgenomen zou worden, vrijwillig of gedwongen, kan dat maximaal 

voor 2 maanden. En dat maakt haar ook niet beter. Ze is moeder van 2 kinderen en heeft 3 honden, 

een kat en vogel.

Het voorbeeld van Karin staat niet op zich, er zijn veel meer mensen als Karin. 

Exodus begeleidt Karin sinds ruim een half jaar. Het team is er voor haar. Voor steun, voor preventie, 

voor confrontatie, voor het regelen van zaken, voor allerlei raad en daad... Werkend aan stabilisatie, 

onderweg naar een stukje herstel.

Exodus werkt voor en met Karin samen met nog andere instanties; reclassering, jeugdzorg, ggz/

verslavingszorg en het veiligheidshuis.

Hoe verhouden we ons tot Karin? Als medemens, als samenleving, als rechtssysteem, als politiek & 

als media.

Karin. Betaalt de huur niet meer sinds in maart dit jaar werd aangekondigd dat ze uit haar huis gezet 

zou worden. Scheldt de verhuurder verrot. Vervuilt haar huis. Teelde teveel eigen wiet. Blowt de hele 

dag door. Begrijpelijk van de verhuurder dat ze Karin uit huis zet. De rechter gaf de verhuurder gelijk. 

De huurovereenkomst wordt ontbonden.

Karin. Buurvrouw van boze buren. Geef ze eens ongelijk. Wie wil er nou naast Karin wonen.

Karin. Geboren bij getraumatiseerde ouders. In haar jeugd is Karin stelselmatig zwaar mishandeld. Dat 

heeft haar erg beschadigd. Het trauma zit erin en het gaat er maar niet uit. Ze is continue bang, Deze 

valse start in haar jonge leven werd opgevolgd door jaren van dakloosheid, gewelddadige relaties en 

verslaving. Angsten, onaangepast gedrag en agressie, ze staan het verlangen naar een normaal leven in 

de weg. Het is er wel, het verlangen naar rust en veiligheid.
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2.4 Instroom, bezetting en uitstroom
De regio Zuid-Holland had in 2017 een capaciteit van 67 bedden in totaal (72 in 2016). Rotterdam (20), 
Den Haag 14 plekken (19 plekken in 2016), Leiden 14 plekken. En doorstroomwoningen in Gouda 95), 
Rotterdam (6), Den Haag (4) en Leiden (4). Het gemaximeerde aantal justitiële nachten voor Exodus Zuid-
Holland in 2017 is 17.002, daarvan is 16.539 gerealiseerd.  Omgerekend is daarmee 97 % van de justitiële 
bedden (47) bezet geweest in 2017 (99,3 % in 2016). De overige plekken zijn benut voor de overige 
opdrachtgevers: ambulant begeleid wonen (Rotterdam Staaij en Nissewaard),  transmuraal verlof en de 
gefaseerde doorstroom van justitieel naar vrijwillig (Den Haag, Leiden, Gouda). Het is nog niet gelukt om 
alternatieve huisvesting te vinden voor de verdwenen bedden in de Frankenslag, Den Haag. 

In totaal zijn bijna 600 mensen begeleid in 2017 (ruim 460 in 2016).  

Hoe gaat het verder met Karin?
Met de ondersteuning van het Dreamteam, zo noemt Karin het Exodusteam, kan herstel ontstaan. Er is een ander huurhuisje in zicht. Karin krabbelt weer wat op. Valt terug. Krabbelt weer wat op.Het team heeft zorgen. Wat als Karin ernstiger schade maakt. Hoe stellen we het risico hierop met elkaar vast? Wat als ze iemand die haar lomp of afwijzend behandelt (veel voorkomende ervaring voor onaangepaste mensen),  aanvalt? Hoe gaan we ermee om dat we in sommige situaties van risico’s met oud deelnemers geen privacy gevoelige informatie mogen geven. Leveren we dan nog wel een bijdrage aan een veiliger wereld?Hoe ver gaat zorg, hoe ver mag zorg gaan? Bij welke situaties wordt de gepassioneerde hulpverlener medeplichtig? Hoe veilig zijn de hulpverleners? Veilig ten opzichte van de cliënt? Veilig ten opzichte van de media? Veilig ten opzichte van het maatschappelijk oordeel?

De roep om opsluiting, de roep om harder straffen? Hoe gaan we samen verantwoordelijkheid nemen voor Karin? Deze mensen, verwarde en verstoorde mensen  begeleiden… Dat moet je niet alleen doen! Door samen, instantie overschrijdend, verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we meer bereiken, kunnen we beter verantwoording afleggen, mocht er toch iets misgaan.
Dit is geen schrijfsel over zielige a-socialen. Meer ellende meegemaakt hebben dan dat je kunt verwerken, is niet zielig. Het is ellendig. Als je dan ook nog schade aan anderen maakt, is dat nog ellendiger. Voor slachtoffers, voor daders, voor de samenleving.
Ellendige logica. Als systeemwereld van overheden, onderwijs, zorg en wonen hebben we werk te doen vanuit de missie voor een inclusieve samenleving. Risico’s inschatten en verantwoordelijkheid nemen door open te zijn en samen te werken. Kloven kleiner maken. En wat hebben we daarbij open communicatie hard nodig, maar wat zijn we dikwijls onveilig in de handen van de media. Welke media gaat de diepte in en doet oprecht verslag. Van wat werkt en wat niet werkt. Onlangs werkte ik mee aan een krantartikel, integriteit en openheid goed doorgesproken en toch eindigde het in de krant met een criminaliserende kop. Zucht... Wat zijn afspraken dan waard?

De perfecte wereld bestaat niet. Ook dat mag gezegd. Aandacht zal altijd nodig zijn voor de balans tussen arm en rijk, kwetsbaar en sterk. Uitsluiting geeft geen alternatief. Het maakt de wereld alleen maar onveiliger. Talloze onderzoeken en praktijkvoorbeelden tonen dat aan.  
Anna, één van de begeleiders van Karin: “En naast de grote complexiteit en het wangedrag is Karin zo’n bijzonder mooi mens. Met grote liefde voor haar kinderen, haar dieren en dankbaarheid en een heel kwetsbaar en gevoelig, groot hart.”
Laten we de hoop niet opgeven, maar laten we openstaan voor het samen analyseren van de risico’s en het aangaan van de begeleiding. Met zachte hand en ferme zorg.
Lara van der Well, Directeur-bestuurder Exodus Zuid-Holland
(Blog/nieuwsbericht 12-12-2017, de naam Karin is fictief)
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Uitstroomresultaten 2017 op een rij (voetnoot 1)
Wat opvalt zijn de verschillende resultaten binnen de regio. Dat bevestigt de trend van voorgaande 
resultaten. Dit komt doordat het verloop van het programma van een deelnemer van veel (persoonlijke) 
factoren afhangt. We noemen er enkele: de levensloop van de deelnemer, de intensiteit van de ontstane 
problematiek, de hoogte van de recidiverisico’s, het cognitief vermogen, hoogte van de draagkracht, 
aanwezige krachtbronnen, leeftijd en motivatie, duur van detentie en zwaarte van detentieschade. 

Daarbij speelt ook de groepsdynamica een rol, dus wat is de samenstelling van de groep en de dynamiek 
met het team. Soms versterkt dat het leerproces in positieve zin, soms geeft dat juist extra risico’s. Alle 
elementen worden vanuit het krachtgericht werken in de werkwijze van de individuele begeleiding en in de 
groepsaanpak meegenomen, maar het is nu eenmaal niet een genezend pilletje dat erin gestopt wordt. De 
deelnemers en teams mogen weer enorm trots zijn op de resultaten die bereikt zijn. Wat een worsteling 
dat soms met zich meebrengt, kunt u lezen in de bijgevoegde verhalen van de mensen.  

In het algemeen is te zien dat de resultaten op positieve uitstroom en op regulier werk verbeteren. 
Dat is te verklaren doordat de mogelijkheden van passende doorverwijzing verbeteren (doorstroomhuis, 
ambulante begeleiding en WMO). Ook het werken vanuit de krachtbronnen verbetert het positieve 
leerklimaat waarbinnen het zoeken naar ontwikkeling en meerdere kansen bij terugval centraal staan. Dat 
geeft zowel de deelnemers als de teams meer kracht en mogelijkheden. Er is een negatieve uitstroom 
van gemiddeld 22 %. De oorzaken daarvan zijn ongemotiveerdheid, verslaving en agressie. We blijven ons 
inzetten om ook deze minder sterke en gemotiveerde deelnemers beter te bereiken. Ook voor hen wil 
Exodus er zijn. Vanaf 2018 zullen we data bijhouden met betrekking tot doorzorg na beëindiging, daar 
hopen we weer van te leren over wat wel en niet werkt.  

Uitstroom Rdam
Leiden
Gouda

Leiden 
MO

Den 
Haag

Den Haag 
OCW Gemiddeld 2016

Positief (incl. 
voortijdige uitstroom)

59 % 63% 80 % 100 % 66 % 78 % 68,5 %

Negatief (2) 41 % 37 % 20 % 0 % 34 % 22 % 31,5 %

Inkomen geregeld (3) 100 % 93 % 100 % 92 % 100 % 97 %

Schulden aanwezig bij 
aanvang

60 % 100 % 100 % 92 % 100% 90 %

SHV gestart 
(schuldhulp-verlening)

40 % 38 % 0 % (4) 61 % 66 % 41 %

Werk gevonden 35 % 38 % 0 % 15 % 66 % 31 % 18 %

Vrijwilligerswerk 23 % 52 % 100 % 54 % 33 % 52 % 35 %

School 7 % 21 % 0 % 15 % 0 % 8,5 % 7 %

Behandeling 25 % 45 % 60 % 61 % 66 % 51 % 40 % (5)

Geen dagbesteding 
extern (6)

18 % 17 % 0 % 7 % 0 % 8,5 % (5)

Doorzorg ambulant n.g. (7) 45 % 60 % 61 % 66 % 58 %

De resultaten op inkomen, schulden, SHV, (vrijwilligers)werk, school en behandeling gelden voor de 
deelnemers die met succes hun programma hebben doorlopen (rij 1). Doorzorg ambulant is soms juist 
ook van toepassing op deelnemers waarvan het traject voortijd wordt beëindigd. 
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Het leven dat we delen
Oud deelnemer stuurt appje: “dochter heeft baan gevonden!” Geweldig! Heel veel succes knappe meid! Het leven dat we delen… 
(facebook december 2017)

(1) Data uitstroom gemeten van ruim 70 deelnemers woonzorg (justitieel en vrijwillig), afgeronde getallen.   

(2) Dit zijn de trajecten die gedwongen beëindigd worden. Deelnemers die nog onder toezicht staan, 
moeten dan terug naar detentie of het OM. Deze beëindigingen zijn het gevolg van ongemotiveerdheid, 
verslavings- en of agressieproblematiek.  

(3) Als geen inkomen geregeld is, was het inkomen al aanwezig (Wajong/ww uitkering bijvoorbeeld). 

(4) Bij schulden is Schuldhulpverlening niet altijd nodig, in eerste instantie wordt gekeken of mensen er 
zelfstandig uit kunnen komen. 

(5) In 2016 is gemeten ‘dagbesteding intern in combinatie met therapie’. Dat is in 2017 los van elkaar 
gemeten. 

(6) Redenen: te kort in het programma, te zware problematiek of niet gemotiveerd. 

(7) Niet gemeten.

2.5 Gemêleerde groep
De groep deelnemers brengt elk jaar weer een grote diversiteit aan achtergronden met zich mee. Al jaren 
bestaat de groep gemiddeld uit meer mannen dan vrouwen, ongeveer 1 op de 10 is vrouw. De gemiddelde 
leeftijd in de groep is al jaren ongeveer 35 jaar. De groep bestaat uit zowel jong als oud en deze mix zorgt 
ervoor dat jong en oud van elkaar kunnen leren. Dat gaat met vallen en opstaan, maar door stil te staan 
bij de verschillen, kunnen de bewoners leren om met meer begrip en tolerantie naar elkaar te kijken, een 
vaardigheid die ook in hun toekomst goed van pas komt.

2.6 Werk                                                          
Werk 

De arbeidsmarkt is herstellende en dat biedt betere mogelijkheden voor de doelgroep (ex-) gedetineerden. 
We zien bij gemeenten de aanpak verschuiven. Voor de deelnemers zetten de werkgeverservicepunten 
(vroegere UWV werkpleinen) zich meer in. Daar waar vroeger alleen werd geïnvesteerd in de kansrijke 
werkzoekenden, wordt nu meer de brug geslagen tussen de werkzoekenden en de werkgevers. Zij 
zitten te springen om personeel. Het landelijke project ‘Exodus Connect’ haakt in op de ontwikkelingen. 
Deelnemers zoeken zelf en samen met hun begeleiders naar werk en vrijwilligerswerk, maar we leggen 
ook verbinding tussen landelijk en lokale werkgevers. Om kansen te bieden aan onze deelnemers vanuit 
goed werkgeverschap en in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast 
worden tussen de Exodus regio’s onderling en binnen de regio’s de ‘best practices’ uitgewisseld. Oud 
deelnemers die met succes werk vonden zijn ambassadeurs voor de deelnemers en Exodus. Werk zoeken 
voor onze doelgroep is maatwerk. Het is lang niet iedereen gegeven om de arbeidsmarkt op te kunnen. 
Een zinvolle dagbesteding en rust en regelmaat wat betreft relaties, huisvesting en financiën zijn voor veel 
mensen al prachtige resultaten die een leven zonder criminaliteit mogelijk maken. 
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2.7 Overige resultaten 

Wonen, administratie en financiën
Voor alle deelnemers binnen onze dienstverlening is de papierwinkel een lastig hoofdstuk in het leven. 
Denk hierbij aan de procedures van de afdeling Burgerzaken, Dienst Werk en Inkomen, het jongerenloket, 
urgentiebepalingen, schuldhulpverlening. De procedures verlopen zichtbaar moeizamer, er wordt door de 
overheid strenger getoetst en meer beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Uitkeringen worden 
eerder afgewezen, ook als vanuit de detentieachtergrond aantoonbaar is dat iemand de administratie kwijt 
is, kan het feit dat papieren niet overhandigd kunnen worden als reden van afwijzing gelden. Door stress 
en laaggeletterdheid is deze papierwinkel al voldoende voor de doelgroep om de handdoek in de ring te 
gooien. De financiële situatie van de mensen is zorgelijk. Als er schuldenproblematiek speelt (bij 90%) blijft 
er dikwijls voor vele jaren maximaal e40,00 leefgeld (eten, drinken, kleding, extraatjes) per week over. 
Alarmerend ook blijft de situatie rondom de schadevergoedingsmaatregelen. (Ex)-gedetineerden kunnen 
aan deze hoge betalingsverplichting niet voldoen. Het lukt Exodus steeds beter om maatwerkregelingen 
voor elkaar te krijgen, maar toch doen zich hier nog schrijnende situaties voor en zijn we ons ervan bewust 
dat de vele ex-gedetineerden die niet bij een programma van Exodus terecht kunnen, dit niet op kunnen 
lossen. We maken er blijvend (politiek) werk van om deze zaken inzichtelijk te maken en te agenderen.

Zingeving en relaties 
In de methodiek van Exodus wordt bijzondere aandacht besteed aan de relaties, de vertrouwensband en 
‘de zin van het leven’. Zonder zin in het leven en zonder vertrouwensband met de nabije relaties, maken de 
deelnemers onvoldoende groei door in het programma en in het leven. Daarmee zijn zingeving en relaties 
dan ook belangrijke onderwerpen in de persoonlijke begeleidingsgesprekken. 

De omgeving rond de Exodushuizen
Het samenwonen behoeft zorg en aandacht, maar we laten zien dat het kan. Exodus heeft ook dit jaar 
hinder veroorzaakt op bijvoorbeeld het gebied van het parkeren van fietsen en het veroorzaken van 

Beste mensen van het perspectieffonds van Exodus,

Ik wil graag een bijdrage aanvragen voor mijn cliënt Menne (23 jaar). Menne is al ruim 2 jaar cliënt 

van ons en heeft veel bereikt, waaronder begeleid wonen op de Schopschijf, zelfstandig wonen, 

schulden en financieel op orde met bewindvoering, diagnose onderzoek en vooral uit de criminaliteit 

gebleven. Zelfs nu zijn reclassering toezicht is afgerond, wil hij verder met de begeleiding vanuit 

Exodus. Menne heeft een IQ van 55 en heeft weinig perspectief op werk, heeft meerdere opleidingen 

gedaan en deze niet afgerond omdat hij de stof niet kan behappen en wanneer hij een baan heeft, 

houdt hij dit niet goed vol omdat hij niet snel van begrip is en dan snel irritatie voelt van zijn 

collega’s. Maar in Thaiboksen is hij heel goed en speelt op B niveau. Wanneer hij op deze manier 

door gaat is een carrière in de A klasse haalbaar. Dat betekent dat hij op tv komt en zijn brood kan 

verdienen met zijn passie! Zijn bokshandschoenen en scheenbeschermers zijn versleten waardoor 

hij momenteel spullen moet lenen om te kunnen trainen. Ik wil graag beroep op het perspectieffonds. 

We hebben bij andere fondsen een nee te horen gekregen. Ik hoop dat er vanuit het perspectieffonds 

de meerwaarde van deze aanvraag word gezien en toegekend kan worden.

(Gillian, ambulant begeleider)

N.a.v. deze bijzondere aanvraag, hebben we een bezoek gebracht aan Menne en Gillian in het huisje van 

Menne. We vroegen hem hoe het gelukt is om zijn traject en toekomst zo goed op de rit te krijgen en wat 

maakt dat hij zo lekker samenwerkt met Gillian. Menne: “Soms bemoeien hulpverleners zich op een ‘rare’ 

manier. Gillian is gewoon open en geeft mij gevoel van vertrouwen. Verder moet je het zelf doen, je moet 

gewoon volhouden en positief blijven denken. Ik wist één ding zeker: ik wil niet terug naar die bodem!.”

(de naam Menne is fictief)
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muziekoverlast. Soms gedragen bewoners zich baldadig. We maken met hen bespreekbaar dat ze als 
Exodusbewoners verantwoordelijk zijn om extra goed gedrag te laten zien. Om als (ex-) gedetineerde 
nu het goede voorbeeld te geven, vooroordelen niet waar te maken. Zaken die spelen met omwonenden, 
worden direct opgepakt door de teams.  

Communicatie en ontmoeten
Onze communicatie is erop gericht het draagvlak voor en de kennis over onze doelgroep en het werk 
van Exodus te versterken. We werken daarbij samen met onze vereniging Samenwerkingsverband 
Exodus Nederland (SEN). Voor onze communicatie maken we gebruik van verschillende uitingen. In 2017 
verzorgden we vele werkbezoeken in de regio, onder andere voor Hugo de Jonge, toen nog wethouder 
in Rotterdam, om het werk van de jongerencoaches in de wijkteams te laten ‘voelen’. Voor onze nieuwe 
accounthouder van de gemeente Leiden, om de risico’s en kansen te bespreken van de overgang naar de 
WMO en kennis te maken met het verhaal van Mickey, stagiaire en oud deelnemer. Voor Karsten Klein, 
wethouder in Den Haag, om hem te vragen ons te helpen bij de zoektocht naar nieuwe huisvesting in Den 
Haag. Voor het team van Woonbron Rotterdam, als dank voor de korting op de huur in de moeilijke jaren. 
Voor diverse kerkgenootschappen, onder andere voor jongeren die graag eens met (ex-) gedetineerden 
in gesprek gingen. 

De teams maken ondanks de drukte van het werk, samen met deelnemers en vrijwilligers ruimte voor 
deze ontmoetingen. 

We vragen jaarlijks ook een maatschappelijke bijdrage aan bekende Nederlanders. Onze deelnemers 
kunnen een steun in de rug goed gebruiken en bekende Nederlanders zijn een grote inspiratiebron voor 
hen én krijgen sommige deuren makkelijker open dan anderen. Medio dit jaar opende prinses Laurentien 
de fototentoonstelling ‘Toekomst’ in de Exoduskubus van Rotterdam. Er ontstond een bijzondere klik 
tussen de prinses en Exodus en sindsdien trekken we samen op om de stem van kwetsbare doelgroepen te 
versterken. Zo mocht onze oud-deelnemer en ambassadeur Zakaria bij haar prijsontvangst van De Dikke 
Blauwe op het podium over zichzelf en zijn visie op de samenleving vertellen.

We zijn regelmatig actief op Linkedin en Facebook en versturen een paar keer per jaar kleine mailings 
met onderwerpen waarover we zorgen hebben of waarop we trots zijn. Bijvoorbeeld de blog die geplaatst 
is op de site van Sanctietoepassing. Communicatie gaat in onze visie over ‘ontmoeten’. Met elke vorm 
van communicatie proberen we als Exodusorganisatie iets dichterbij te komen. Dichterbij onze vrienden 
en fondsen, partners in de keten, partners in de samenleving, werkgevers, buren, tegenstanders, kerken, 
studenten. Deze ontmoetingen kunnen met een mailtje, een blog, met krantenartikelen, folders, een YouTube 
filmpje en dus ook met persoonlijke ontmoetingen; van een kopje koffie tot en met een evenement. De 
ervaringen en levensverhalen van de deelnemers en de manier waarop ze kwetsbaarheid en kracht durven 
te laten zien, maken het stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen.  

In 2017 zijn we gestart met het ontwikkelen van vormen van communicatie waarmee we dichterbij de 
gedetineerde kunnen komen en hen dichterbij de nodige informatie brengen. We werken hierbij samen 
met onder andere Stichting Leer Zelf Online en Expertisecentrum Oefenen.nl. Deze digitale vormen zijn 
helpend om de grote afstand voor de gedetineerde te verkleinen, bijvoorbeeld met een toekomstig digitaal 
platform waarbij gedetineerden op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden over belangrijke 
thema’s bij hun terugkeer naar de samenleving. Daarnaast geloven we in het werkelijke contact en zijn 
meer vrijwilligers in de gevangenis aanwezig om het eerste contact te leggen. Omdat het met name lastig 
is om in contact te komen met die gedetineerden die kort vastzitten en minder gemotiveerd zijn, gaan we 
met vrijwilligers starten die mee gaan werken in de werkzalen van de PI’s. Dan kunnen de gedetineerden 
via laagdrempelige ontmoetingen in aanraking komen met mogelijkheden voor ondersteuning. Ook gaan 
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we met professionals en vrijwilligers ‘wandelende spreekuren’ verzorgen in PI De Schie en Hoogvliet. Daar 
is nog veel te winnen. Veel kortgestraften zijn jong en hebben een (zeer) hoog recidiverisico en juist deze 
groep wordt het minst bereikt.    

Samenwerking met onze partners
De medewerkers van Exodus Zuid-Holland zijn als spinnen in een web. Samenwerking in de keten is 
essentieel om een brug te vormen. We hebben te maken met het justitiële kader en bijbehorende wet- en 
regelgeving, met gemeentelijke diensten en de ontwikkelingen in de zorg, het gevangeniswezen, politie, 
reclassering, met particulieren en andere partners in de gemeente en de regio. 

Kwaliteit en veiligheid 
Exodus Zuid-Holland besteedt continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van haar 
programma en werkwijze.

Het team van Exodus Zuid-Holland heeft in 2017 het nieuwe certificaat voor de ISO 9001 behaald 
(externe audit).

Extra aandacht zal er ook in 2018 zijn voor het verhogen van bewustwording omtrent incidenten. 
Op het gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Hier is in 2017 al mee gestart 
en dat blijft extra aandacht nodig hebben in 2018. Incidenten en bijzondere voorvallen worden zorgvuldig 
geëvalueerd in de teams. De registratie moet wel verbeterd worden. Data over incidenten is voor de 
monitoring van kwaliteit, trends en bijsturing van belang.

Exodus Zuid-Holland besteed aandacht aan de maatschappelijke aspecten van ondernemen. In ons 
personeelsbeleid streven we 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. Omdat de stichting zuinig wil omgaan met haar middelen, zoeken we altijd naar maatschappelijke 
partners die ons hierbij kunnen ondersteunen. Zo heeft in 2017 een commerciële organisatie vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid ‘om niet’ voor ons uitgezocht hoe we konden bezuinigen op de energiekosten. 
Dat heeft een aanzienlijk goedkoper energie contract opgeleverd. Exodus heeft veel adviseurs die zich vanuit 
maatschappelijk ondernemerschap inzetten en ons onbezoldigd met raad en daad bijstaan. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor kwaliteit. De 
nieuwe ISO 9001 standaard ziet toe op een meer risicogestuurde manier van denken en werken, deze 
wordt in 2018 definitief 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.  

Exodus Zuid-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 gedragscode (verplicht). 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 Zuid-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 Zuid-Holland heeft een medezeggenschapsorgaan. Er is een landelijke Gemeenschappelijke 
Ondernemingsraad (GemOR) met regionale onderdeelcommissies (OC). 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 5 leden, zij vertegenwoordigen respectievelijk de medewerkers van 
de locaties Rotterdam, Den Haag, Leiden, de ambulante medewerkers en de overkoepelend werkende 
collega’s. Op de agenda van 2017 stonden onder andere: het personeelsregistratiesysteem, de begroting, de 
situatie huisvesting Frankenslag, de ORT/cao niet-betaalde slaapuren en het bijbehorende juridisch advies. 
In 2018 worden nieuwe verkiezingen gehouden.  
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Archell en Richard
Via vrijwilliger Hans leren we Archell Thompson kennen (www.archell.nl) “Ik ben Archell Thompson, ik kwam van Curaçao naar Nederland en heb geluk gehad. Ik ontmoette mensen die in mij geloofden. In die periode was ik heel onrustig en ongeduldig. Ik wilde iets doen, maar ik vond dat de overheid te traag was. Ana geloofde in mij, maar ze was ook heel kritisch. Ze hield me een spiegel voor: ‘Je moet stap voor stap gaan’, zei ze. Het spelen van mijn levensverhaal werd mijn stap. Ik leerde dat alles zijn tijd nodig heeft.” (uit: De Naakte Antilliaan, geloven in jezelf) 

Archell is samen met Richard, oud deelnemer van het Exodushuis in Den Haag, aan de slag gegaan met het levensverhaal van Richard. Richard is een man die echt veel te veel heeft meegemaakt in zijn leven. Als kind mishandelt, gaan zwerven met zijn oudere broer en in een hutje gewoond vanaf ongeveer zijn negende jaar. Zijn broer pleegt een paar jaar later zelfmoord in een politiecel, waar Richard ook vast zit in de cel ernaast. Richard’s leven bestaat uit overleven, losse relaties, veel politie- en justitie contact, drugs en vluchtigheid. Toen hij bij Exodus kwam, was Richard onrustig, snel boos en soms wist het team niet meer goed hoe de samenwerking met Richard sterker, beter kon worden. Mede nadat Richard met Archell’s hulp zijn levensverhaal ging vertellen, ging tekenen, ging ‘doen’, werd Richard rustiger, sterker. Exodus blijft samenwerken met Archell. De laagdrempelige, maar zeer therapeutische werking van de manier van werken van Archell is een grote inspiratiebron. 
(foto met onderschrift: Richard in zijn eigen huis, met aan de muur de schilderijen van zijn levensverhaal) 
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Er is in het jaar 2017 geen klacht bij de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland binnengekomen 
inzake Exodus Zuid-Holland. Exodus Zuid-Holland heeft een  klachtencommissie. Dat er geen klachten 
binnenkomen, betekent niet dat er nooit ontevredenheid is. Exodus streeft er bij spanningen naar om 
met haar deelnemers, medewerkers en partners in nauw contact te blijven en er samen uit te komen. 
Het is goed en belangrijk om een klachtencommissie te hebben, de mensen worden er bij aanvang van de 
samenwerking op gewezen dat de klachtencommissie er is.  

Jaarlijks wordt een klanttevredenheid onderzoek gedaan. Ten tijde van dit schrijven is het onderzoek 
van 2017 nog niet afgerond. Uit het onderzoek van 2016 is het verbeterpunt ten behoeve van 
deelnemerbetrokkenheid naar voren gekomen (men wilde meer betrokken worden en ergerde zich 
aan langzame besluiten en onduidelijke communicatie van teams). Deze punten zijn opgepakt, de teams 
kunnen meer regelruimte nemen. De punten van de deelnemers sluiten ook aan bij wensen om de 
deelnemer medezeggenschap verder te vergroten. Er ontstaan vormen waarbij in werkgroepen samen 
met deelnemers wordt gewerkt aan de huis-tuin-keuken zaken, zo wordt de betrokkenheid en het 
ondernemerschap verhoogd. 

Er is een landelijke cliëntenraad, maar die functioneert nog steeds onvoldoende om voor de deelnemers 
in de regio verschil te maken. Middels de lokale bewonersvergaderingen worden verbeterpunten en 
acties besproken. Deelnemers worden meer betrokken bij projecten en activiteiten (werkbezoeken, 
rondleidingen, werkcolleges). 

De jaarlijkse controles op brandveiligheid zijn uitgevoerd, de ontruimingen worden twee maal per jaar 
geoefend. 

Het plan van aanpak Microbiologisch waterbeheer vraagt om spoeldiscipline en is onder controle. 

2.8 Trends en bevindingen
Er vielen in 2017 enkele zaken extra op waar we onder het kopje ‘trends en bevindingen’ iets dieper op in gaan.

De ontwikkelingen in de centrale en lokale (forensische) zorgmarkt zijn en blijven in beweging. De 
overgang naar de WMO is door Exodus ingezet. Daar hebben we al meer ervaring mee en dat zal verder 
toenemen. Daarnaast hebben de verschillende gemeenten een diversiteit aan (financierings)vormen 
zorginkoop. Zo werken enkele medewerkers van Exodus gedetacheerd in gemeenten, hebben we naast de 
WMO overeenkomsten ook nog enkele subsidies en werken we met diverse inkoopsubsidies met aparte 
afspraken n.a.v. de verschillende gemeentelijke wensen. Het blijft schakelen voor Exodus om de vraag van 
de verschillende gemeenten te beantwoorden. Dat biedt zowel kansen als bedreigingen. We proberen heel 
open en scherp te blijven op dat wat de doelgroep nodig heeft en dat wat de gemeenten willen en kunnen. 
Voor een te laag WMO tarief werken bijvoorbeeld, dat is niet houdbaar voor de Exodusorganisatie. We 
maken dat bespreekbaar bij onze partners, zo zijn in 2017 en richting 2018 al enkele tarieven bijgesteld. We 
tonen het rendement aan doordat we maatwerk kunnen leveren en alleen die zorg declareren die nodig is; 
korte intensieve periodes worden afgewisseld met periodes dat er weinig zorg nodig is.  

Goed mis
Er zijn niet alleen de succesvolle en ontroerende voorbeelden. Er gaat in ons werk ook heel wat mis. 

Helaas, maar dat hoort er ook bij! Leren gaat met vallen en opstaan. Soms wil iemand nog niet, soms 

kan iemand nog niet. Zo moesten we eind 2017 een drietal jongeren uitplaatsen in Rotterdam. Wat 

hebben we ons best gedaan tot hen door te dringen voor het kiezen van de weg naar perspectief. 

Maar ze pakten het niet op en bleven schade maken aan anderen. Blijven hangen in het criminele 

circuit, drugsgebruik en de boel in het Exodushuis behoorlijk overhoop schoppen. Dan houdt het op. 

Op een later moment zijn mensen die gedwongen moeten vertrekken altijd welkom om weer met 

ons in gesprek te gaan over de keuze voor herstel en terugkeer.
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De gemeente Rotterdam koos naar aanleiding van het aanbestedingstraject naar 2018 voor een loting 
onder de twee offertes van de Jongerencoaching in de wijkteams. Als zes zorgpartijen (twee offertes) 
hebben we toen de koppen bij elkaar gestoken en het beste uit onze offertes gehaald. De gemeente 
Rotterdam is akkoord gegaan met het voorstel van deze twee Combinaties, we zijn vanuit één Plan van 
aanpak aan de slag gegaan in 2018.

Onze aanvullende methodiek DOEL (Door Outdoor Ervarend Leren), biedt laagdrempelige extra aandacht 
voor ervarend leren en de contextuele benadering. De contextuele benadering is essentieel voor onze 
deelnemers die in hun vroege levensjaren meer hebben meegemaakt dan ze konden verwerken. Een stuk 
herstel kan plaatsvinden wanneer men beter gaat begrijpen wie men is en waar men vandaan komt. We 
gaan bij DOEL met hen ‘op pad’: een paar goede wandelingen met een kop koffie doen soms wonderen. Na 
de succesvolle beëindiging van de projectfase van DOEL, is deze aanvullende methodiek geïmplementeerd 
in de reguliere dienstverlening van Exodus. Het zal blijvende aandacht vragen om deze aanvulling voldoende 
te borgen. We gaan in 2018 daarvoor verschillende medewerkers trainen.   

Bij de uitstroom beschermd wonen (justitieel en vrijwillig) blijven negatieve beëindigingen en ongemotiveerde 
deelnemers ons zorgen baren. Het zijn de deelnemers met ernstig afwijkend gedrag en de jonge deelnemers 
die zich onvoldoende (kunnen) ontwikkelen. Dat in combinatie met het ontkennen van de eigen 
verantwoordelijkheid (deels door onvermogen) verhoogt de kans op terugval en/of recidive. We blijven zoeken 
naar de mogelijkheden om ook deze mensen intensief te blijven begeleiden. Momenteel wordt gewerkt aan 
de pilot ‘Workshop Persoonlijk Leiderschap’. Een workshop waarbij zowel deelnemers als medewerkers 
uitwisselen als het gaat om situaties van ondernemerschap en situaties van slachtoffer-daderschap in het 
leven. De workshop wordt gegeven door een oud deelnemer en professional, een gelijkwaardig duo met 
ieder een eigen rol. Een laagdrempelige manier om met elkaar over het leven te praten en te delen, bezien 
vanuit de visie dat het leven zowel prachtig als moeilijk is en dat, als het erop aankomt, het helpt en sterker 
maakt om in moeilijke situaties te kiezen voor ondernemerschap en hulp vragen/ontvangen. De achtergrond 
filosofie van de workshop is dat dit geldt voor ieder mens. En dat we van elkaar kunnen leren door dichtbij 
elkaar te komen en over het leven uit te wisselen. Prinses Laurentien is nauw betrokken bij het idee en de 
ontwikkeling van de workshop. Onze droom is om op termijn met de deelnemers de workshop ook te 
geven aan bijvoorbeeld CEO’s van grote bedrijven en andere particuliere en commerciële partners. Iedereen 
die interesse heeft, kan iets leren van de kwetsbare kracht van onze deelnemers. Te horen op welke manier 
zij obstakels hebben overwonnen om een leven zonder terugval en criminaliteit te kiezen, is bijzonder 
inspirerend. De opbrengsten van deze workshops gaan in een fonds waarmee deelnemers gesteund kunnen 
worden door bijvoorbeeld een opleiding te doen of een schuld versneld te kunnen aflossen.

(Interesse in het inkopen van een workshop? Meer informatie via email: r.vanderheul@exodus.nl)       

En misschien wel ons grootste punt van zorg blijft de toenemende regeldruk. De leefwereld lijdt enorm 
onder de systeemwereld. Dat geldt niet alleen voor onze doelgroep, het gaat verder. Hoewel er steeds 
meer geluiden klinken dat de regeldruk naar beneden moet en ook de overheid stelt dat het simpeler mag 
en kan, zien we dat in de praktijk nog niet voldoende terug. We werken samen met enkele gemeenten die 
de zorg daadwerkelijk centraal stellen en vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan de organisatie 
en teams. Voor hen registreren we wat minimaal nodig is, waardoor alle tijd naar de deelnemers en de 
afstemming in de keten gaat. Elke gemeente stelt echter andere eisen, er komen protocollen en werkwijzen 
bij, het vraagt extra registraties. Datasystemen van gemeenten blijken niet te werken, leveren de data niet. 
Voor grote organisaties al lastig, voor de middelgrote en kleinere organisaties nog lastiger, soms ondoenlijk. 
We doen er alles aan om steeds goed af te wegen: Móet of mág dit? Kan dit eenvoudiger, beter, effectiever? 
We leveren graag een bijdrage aan de grote maatschappelijke uitdaging om écht het tij te keren als het gaat 
over de systeemwereld die de leefwereld beperkt en tegengestelde effecten veroorzaakt. 
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3.	Innovatie	en	ontwikkeling:	
	 projecten
Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om ons begeleidingsaanbod en de manier van werken verder 
te verbeteren. Een belangrijke strategie hierin is het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op 
bijvoorbeeld een specifieke subdoelgroep of een bijzondere benadering of werkvorm. Dankzij steun 
van charitatieve fondsen, kerken, donateurs en lokale overheden kunnen wij met behulp van deze 
projecten blijven innoveren.

In de Krachtkamer van Exodus Zuid-Holland worden thema’s (n.a.v. noden, kansen, maatschappelijke 
ontwikkelingen) vertaald naar nieuwe diensten en projecten. Thema’s van 2017 (en daarna) zijn:

Kracht, vertrouwen en ondernemerschap in de Lerende Organisatie
Dit thema kreeg het afgelopen jaar vorm in de vorm van meerdere organisatiebrede visiedagen en door 
medewerkers georganiseerde pilotprojecten rondom de volgende onderwerpen:

• Regie in beeld (Onze plek en zichtbaarheid in de buitenwereld.)

• Kenniskamer (Uitwisseling van expertise, intern & extern.)

• G. van groei (DNA behouden bij groei.)

• Digikracht (Versimpelen en digitaliseren van werkprocessen.)

Deze thema’s vormden bouwstenen voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid, waarbij we samenwerkten 
met adviseurs van Het Eerste Huis, hun betrokkenheid werd financieel mede mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

• Innovatie. 

Met behulp van de ontwerpmethodiek van ontwerpbureau Reframing Studio zijn we in gesprek met 
onze interne en externe stakeholders. Om de essentie van de toekomst van goede zorg bij terugkeer na 
detentie te (her)ontwerpen. Dit initiatief werd in 2017 mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit 
het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. 

Over enkele projecten uit 2017 hieronder meer informatie.

3.1 Doel (Door Outdoor Ervarend Leren)
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 
‘psych’ 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 hebben we daarvoor twee belangrijke vormen ontwikkeld: 

• de contextueel gerichte Aanpak (op pad)  

• de op Ervaringsleren gerichte Teamtrajecten (teamtraining DOEL) 

Het project DOEL heeft laten zien hoe een slimme combinatie van ervarend leren en contextuele 
hulpverlening veel kan bijdragen aan een succesvol verloop van iemands begeleidingstraject, aan de kwaliteit 
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Wouter
Vorig jaar maart heb ik met een collega van de Lokale Kamer een man uit Voorburg bezocht in de PI. In de bajes vertelde hij een wat ongeloofwaardig verhaal dat hij expres een worst had gestolen om zodoende  vast te komen te zitten. Hij wilde aansluitend op zijn detentie naar een detox in verband met zijn verslavingsproblemen. Hij voelde zich thuis niet meer veilig en zat liever veilig binnen. De rechter zou hem op grond van dit verhaal vier weken gegeven. Toen hij na die vier weken vrij kwam, had hij helaas nog tien dagen te overbruggen tot die detox. Toen ik dat hoorde, heb ik direct contact met hem gezocht. Ik hoorde tussen de regels door dat zijn geld er doorheen was en hij geen eten in huis had. Vervolgens ben ik diezelfde dag bij hem langsgegaan, stond op de stoep, belde aan en vertelde via de intercom dat ik een tas vol boodschappen met melk, brood, kaas en dergelijke bij me had. Hij was verbijsterd en liet me binnen. Hij gaf aan in geen zeven jaar iemand in zijn huis te hebben gelaten. Schrijnend genoeg bleek dat hij al een jaar geen water in huis had. Dit heb ik met een fonds diezelfde week opgelost in nauwe samenwerking met zijn bijstandsconsulent. De week erop heb met de reclassering gebeld, omdat hij een toezicht had lopen. Zijn reclasseringswerker wist eigenlijk geen raad met hem en gaf aan dat het verhaal en de toegeeflijke rechter met betrekking tot de straf voor de worst, wonderwel klopte. Ze was blij van ons te horen en gaf wat coulance, omdat zij hem eigenlijk alweer terug naar detentie wilde sturen, omdat hij zich niet aan de meldplicht hield.Vanaf die dag dat wij samen een broodje aten in zijn huis, hebben we (in samenspraak met Palier en de GGZ) gewerkt aan een plan voor een structurele oplossing om een drugsvrij leven te gaan leiden. Wouter was al vanaf zijn 25ste aan de heroïne en cocaïne verslaafd en zit al jaren aan de methadon. Hij had zelf de kracht niet om zijn goede intenties om te zetten in concrete stappen. Met allerlei vormen van ondersteuning, maar op zijn initiatief is hij uiteindelijk opgenomen in een kliniek van het Leger des Heils in het Oosten van het land. Daar is hij recent doorverhuisd naar een beschermde woonvorm. Wouter kan daar de komende twee jaar zijn leven verder opbouwen. Het leuke is dat we nog altijd geregeld contact hebben over van alles en nog wat en we elkaar af en toe attenties sturen. Mijn ervaring met Wouter heeft mij gesterkt en gestimuleerd om die extra stappen te blijven zetten voor mensen, hoe erg, raar of ongeloofwaardig hun verhaal, uiterlijk, achtergrond en/of hun delict ook is. Uit zijn verhaal haal ik ook dat mensen wel willen, maar soms te argwanend zijn, teleurgesteld en/of geïsoleerd zijn geraakt en vervreemd van de maatschappij om zelf hun hulpvraag te kunnen en durven neerleggen. Goed contact maken, de persoon zien, hem de ruimte en waardering geven, is zo essentieel. Júist als we de persoon nog niet kennen. Wat ik bijzonder vind, is dat hij vanuit de bajes met vallen en opstaan, met grappen en teleurstellingen zijn doel heeft verwezenlijkt. Iets wat ik zelf ook bijna niet voor mogelijk had gehouden. Ik vind het belangrijk en mooi dat hij nu goed ingebed is in zorg, goede positieve mensen om zich heen heeft en dat het echt goed met hem gaat, zo benadrukt hij al maanden. Ik gun het hem van harte. Dit verhaal kreeg nog een staartje, omdat hij in september kort kwam vast te zitten (oude zaak) en daar gesproken had met een gedetineerde over zijn opname bij het Leger des Heils en hoe blij hij was dat hij op de wachtlijst stond. Later heb ik deze man ontmoet en ontdekte ik dat hij Wouter had leren kennen in detentie. Hij wilde heel graag naar dezelfde kliniek als Wouter. Ze bleken elkaar alleen vanuit de bajes te kennen. Deze man heeft inmiddels ook een opnamedatum. Mooi toch hoe Wouter vanuit zijn nieuwe perspectief een ander mens in detentie positief wist te stimuleren! Je hoort vaak genoeg dat het juist andersom is.Jürgen Hanemaaijer, begeleider/procesregisseur, gedetacheerd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Lokale Kamer, nazorg ex-gedetineerden. 

(de naam Wouter is fictief)
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van leven van deelnemers (en vaak ook die van hun sociale relaties) en aan hun kansen om weer echt deel uit 
kunnen maken van de samenleving. Het project is dankzij de steun van de onderstaande fondsen gerealiseerd:

• Kansfonds, 

• Oranje Fonds, 

• KNR/PIN, 

• VSB 

Het DOEL project is medio 2017 afgerond. De mooie resultaten uit de eerste fase (die eind 2015 werd 
afgerond) hebben we kunnen continueren en uitbreiden. Bijna 90 mensen hebben deze DOEL-begeleiding 
ontvangen, we hebben kunnen investeren in nieuwe modules en specialisaties, en nieuwe structurele 
financieringsroutes ontwikkeld. De DOEL werkwijze is daarmee vanaf 2017 geïntegreerd binnen het werk 
van Exodus. Vanaf 2018 worden hierin meerdere medewerkers ingewerkt en blijven we zoeken naar het 
optimaliseren van deze toegevoegde waarde binnen onze methodiek. 

3.2 Ambulante dienstverlening in de wijkteams van Rotterdam (IJA)
Exodus Zuid-Holland besteedt extra aandacht aan kwetsbare jongvolwassenen en dat blijft ook in de 
toekomst een focus doelgroep. De gemeente Rotterdam koopt sinds 2014 bij Exodus Zuid-Holland 3,5 fte 
in voor de wijkteams van Rotterdam. De wijkteammedewerkers van Exodus zetten zich in voor kwetsbare 
jongvolwassenen. In 2017 is de inkoop met 1,5 fte uitgebreid. Het team Jongerencoaches begeleidt deze doelgroep 
bij het verhogen van de zelfredzaamheid. Er wordt op maat gewerkt aan de hulpvragen op de verschillende 
leefgebieden. De voortgang en resultaten worden door de wijkteams geregistreerd en geanalyseerd.  

• Exodus traint en coacht haar medewerkers conform intern beleid en bewaakt daarbij de 
aansluiting bij de doorontwikkeling van de wijkteams. Het Exodusteam communiceert veelvuldig 
en laagdrempelig met de accounthouder van de gemeente en de betrokken wijkteamleiders. 

• In 2017 hebben de coaches Intensieve Jongeren Aanpak (IJA) 124 (5 fte) jongvolwassenen 
begeleid. (85 in 2016/ 3,5 fte)

• De problematiek van de deelnemers kenmerkt zich door (een combinatie van en dikwijls in de 
verhouding oorzaak-gevolg): problematiek verstandelijke beperkingen, problemen op meerdere 
leefgebieden waarbij opvallend vaak de (familie)relaties (ernstig) zijn verstoord, diverse 
verslavingsproblematiek (alcohol, (soft)drugs en gokken), grensoverschrijdend gedrag, lage 
gewetensontwikkeling.

• Door middel van ambulante, intensieve begeleiding, wekelijkse gesprekken, het systeem erbij 
betrekken, de gehele keten op de hoogte brengen/houden, wordt het plan van aanpak in de 
praktijk uitgevoerd en gevolgd.

• Er is een enorm gebrek aan doorstroom naar onderdak voor jongens en meiden die thuis 
niet meer welkom zijn, maar (nog) geen (financieel) zelfstandig huishouden kunnen voeren. 
Belangrijk om hierbij te noemen, is dat bij deelnemers met een laag IQ bij doorzorg de 
instanties naar elkaar blijven wijzen (WMO, Jongerenloket, CIZ-indicatie). Voor de jongeren niet 
te begrijpen, voor de hulpverlening zeer frustrerend. Exodus is op zoek naar laagdrempelige 
oplossingen, deze kwetsbare jongeren gaan zonder ondersteuning een langdurig kwetsbaar 
leven tegemoet. Niet persé in de criminaliteit, wel met een zeer hoog risico op een leven 
zonder perspectief. 

• Onder andere vanuit voornoemde bevindingen, is het project Rough Guides ontstaan.

• De 6 partners (Exodus, Radar, Futuro, Humanitas, Jongeren op Zuid, Flexusjeugdplein) 
hebben de notitie Intensieve Jongeren Aanpak met elkaar opgesteld in het kader van de 
doorontwikkeling IJA. Het werk is ons gegund in het aanbestedingstraject 2018-2020 dat in juli 
2017 is afgerond.  
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3.3 Rough Guides voor zwerfjongeren
Het project Rough Guides is in 2017 na een jaar beëindigd. Er zijn in dit project mooie resultaten geboekt, 
resultaten die we hebben meegenomen in de aanbesteding jongerencoaching, de opdracht in de wijkteams 
Rotterdam (2018-2020). Daar behalen we samen met onze vijf partners mooie resultaten met en voor 
jongeren. De opbrengsten van het project Rough Guides bleven echter achter op dat wat we wilden 
bereiken met en voor deze kwetsbare doelgroep. Een belangrijke factor daarin was dat we de jongeren niet 
voldoende konden bereiken. De precieze oorzaak en oplossing daarvan hebben we niet kunnen ontdekken. 
Ondanks alle inzet is er bijvoorbeeld niet één aanmelding vanuit het jongerenloket gekomen en daarmee 
werd de doorontwikkeling van Rough Guides na het eerste jaar onmogelijk. We hebben in goed overleg 
met het Kansfonds (die dit project mede mogelijk maakte) besloten tot het stoppen van de financiering.

Exodus Zuid-Holland houdt haar aandacht op de ontwikkelingen rondom de zwerfjongeren. De 
jongerencoaches in de wijkteams van Rotterdam kunnen gelukkig veel voor hen betekenen. Wel houden 
wij de zorg dat veel van deze (zwerf)jongeren de weg naar het wijkteam niet (kunnen) vinden.  

4.	De	risico	paragraaf
Jaarlijks wordt door Exodus Zuid-Holland een risico-inventarisatie gemaakt. Daarnaast komen analyse en 
maatregelen met betrekking tot de risico’s bezien vanuit kwaliteit, bedrijfsvoering en de markt, aan de orde 
in het managementoverleg. Jaarlijks wordt de managementreview gemaakt om de instrumenten van het 
kwaliteitsysteem te evalueren. 

Beheersing risico’s financiële instrumenten (beleggingsbeleid)
Exodus heeft blijvend te maken met schommelingen in de inkomsten uit fondsenwerving en uit subsidies.

Om een goede liquiditeitspositie te behouden is de werkwijze als volgt:

• Subsidies worden zoveel mogelijk via voorschotten opgevraagd;

• Meevallende inkomsten worden niet vertaald in extra uitgaven, maar worden gebruikt om het 
eigen vermogen te versterken. 

Het beleid is al enige jaren om overtollige gelden, voor zover daarvan sprake is, via deposito’s of bankrekeningen 
weg te zetten bij Nederlandse banken. Exodus belegt niet in aandelen, obligaties of onroerend goed.

Onderstaande risico’s zijn die risico’s waarbij is geduid dat er actie op nodig is. 

Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering  WMO, de concurrentiepositie 
wordt ondermijnd. 

Dit risico heeft de aandacht en biedt ook kansen. Bij veel gemeenten vallen we op door zorg te bieden 
waar anderen ophouden. De WMO realiseren we in meer gemeenten en dat herstelt het financiële risico 
van het wegvallen van gemeentelijke subsidies, maar blijft een aandachtspunt.    

Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige marktpositie ontstaat ten 
opzichte van andere zorgaanbieders. 
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De beheersmaatregelen op dit risico zijn sinds vorig jaar breed ingezet. Door het toekomstbestendig 
maken van de organisatie (dienstverlening, medewerkers, innovatie), het meer bekend maken van onze 
expertise en onderbouwde methodiek, de minimale kostprijs voor de dienstverlening en het verhogen en 
intensiveren van de samenwerkingsverbanden om samen sterker op te trekken bij grote aanbestedingen. 
In 2017 is de aanbesteding Zorg en welzijn van Rotterdam (2018-2020) voorbereid met twee partijen 
waarmee in de afgelopen jaren succesvol is samengewerkt. Met elkaar zetten we in op het versterken van 
kwaliteit en marktpositie. Om de outputfinanciering en dus de fluctuerende resultaten te ondervangen, 
hebben we het aantal diensten en opdrachtgevers uitgebreid. De werkprocessen zijn in 2017 verbeterd 
waardoor maandelijks en per kwartaal de analyse gemaakt wordt om bij te sturen waar nodig.  

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

Dit risico speelt net als vorig jaar met name bij samenwerking in onderaannemerschap. Tegelijkertijd biedt 
onderaannemerschap de kans om elkaar te leren kennen en de doelgroep breder te kunnen ondersteunen 
en bereiken met onze expertise. De kansen en bedreigingen van samenwerkingsverbanden zijn een vast 
agendapunt voor het MT. De inzet bij het aangaan van nieuwe samenwerking, is onder andere het inrichten 
van gelijkwaardige samenwerkingsverbanden met erkenning van methodiek, ervaring en specialisme. Een 
ander punt is dat we niet zomaar ‘overal inspringen’. Het aan de voorkant analyseren van de inhoudelijke 
meerwaarde om samen te werken vinden we belangrijk.

Het risico dat als gevolg van onderhandelingen met de zorgkantoren/gemeenten te lage tarieven zijn bedongen. 

Met betrekking tot dit risico zijn we als organisatie kritischer geworden. De zorgvragen van de doelgroep zijn 
complex, daar past het basistarief over het algemeen niet bij. Dat werd in 2017 ook met name geconstateerd 
bij de ambulante dienstverlening, waarbij enkele opdrachten voor een te laag tarief zijn aangenomen. Er 
vinden gesprekken plaats waarbij inflatiecorrectie, cao en specialistische tarieven een rol spelen.

(bronnen: Risico analyse 2017-2018, managementreview 2017, jaarplan 2018, Strategisch Kompas).

Parel in de bieb… 
Na jaren van dakloosheid, verslaving & gevangenisstraffen was Hilda door de hulpverlening opgegeven. 

Ze moest de opvang uit. Onze Aart ontmoette haar in detentie en begeleider Rianne ging na de vrijlating 

van Hilda naar haar op zoek. Hilda verstopte zich voor de hulpverlening, ze was er helemaal klaar mee. 

Maar Rianne wist dat ze veel in de bieb zat. Beetje bij beetje kwamen ze samen op gang. Gisteren ging ik 

op de koffie bij Hilda en Rianne. Hilda is Rianne dankbaar dat ze vasthield en haar opsnorde in de bieb. 

Ze bouwde zelf haar medicatie af en kreeg zo grip op de verslaving die ze opliep na een zware knie 

operatie. Ze begon te praten met Rianne... Haar gedrag veranderde... Rond mei mag ze doorstromen 

naar een eigen huisje. Wat een perspectief! Wat een krachten! Chapeau Hilda & Rianne!

(de naam Hilda is fictief)
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5.	Ontwikkelingen	2018
Met een sterke regionale organisatie zijn we lokaal ingebed. De gemeenten hebben hun specifieke 
hulpvragen en prioriteiten. Exodus heeft een divers palet aan dienstverlening, aanbod volgt vraag. 

Het landelijk contract wordt met zowel landelijke spreiding als met maatwerk in regio’s uitgevoerd.

De regio groeit met zowel ambulante als integrale zorg en het is onze missie om voor iedere ex-
gedetineerde en jongvolwassene die risico’s loopt met betrekking tot criminaliteit, een krachtige hand van 
hulp te bieden. 

De kinderen en achterblijvers van gedetineerden krijgen in 2018 extra aandacht. 

De samenwerking binnen de landelijke Exodusvereniging SEN (Samenwerkingsverband Exodus Nederland) 
krijgt veel aandacht. Niet alle doelen van 2017 zijn behaald, met name de ICT, transparantie over service en 
kosten en het verder versterken van de samenwerking worden in 2018 verbeterd. 

De uitvoering WMO (diverse gemeenten) en doorzorg zal verder ontwikkeld worden.

Wat betreft de huisvesting Den Haag is in 2017 nog geen oplossing gevonden. We zijn in goed gesprek met 
de eigenaar van de Frankenslag, de Diaconie. Het is een ingewikkelde situatie waarbij het belang voor de 
kwetsbare doelgroep niet uit het oog verloren wordt. Exodus doet haar best om een alternatieve locatie 
te vinden. De Diaconie toont ook begrip dat dit geen risico’s voor de doelgroep en de Exodusorganisatie 
mag brengen. We zijn in nauw contact over de voortgang in deze situatie. Ten tijde van de opmaak van dit 
jaarverslag loopt een mogelijke verwerving van een nieuw pand, onder voorbehoud van financiering. Dat 
biedt nog geen directe oplossing voor de (ex-) gedetineerden in Den Haag, maar geeft wel de mogelijkheid 
om de hulpvragen van de doelgroep via gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid (DForZo) 
beter te beantwoorden. 

Onze koers is de weg van “sterkere mensen voor een betere wereld”

Ontmoeten. Het draait om de deelnemers! Wie aanklopt, kan bij ons terecht.

Wij zijn trots op de deelnemers. Wij zijn trots op onszelf.

Wij dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin de deelnemers welkom zijn.

Wij zijn hierin zichtbaar!
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6.	Een	woord	van	dank

Er zijn ook dit jaar weer vele mensen, fondsen en organisaties die een extra woord van dank verdienen voor 
hun bijdrage aan het werk van Exodus Zuid-Holland. Zonder hen zou Exodus haar werk niet kunnen doen.  

• De vele fondsen, kerken en donateurs die op persoonlijke wijze bedankt zijn.

• Een bijzondere donateur voor haar aandacht voor onze doelgroep. Dankzij deze donatie heeft 
de bewonersgroep van Den Haag een avondje uit gehad. Ze blijft graag anoniem.

• De laagdrempelige aandacht en activiteiten vanuit de gezellige ruimte ‘Power Point’ in de 
Superkubus van Rotterdam. Geleid door Marianne Thans, gesteund door Gert en Ella en als 
adoptieproject van de Laurenskerk een heel bijzondere samenwerking.  

• Doel project: Kansfonds, Oranje Fonds, KNR/PIN, VSB.  

• Rough Guides (zwerfjongeren): Kansfonds

• Het Europees Sociaal Fonds en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

• Het IBJP Fonds en Fred de Lege voor de bijzondere betrokkenheid bij de organisatie.

• Roel Pieterman en fotograaf Olga van Dijk voor het fotoproject Toekomst. 

• Prinses Laurentien voor haar bijzondere betrokkenheid bij de deelnemers en het werk van Exodus. 

Perspectieffonds
De begeleiders van Exodus gaan met deelnemers aan de slag om “puin” te ruimen en nieuw perspectief te 
scheppen. Met zekere regelmaat doet zich in deze trajecten de situatie voor dat er net even een (materieel) 
steuntje in de rug nodig is voor een deelnemer om weer moed te krijgen en mogelijkheden te zien.

De landelijke overheid en gemeenten bezuinigen nog steeds (en steeds meer) op voorzieningen voor 
maatschappelijk kwetsbare mensen. Waar mogelijk doen we in nijpende situaties een beroep op de 
bijzondere bijstand van de gemeente of op een ‘fonds voor individuele noden’ maar deze voorzieningen zijn 
gebonden aan vaak strakke criteria en procedures die soms teveel tijd kosten. Juist voor situaties waarin 
er snel gehandeld moet worden om het resocialisatieproces niet in gevaar te brengen en het vertrouwen 
te krijgen, is het belangrijk dat wij dankzij twee donateurs beschikken over een eigen noodfonds voor 
deelnemers. Het gaat altijd om kleine bedragen die direct ten goede komen aan de gezondheid of het 
welzijn van de deelnemer of zijn/haar naaste omgeving.

Het perspectieffonds werd in 2017 mede mogelijk gemaakt door:

• Bisdom Rotterdam

• Stichting Laetare

Wilt u ook doneren of uw professionele expertise vrijwillig inzetten voor onze missie en doelstelling? 
Neem contact op voor een persoonlijke afspraak. 

Prinses Laurentien opende medio 2017 de fototentoonstelling 
‘Toekomst’ en de klik maakt dat we elkaar beloven samen op 
te trekken in de beweging van het versterken van de stem van 
kwetsbare mensen. Zakaria mag bij de prijsuitreiking van De 
Dikke Blauwe haar podium betreden. Prinses Laurentien probeert 
de verschillende groepen in de samenleving dichterbij elkaar te 
brengen. Op de vraag hoe hij naar de samenleving kijkt, vertelt hij 
openhartig: “Als je, zoals ik, als dertienjarig kind regelmatig wapens 
ziet, dan leer je dat het normaal is. De samenleving, dat is waar je 
opgroeit. Er is niet één samenleving.”
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7.	De	mensen	achter	de	
	 organisatie

7.1 De vrijwilligers
In 2017 heeft de regio Zuid-Holland in totaal 71 vrijwilligers. Zij hebben 467 contacten gehad met (ex-) 
gedetineerden en familie.

Vrijwilligers
2017 

Vrijwilligers
2016

Koppelingen
2017 

Koppelingen
2016

Rotterdam 20 21 76 51

Drechtsteden 30 31 40 46

Den Haag 11 20 29 32

Leiden 10 30 322 (incl. RIC) 213 ( incl. RIC)

Totaal 71 102 467 342

Hoewel het aantal vrijwilligers is gedaald, is de effectiviteit van de inzet gestegen. Net als in 2017 gaan we verder 
met het besteden van extra aandacht aan het verbeteren van de aansluiting van de vrijwilligers en professionals 
en het daarmee versterken van de inzet en tevredenheid van de vrijwilligers. Zij zijn gebaat bij de houvast en 
aansluiting bij de professionals om zich ook geborgd te voelen in dit complexe (vrijwilligers)werk. Het geven van 
regie en een duidelijke plek in de organisatie, sámen met de professionals blijft een belangrijk speerpunt. 

Ambassadeur RonEtentje van dank met vrijwilligers

Marten en Rick 
Vrijwilliger Marten en oud deelnemer Rick hebben een prachtig ritueel van samen een harinkje 

eten in de decembermaand. En zo vertelt Rick dat hij nog steeds wegblijft van de tandarts, terwijl hij 

ernstige hoofdpijnen heeft door een rottend gebit. Het proces wordt in gang gezet voor een nieuw 

gebit en de werving van geld voor de kosten hiervan. 
(de naam Rick is fictief)
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Daarnaast hebben de 30 vrijwilligers van het Ouder Kind Detentie project 46 kinderen begeleid bij het bezoeken 
van hun ouder. Deze vrijwilligersgroepen zijn actief in Rotterdam/Hoogvliet. (2016: 38 vrijwilligers, 57 kinderen)

De rollen waarvoor de vrijwilligers zich hebben ingezet zijn onder andere: maatje (sociaal-emotioneel/financieel/
administratief), gastheer-gastbrouw, het geven van taalles, bezoekvrijwilliger PI, (buiten) en RIC vrijwilliger. 

Jaarlijks zetten ongeveer tussen de 7 à 10 deelnemers zich in voor het ambassadeurswerk. Zij hebben zich 
ingezet als baliemedewerker, huismeester, rondleider, gastvrouw/gastheer en voorlichter.

De ervaringsdeskundige voorlichter Ron Buter, oud bewoner van het Exodushuis in Rotterdam, heeft 
dit jaar weer zo’n 35 (38/2016) voorlichtingen gegeven, vooral aan kerken, verenigingen, het voortgezet 
onderwijs (VO, examenjaar) en het MBO. Het voorlichtingswerk op scholen is verder uitgebouwd. Vanuit 
ervaringsdeskundigheid wordt voorlichting gegeven aan jeugdigen in het onderwijs en in bijvoorbeeld de 
jeugdinrichting. Interactief door vooral de vragen van de jeugd te beantwoorden en open te vertellen over 
de voor- en nadelen van de criminaliteit. Met vanzelfsprekend het grote nadeel dat je leven ‘stilstaat’ en de 
schade die je daarmee aan jezelf, je slachtoffers en de samenleving aanricht. 

Interesse in een voorlichting? Neem contact met ons op voor een afspraak. 

7.2 De teams                                                                                                        
De teams werken vanuit kracht: krijgen en nemen verantwoordelijkheid, krijgen en geven vertrouwen. 

De mensen van Exodus Zuid-Holland weten wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn. De organisatie heeft een hiërarchie voor de nodige structuur en is in de praktijk zo plat mogelijk. Bij 
onduidelijkheden, kansen en risico’s vindt men elkaar. Er zijn twee regio teamleiders verantwoordelijk voor 
de uitvoerende teams. De seniors in de teams zetten hun ervaring en kennis in voor bepaalde coördinerende 
taken. Loopbaanbudgetten worden ingezet op doorontwikkeling binnen, maar ook buiten de organisatie. 
Extra fte is ingezet op de groei van diensten en voor administratief financiële taken om een inzichtelijk 
en soepeler inrichting te ontwikkelen met betrekking tot de verantwoording van opdrachten en de 
ontwikkelingen met betrekking tot de overgang naar WMO. Het blijft een uitdaging om een gezonde balans 
te vinden in werkdruk en werkplezier. Medewerkers worden hierin op individueel niveau begeleid vanuit de 
krachtmethodiek. Mensen die doen waar ze goed in zijn en daarop mogen doorontwikkelen, worden sterker. 

Afscheid nemen 
Hartverwarmend als de medewerker die na twee jaar uit dienst gaat, belt dat ze een fantastische 

nieuwe baan heeft gevonden. Een nóg leukere baan dan bij Exodus. “Sterkere mensen voor een 

betere wereld.”
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Kracht, vertrouwen en ondernemerschap. Dat verhoogt de zelfstandigheid en het werkplezier en daarmee de 
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Maar het werk van Exodus blijft een hoge werkdruk hebben. 
De doelgroep vraagt veel aandacht en vertoont moeilijk gedrag dat continue om scherpte en aandacht vraagt, 
zowel aan de harde als aan de zachte kant. Zelfzorg heeft ook in 2017 veel aandacht gekregen en dat zal zo 
blijven. Die plekken in de organisatie waar teveel spanning op stond zijn op maat ontlast en versterkt.

In 2017 was gemiddeld 41,1 fte werkzaam, zo’n 65 medewerkers. Er hebben 6 studenten stage gelopen. 

Verzuim 
Het verzuim is dalend ten opzichte van vorig jaar, dat is goed. Een verzuim van onder de 3% is het streven, 
maar de praktijk is dat wanneer er lang/zeer langdurig verzuim speelt, dat niet haalbaar is. 

Verzuim 2017 2016

Totaal 5,9 % 7,8 %

Langdurig 5 % 5,85 %

Kort / zeer kort 0,9 % 1,95 %
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Verzuim laag houden is geen doel op zich, maar een middel. Het verzuim in een organisatie is één van de 
onderdelen om te volgen of de behoeften en het welzijn van de medewerkers voldoende gehoord worden. 
Op die manier wordt verzuim ook besproken met de teams. Niet als cijfertje dat persé laag moet zijn, 
maar als thermometer. Soms is het verzuim bijvoorbeeld juist heel laag in organisaties, omdat men zich 
niet ziek durft te melden of omdat niet elke ziekmelding ingevoerd wordt. Het is belangrijk om achter de 
cijfers te blijven kijken en te voelen wat er leeft. De medewerkers zijn het hart van de organisatie. Het is 
erg belangrijk dat hun werk- en privéleven in balans zijn.  

Het langdurig ziekteverzuim wordt intensief begeleid, zowel intern als extern. Van de drie mensen die 
langdurig ziek zijn (geweest), zijn twee mensen eind 2017 uit dienst gegaan. Eén van hen vond begin 2018 
een passende nieuwe baan. 

Zoals ook eerder beschreven in het jaarverslag, is aandacht voor werkdruk en welzijn erg belangrijk bij 
het intensieve werk dat bij de Exodusorganisatie hoort. Sommige medewerkers moeten gestimuleerd 
worden om vanuit zelfzorg wat beter uit te zieken, anderen moeten gestimuleerd worden wat andere 
prioriteiten te stellen, waardoor de balans tussen werk en zelfzorg verbetert. We gaan daar met maatwerk 
mee om en leren de medewerkers hierin meer zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen. Begrippen 
als zelfzorg en verantwoordelijkheid nemen worden veel gebruikt in de onderlinge gesprekken en in de 
coaching door de teamleiders.   

In 2017 zijn verschillende medewerkers verder ingelopen op hun verlofstuwmeren. Ook dat is een 
onderdeel van bewust medewerkerbeleid. Verlof is belangrijk om uit het werk te stappen. Als dat door 
werkdruk of onbalans niet lukt, wordt daar aan gewerkt. Sterke medewerkers die hun zelfzorg op orde 
hebben, maken de organisatie sterk en dat komt onze missie ten goede. Daarnaast hebben we naar elkaar 
en onze doelgroep een voorleefrol hierin. 

Jaarlijks wordt verder gewerkt aan de strategische doorontwikkeling van de organisatie. Met behulp van 
externe expertise en het integreren van toekomstgericht innoveren, worden strategische scenario’s 
en nieuwe diensten/middelen uitgewerkt. De doelgroep, medewerkers, Raad van Toezicht en externe 
stakeholders worden hierbij door bestuur en management (MT) betrokken. 

7.3 Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuur 
Mevrouw L. van der Well (directeur-bestuurder)

Raad van toezicht
De organisatie wordt bestuurd in conformiteit met de zorgbrede Governancecode (2017) Model Raad 
van Toezicht. Deze code is vertaald in de statuten van de stichting. Beleid, uitvoering en verantwoording 
zijn belegd bij de bestuurder. De Raad van toezicht houdt toezicht op een moment vooraf (begroting) 
en achteraf (verantwoording jaarstukken) en staat het bestuur met raad en daad terzijde. De Raad van 
toezicht benoemt en ontslaat de directeur en de accountant.

De bestuurder legt verantwoording af middels inhoudelijke en financiële informatie gedurende het lopende 
jaar aan de Raad van toezicht en de andere belanghebbenden. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt 
de bestuurder na afloop van het jaar verantwoording af.  

De bestuurder en Raad van toezicht besteden regelmatig aandacht aan de manier waarop zij invulling geven aan 
de Governancecode. Bijvoorbeeld op relevante momenten in de vergadering, tijdens het functioneringsgesprek 
en de beoordeling van de bestuurder en bij de (zelf) evaluatie van de Raad van toezicht.    

De samenstelling van de Raad van toezicht is in 2017 gewijzigd. De heer Brinkhuis, de heer Van Loon en 
mevrouw Woei-a-Tsoi zijn gestopt. Mevrouw Van Dijk en mevrouw Van der Heem-Wagemakers zijn nieuw 
aangetreden. Mevrouw Beumer is voorzitter geworden.
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Naam, geboortedatum Beroep, hoofdfunctie Nevenfuncties

Dhr. T.J. van Loon, 
24 april 1950

Directeur Van Loon project 
management & advies

Lid RvT Exodus Zuid-Holland

Mw. S.A.A.J. Beumer, 
3 oktober 1964

Manager, Regiodirecteur 
Reclassering Nederland, regio 
Zuid-West

Lid RvT Exodus Zuid-Holland 
(voorzitter)

Dhr. J.D.A. Brinkhuis, 
8 september 1980

Lector Stragety Nyenrode
Lid RvT Exodus Zuid-Holland

Dhr. J. de Jonge, 3 april 1940 Directeur MBO (gepensioneerd) Lid RvT Exodus Zuid-Holland

Dhr. L.H.J. Oosterloo, 
14 september 1960

Partner Pricewaterhouse 
Coopers Accountants

Lid RvT Exodus Zuid-Holland

Mw. M.H.P. Stroucken, 
15 juni 1962

Directeur, adviseur Public 
Partners.

Lid RvT Exodus Zuid-Holland. Lid 
Raad van Advies K2 next generation, 
fotograaf (o.a. voor het Parool).

Mw. D.N.G. Woei-A-Tsoi, 
20 februari 1970 

Officier van Justitie, senior OvJ 
Kwaliteit

Lid RvT Exodus Zuid-Holland. Per 1-6 
aanklager amateur voetbal KNVB.

Mw. N. van Dijk, 
19 februari 1958 

Directeur Haagse Hogeschool 
(tot 2017)

Lid RvT Exodus Zuid-Holland.

Mw. D.A.Th. van der 
Heem-Wagemakers, 
10 september 1947

Officier van Justitie (tot 2012) Lid RvT Exodus Zuid-Holland. Lid RvC 
Radio TV Rijnmond-Rotterdam. Lid 
RvC HES International-Rotterdam. Lid 
RvC Dunea-Zoetermeer. Lid RvC HTM 
Personenvervoer-Den Haag.

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan een 
lid éénmaal voor drie jaar herbenoemd worden. Er is een rooster van aftreden opgesteld. De Raad van 
Toezicht is onbezoldigd.

De Raad van toezicht van Exodus Zuid-Holland heeft in 2017 vier keer vergaderd. Aan de orde gekomen 
zaken zijn: strategie, innovatie en doorontwikkeling, de jaarstukken, de exploitatie en kwartaalrapportages, 
het jaarplan en de begroting.    

Exodus Zuid-Holland heeft een remuneratiecommissie. Deze bestaat uit twee leden van de RvT. De 
remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van het functioneren van de directeur-
bestuurder.

De financiële audit commissie (FAC) bestaat uit de heer De Jonge, de heer Oosterloo en het onafhankelijk 
lid de heer Van Dommelen. Deze commissie heeft toegezien op inzicht en openheid van de financiële zaken 
en is in 2017 vier keer samengekomen.
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8.	Financiële	samenvatting
De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 
van Stichting Exodus Zuid-Holland.

8.1 Balans per 31 december 2017

   31-12-2017    31-12-2016

e e

Activa

Materiële vaste activa 334.935 372.748

Totaal vaste activa 334.935 372.748

Overige vorderingen 181.222 226.871

Liquide middelen 976.239 998.426

Totaal vlottende activa 1.157.461 1.225.297

Totaal Activa      1.492.396      1.598.044

Passiva

Algemene reserve 129.298 119.581

Bestemmingsreserves 795.714 793.767

Bestemmingsfondsen 39.535 13.905

Totaal eigen vermogen 964.547 927.253

Langlopende schulden 66.719 71.376

Kortlopende schulden 461.130 599.415

Totaal Passiva      1.492.396      1.598.044
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8.2 Exploitatierekening over 2017

   Exploitatie      Begroting    Exploitatie 

             2017              2017              2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 3.262.973 3.116.662 2.872.166

Subsidies 22.339 23.100 34.428

Overige bedrijfsopbrengsten 166.378 175.600 178.329

Som der bedrijfsopbrengsten      3.451.690      3.315.362      3.084.923

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 2.333.808 2.245.961 2.054.107

Afschrijvingen op materiële vaste activa
36.749 59.586 55.353

Overige bedrijfskosten 
1.044.575 1.009.815 978.603

Som der bedrijfslasten      3.415.132      3.315.362      3.088.063

BEDRIJFSRESULTAAT           36.558                    0            -3.140

Financiële baten en lasten 736 0 947

RESULTAAT BOEKJAAR           37.294                    0            -2.193

RESULTAATBESTEMMING: 

Toevoeging bestemmingsreserve 28.000 0 102.841

Onttrekking bestemmingsreserve -26.053 0 -110.258

Toevoeging bestemmingsfonds 29.500 0 9.778

Onttrekking bestemmingsfonds -3.870 0 -12.351

Mutatie algemene reserve (saldo)             9.717                    0             7.797

Voordelig Voordelig
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Jubileumfeestje doorstroomhuis Leiden 
Het doorstroomhuis van Exodus, locatie Uiterste gracht in Leiden, bestaat dit jaar 10 jaar! Op 21 september 

jl. vierden we dit met een feestelijke alcoholvrije borrel voor bewoners, oud-bewoners, vrijwilligers, 

medewerkers en ketenpartners.

Tien jaar geleden werd het doorstroomhuis opgezet door Pim van Doorn (toen de manager van Exodus Leiden) 

en Jolanda Wever (begeleider). Een nieuw concept voor ons, een eengezinswoning omgeturnd tot begeleid 

wonen maar met minder begeleiding en programma dan in het moederhuis op de Plantage aangeboden wordt.

Dit concept bleek en blijkt te werken! Jongens en meiden die het traject in het moederhuis doorlopen 

hebben, gaan naar het doorstroomhuis, om zo met minder begeleiding en meer zelfstandigheid om te leren 

gaan. Als ze daar drie maanden lang zichtbaar aan hun doelen werken, om kunnen gaan met de zelfstandigheid 

en laten zien dat zij de verantwoordelijkheid aan kunnen, melden we ze aan voor de volgende stap in hun 

traject: een zelfstandige ‘sleutelwoning’. *

“Het mooiste van zo’n borrel is dat je diverse oud-bewoners bij elkaar ziet waardoor je in één oogopslag 

ziet waar het doorstroomhuis aan bijgedragen heeft, namelijk aan hun successen” aldus José (begeleider in 

het doorstroomhuis). “Want 10 jaar later en 59 bewoners verder, heeft het doorstroomhuis zijn nut meer 

dan bewezen. Met verschillende oud-bewoners is er nog informeel contact en het geeft zoveel energie om 

hun successen te kunnen blijven meebeleven.”

Gevraagd om voorbeelden van zulke succesverhalen rolt het een na het andere voorbeeld uit José’s mond 

“Bijvoorbeeld Mike**, hij heeft na het doorstroomhuis niet alleen een eigen woning bemachtigd, maar is vervolgens 

getrouwd, heeft een vaste baan gekregen én hij heeft hij ondertussen 2 kinderen. Mo**, een andere oud-bewoner 

van het doorstroomhuis die op de borrel was, heeft nu ook vast werk, en heeft laatst een huis gekocht met zijn 

toenmalige vriendin met wie hij ondertussen ook een zoontje heeft. Hij is helemaal blij en dat maakt ons weer 

blij natuurlijk. En ook met oud-bewoner Kevin** die op de borrel was, gaat het goed. Ook heel leuk om te horen 

vond ik dat hij nog steeds contact met zijn maatje (een vrijwilliger via Exodus) heeft.”

“En zo kan ik nog wel even doorgaan hoor” waarschuwt Jose glimlachend. “Veel succesverhalen, natuurlijk 

ook soms een minder leuk verhaal. Oud-bewoners die na het vertrek bij Exodus zijn terug gevallen, maar 

wel nog contact zoeken en onderhouden met hun oud-begeleiders of begeleid worden door het ambulante 

team van Exodus. En ook dan zijn we blij, want hoewel die terugval natuurlijk echt superbalen is, is het feit 

dat ze juist dan om hulp durven te vragen, eigenlijk al een succes op zich. Want juist het erkennen dat het de 

verkeerde kant op gaat en dat je hulp nodig hebt, dat is vaak pure winst voor onze deelnemers”

Het feestje voor het tienjarig bestaan van het doorstroomhuis was een mooie gelegenheid om weer even wat 

oud-bewoners te spreken. Maar ook gedurende het jaar maken we gelukkig vaak mee dat een oud-bewoner 

voor de deur staat. “Ja dat is zo leuk”, vertelt Jose, “dat iemand langs wipt, gewoon om even ‘hoi’ te zeggen 

en een bakkie te doen, of toch even een klein advies in te winnen. Gewoon omdat het kan, het is bij ons 

laagdrempelig en dit zorgt ervoor dat oud bewoners durven terug te keren!”

“Wat ook heel leuk was aan ons feestje in september” vervolgt José, “was om te zien, hoe betrokken onze 

ketenpartners zijn. Zo waren er mensen van de gemeente, van het SUN fonds, oud collega’s en iemand 

van de contingentencommissie. Allemaal partijen en mensen die essentieel zijn om het traject van een 

bewoner te laten slagen. Samenwerking tussen Exodus en deze partijen is daarom zo belangrijk en hoewel 

we elkaar vaak spreken op casusniveau is het ook wel eens leuk om elkaar ongedwongen te spreken op 

een alcoholvrije borrel.” Kortom een zeer geslaagd moment om met collega’s, bewoners, oud bewoners en 

ketenpartners stil te staan bij dit mooie huis en de uitdagingen en successen van haar bewoners.

 *Een sleutelwoning is een woning met een driepartijenovereenkomst tussen bewoner, Exodus en de 

woningbouw. Na 2 jaar komt de woning op naam van de bewoner. In principe krijgen bewoners binnen zes 

maanden via de ‘contingentenregeling’ (een voorrangsregeling voor het verkrijgen van sociale huurwoning) 

een zelfstandige woning waarbij ze nog 2 jaar na-begeleiding krijgen vanuit Exodus.

** Alle namen zijn om privacyredenen gefingeerd
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8.3 Financiële positie liquiditeit en solvabiliteit
De liquide middelen zijn in 2017 slechts licht gedaald. De schulden zijn afgebouwd met 108.000 euro 
tegenover een stijging van de vorderingen van 20.000 euro. De financiële positie van de gehele regio 
heeft een solide basis. Het boekjaar 2017 sluit met een positief resultaat. Als gevolg hier van is het eigen 
vermogen gegroeid met 64.000 euro. Ook voor 2018 is voorzien in een sluitende begroting. De solvabiliteit 
laat ten opzichte van het boekjaar 2016 een stijging zien van 0,58 naar 0,64.

8.4 Kasstromen en financieringsbehoeften
De kasstroom laat een licht negatieve ontwikkeling zien. In het boekjaar 2016 was dit 700.000 euro positief. 
In het boekjaar 2017 is een begin gemaakt met de aflossing van de kortlopende schulden. Streven is om de 
kortlopende schulden verder langzaam af te bouwen. Als de verwerving van het pand dat Stichting Exodus 
Zuid-Holland op het oog heeft, doorgang mag vinden, heeft de Stichting financieringsbehoefte, bestemd voor 
uitbreiding en mogelijk (deels) als alternatief voor de huisvesting in Den Haag. De verwerving zal alleen doorgang 
vinden als de verwerving past binnen de mogelijkheden van de balans en exploitatie van gezonde bedrijfsvoering. 

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 (pagina 27 tot en met 50) van Stichting Exodus Zuid-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 Zuid-
Holland, te ‘s-Gravenhage 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:

• de balans per 31 december 2017 met een balanstotaal van e 1.492.396;
• de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van 

e 37.294 (overschot); en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

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

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

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

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

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 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’.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Was getekend te Sliedrecht, 25 april 2018.

WITh accountants B.V.

P. Alblas RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting 
Exodus Zuid-Holland te ‘s-Gravenhage

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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