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Voorwoord
Ik stond een tijdje geleden bij een PI te wachten om voor overleg naar binnen te kunnen. Naast mij 
stonden drie jonge meiden die een familielid van hen in de gevangenis kwamen bezoeken. Wat onzeker 
stonden zij te wachten, ze kwamen niet ervaren en bekend over in de omgeving waar ze nu waren. Ik had 
hen veel willen vragen en zeggen. Willen vragen hoe het voor hen was en of ik iets voor hen zou kunnen 
doen. Willen zeggen dat zij sterk moeten blijven en goed voor zichzelf moeten zorgen. Dat zij niet moeten 
geloven wat er allemaal over “criminelen” wordt geschreven. Dat zij niet mogen worden afgerekend op 
wat hun familielid heeft gedaan. 

Exodus investeert in mensen, specifiek de (ex) gedetineerde mens en daarmee in de samenleving. We 
investeren door onze deelnemers te begeleiden tijdens en na detentie. We investeren in hun omgeving, 
familie en andere belangrijke betrokkenen. We doen dat bijvoorbeeld omdat het ons soms aangrijpt dat 
kinderen hun vader een tijd niet zien omdat deze gevangen zit. We doen dat ook omdat we weten dat het 
vrijwel altijd de beste optie is. We doen dat omdat we een gedetineerde in de samenleving terug willen zien 
komen die zich kan en wil voegen. 

Hoe mooi zou het zijn als de detentie een positief effect gaat hebben voor de veroordeelde en zijn gezin. 
Dat kan m.i. namelijk echt, detentie kan iemand ook ten goede doen veranderen. Doordat hij bijvoorbeeld 
beseft wat hij is kwijtgeraakt maar ook wat nog kan worden hersteld. Door volop te investeren in contact 
met de gedetineerde tijdens detentie. Met oog voor de materiële zaken en met oog voor de intrinsieke 
zaken. Perspectief tijdens detentie vergroten en daadwerkelijk gezamenlijk waarmaken. 

Meer dan ooit één van de belangrijke sleutels tot succes, samenwerken en samen waar maken. Binnen de 
eigen Exodus organisatie en met alle betrokken externe partners. Los van eigen belangen om het hogere 
doel te realiseren. In vertrouwen in de capaciteiten van anderen, met professionele scherpte indien nodig. 
Elkaar steunen, aanspreken en beter willen maken. Samen waarde maken.

Hernieuwde waarde van een (ex) gedetineerde voor de samenleving, hernieuwde waarde van een vader 
voor zijn kinderen. 

Dagelijks werken onze medewerkers en vrijwilligers aan deze “waardecreatie”, vaak gepassioneerd en met 
overtuiging. Soms wat terneergeslagen of gefrustreerd. Maar zij zijn degenen die het moeten (en mogen) 
doen. En daarom investeren wij in hun ontwikkeling als mens en professional. Zij moeten het vol houden 
en blijven geloven in wat wij doen. Zij moet er zin in hebben en houden.

Tenslotte, wij presenteren hierbij met trots en overtuiging het jaarverslag 2018 waarmee wij ons willen 
verantwoorden. Cijfers, beelden en ervaringen om aan Exodus Midden Nederland een gezicht te geven. 
Als dit vragen of opmerkingen oproept horen wij dat graag, denk met ons mee en maak ons krachtiger. 

Zoals aangegeven hebben onze medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen 
zich met passie ingezet. We willen hen dan ook bedanken voor deze inzet en 
betrokkenheid. En wij willen onze waardering uitspreken aan onze deelnemers die 
met vallen en opstaan, proberen hun leven een goede wending te geven.

Namens raad van Toezicht, medewerkers en vrijwilligers Exodus Midden Nederland 

Marc Groenendijk     
Directeur - bestuurder 
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2. Raad Van Toezicht, 
 bestuur en governance
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2018 uit 5 leden.

Naam, geboortedatum Beroep, hoofdfunctie Nevenfuncties

Dhr. Nico Overvest
22-08-1951

Adviseur strategisch management 
in de zorg, expert Licht 
Verstandelijk Beperking en 
criminaliteit 

Voorzitter raad van Toezicht 
Exodus Midden Nederland
Remuneratie commissie
Adviseur Rino groep

Dhr. Cees van der Hoog
25-03-1946

Actuaris (gepensioneerd) Lid Raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland 
Audit commissie 

Dhr. Harry Versteeg
03-10-1957

Directeur DJI Lid raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland

Voorzitter NSG sport

Dhr. Ruud van Diemen Directeur MBO Lid raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland

Mevr. Annemarie Kruimer
14-11-1947

Directeur Bartiméus Onderwijs 
(gepensioneerd) 

Lid raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland

Remuneratie commissie

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder dhr.  Marc Groenendijk

De organisatie wordt bestuurd in conformiteit met de Governancecode Model Raad van Toezicht van de 
sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 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. Exodus hanteert als zorgorganisatie de principes van de 
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3. Verslag van de Raad 
 van Toezicht
De Raad van Toezicht  Exodus Midden Nederland (hierna de Raad van Toezicht) vergaderde in 2018 
viermaal met de directeur-bestuurder. Daarnaast werd een zelfevaluatie gehouden en, samen met de 
directeur-bestuurder, een visiebijeenkomst. Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst werd op informele wijze 
gesproken met medewerkers. 

Het eigen functioneren van de Raad van Toezicht werd verbeterd door het opstellen van een jaarplanning en 
een daarbij behorende meer systematische oordeelsvorming en besluitneming. Het vermogen van Exodus 
Midden Nederland om deelnemers te ondersteunen bij het realiseren van een plaats op de arbeidsmarkt 
werd verstrekt door de toetreding tot de Raad van Toezicht van de heer Ruud van Diemen MMI, directeur 
bij het ROC Midden Nederland. 

De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op 2018. De onderlinge verhoudingen zijn goed, zowel 
tussen de leden van de Raad van Toezicht als met de directeur-bestuurder.  De financiële situatie is verder 
verbeterd. De Raad van Toezicht stelt zich als ambitie om niet (alleen) de ‘ISO-normen af te vinken’, maar 
mede toezicht te houden vanuit het perspectief van wat energie geeft in de begeleiding van de cliënten en 
de omgang met het personeel. 

Het landelijke besturingsmodel van Exodus blijft voor de Raad van Toezicht een belangrijke bron van 
zorg. Een van de zorgen betreft het gegeven dat het in de huidige constructie het voor de regionale 
Raden van Toezicht moeilijk is om de eigen taken en bevoegdheden op een passende wijze uit te voeren. 
Besluitneming op een groot aantal onderwerpen, zoals de opstelling van de begroting, jaarplannen, keuze 
van een accountantskantoor enz.  wordt namelijk formeel voorbereid door het directieteam en voorlopige 
besluiten worden vervolgens genomen door de Algemeen Leden Vergadering waarin de Directeuren-
Bestuurders de vijf regionale stichtingen vertegenwoordigen. Daarna resteert voor ieder van de regionale 
Raden van Toezicht slechts de rol om de voorbereide besluiten ieder afzonderlijk te accorderen. 

Gezien deze situatie is de Raad van Toezicht er dan ook blij mee dat er In 2018 op landelijk niveau naast 
het formele vergadercircuit een informeel vergadercircuit verder is uitgebouwd. Dit heeft ertoe geleid 
dat de voorzitters van de vijf Exodus stichtingen en de vereniging zesmaal met elkaar hebben vergaderd, 
waarvan tweemaal samen met de directeuren-bestuurders. In deze overleggen is geconcludeerd dat de vijf 
stichtingen en de vereniging op vier verschillende punten van elkaar onderling afhankelijk zijn.

•  De financiële prestaties van de stichtingen afzonderlijk hebben direct gevolg voor de collega 
stichtingen en voor Exodus als geheel.

•  Een sterke, of juist een beschadigde reputatie bij een van de stichtingen straalt af op de 
andere stichtingen en op Exodus als geheel. 

• De aard van de collegiale samenwerking beïnvloedt de slagkracht van de afzonderlijke 
stichtingen en van Exodus als geheel. 

• Ook de aard van de relatie tussen enerzijds het landelijke bureau en anderzijds de vijf 
regionale stichtingen beïnvloed elk van de onderlinge stichtingen en van Exodus als geheel. 
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In het huidige besturingsmodel worden deze afhankelijkheden gepareerd op basis van morele overwegingen 
en welbegrepen eigenbelang.

Onder leiding van de voorzitters van de vijf Exodusstichtingen en de vereniging is aan bureau Leeuwendaal 
opdracht gegeven een beloningsadvies met betrekking tot de beloning van de directeuren-bestuurders 
uit te brengen. Het gegeven advies zal door de stichtingen worden overgenomen op basis van “comply or 
explain”. In december 2018 is door de voorzitters, met instemming van de zes Raden van Toezicht besloten 
om in 2019 het huidige landelijke besturingsmodel te evalueren. 

4. Deelnemers voltijd opvang 
 en begeleid wonen
Er zijn minimaal 132 aanmeldingen voor begeleid wonen – voltijd opvang binnen gekomen. (aanmelding via 
CAT, de intakes in het RIC en de meeste telefoontjes en mailtjes van verwijzers).

• 46 % van de voorgelegde casussen werden door verwijzer of betrokkene zelf teruggetrokken

• 15 % had Exodus een negatief advies (meestal na gesprek)

• 26 % positief, deze mensen zijn bij wonen geplaatst

• 13 % overig: doorverwezen naar een andere instelling of de procedure is nog niet afgerond

4.1 Bezetting in nachten per jaar

Jaar Forensisch Overig Totaal

2013 6.593 2.217 8.989

2014 7.074 2.387 8.852

2015 6.223 2.150 8.373

2016 6.779 1.881 8.660

2017 6.744 2.117 8.861

2018 6.909 1.919 8.828

4.2 Bezetting in percentages t.o.v. eerdere jaren

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bezetting 78,5% 92% 82% 85% 87% 86%

Forensische bezetting 58,5% 68% 61% 67% 66% 67%

Gemeentelijke of 
overige bezetting

20% 24% 21% 18% 21% 19%
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4.3 In en uitstroom wonen

01-01-2018 in traject 25

Instroom 36

Uitstroom

Uitgestroomd naar eigen woning

Zelf vertrokken

Traject beëindigd

15

9

                  13

37

Overleden 1

31-12-2018 in traject 24

Aantal unieke personen 62

Analyse
In 2018 hebben 62 unieke personen gebruikt gemaakt van het begeleid wonen van Exodus Midden 
Nederland. Tragisch is dat 1 van onze vrouwelijke deelnemers is overleden aan een hersentumor. Ze was 
in de bloei van haar leven, zat vol met plannen om nieuwe keuzes in haar leven te maken. De laatste weken 
van haar leven mocht ze bij haar familie verblijven.

Omdat 3 personen in hetzelfde jaar een tweede kans hebben gekregen, zijn er 37 mensen uitgestroomd 
en 40 trajecten afgerond

Deze 40 trajecten duurden gemiddeld 259 dagen. Dit gemiddelde wordt verlaagd door de gemiddelde lengte 
van de trajecten die door de begeleiding beëindigd werden vanwege gedrag of alcohol of drugsgebruik, die 
duurden gemiddeld 90 dagen (met een minimum van 1 dag).

Het resultaat van wonen: 24 mannen en vrouwen maakten de stap naar een eigen plekje. Een groot deel 
van hen wordt nog begeleid door Exodus, maar nu ambulant. 10 van de personen die bij ons gewoond 
hebben zijn vrouw (=16%).
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5. Deelnemers ambulant 
01-01-2018 in traject 40

Instroom 36

Uitstroom 28

31-12-2018 in traject 48

Aantal unieke personen 76

Analyse
In 2018 hebben 76 unieke personen gebruikt gemaakt van de ambulante begeleiding van Exodus Midden 
Nederland. 12 deelnemers zijn in 2018 zowel in- als uitgestroomd. Een aantal van hen zijn slechts enkele 
weken in traject geweest, anderen veel langer. 

De groep van ambulante deelnemers bestaat uit; 

• deelnemers die na een traject in onze beschermd wonen voorziening zijn uitgestroomd naar 
een eigen (urgentie-)woning. Hierbij hoort minimaal 2 jaar ambulante begeleiding.

• deelnemers die gebruik maken van een begeleid zelfstandig wonen-kamer in Utrecht of 
Amersfoort

• deelnemers met zelfstandige woonruimte, of zoekend naar woonruimte.

De begeleiding weet om te gaan met diverse vormen van motivatie van de deelnemers. Waar de begeleiding 
voor de een als voorwaarde is opgelegd bij de urgentiewoning of binnen een toezicht, is het voor de ander 
een uitkomst in een uitzichtloze situatie. 

Ketensamenwerking
Via diverse routes komen deelnemers terecht bij de ambulante begeleiding van Exodus. Bijvoorbeeld via 
het Exodus spreekuur in verschillende PI’s, via reclassering, via gemeentelijke nazorgfunctionarissen, en 
sommigen zoeken zelf contact. Steeds meer is de ambulant begeleider een partner in een netwerk van 
verschillende partijen in de forensische zorgketen. Dit vraagt zorgvuldige afstemming en coördinatie, zodat 
de deelnemer zich optimaal kan ontwikkelen in het proces van herstel. 

Resultaten
Er zijn in 2018 mooie afscheidmomenten geweest van deelnemers die na een verblijf in beschermd wonen, 
gevolgd door 2 jaar ambulante woonbegeleiding, helemaal zelfstandig hun weg vervolgen. Ook zijn er 
deelnemers die daarna nog vrijwillig door willen gaan met de ambulante begeleiding. Maatwerk is altijd 
mogelijk. We trekken ook op met passanten, die soms enkele weken tot enkele maanden gebruik maken 
van de ambulante begeleiding, en daarna weer uit beeld verdwijnen. Maar vrijwel altijd zijn er – hoe klein 
soms ook- succesmomenten aan te wijzen. 

Financiering
De ambulante begeleiding wordt op diverse manieren gefinancierd. De voornaamste wijzen van financiering 
zijn justitieel en gemeentelijk (WMO of de zogenaamde ‘Van der Staaij subsidie’). In 2018 maakten wij 
gebruik van 7 verschillende vormen van financiering. Deze diversiteit in financiering geeft een extra 
uitdaging in verantwoording en declaratie, maar biedt tegelijk ook de mogelijkheid om vrijwel iedere 
deelnemer continuïteit van zorg te bieden. 
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6.  Deelnemers activering 
Onder activering verstaan wij toeleiden tot vrijwilligers- of betaald werk of een opleiding. Hierbij wordt 
ondersteuning en begeleiding geboden door jobcoaches. Deze onderzoeken samen met de deelnemer 
welke dagbesteding, op korte termijn, er bij hem of haar past en, op langere termijn, welke betaalde baan 
de deelnemer uiteindelijk wil gaan vervullen. De jobcoaches houden samen met de begeleiders het gehele 
proces rondom werk in de gaten, zoals op tijd komen, zich niet te gemakkelijk ziekmelden, overuren maken 
en het welbevinden van de deelnemer.

Werk en/of dagactiviteiten zijn een belangrijke bestaansvoorwaarde en bron van bestaanszekerheid.

Ook dit jaar heeft de gemeente Utrecht financiële ondersteuning in de dienstverlening voor onze doelgroep 
met een WWB-uitkering ontvangen. Daarbij krijgen de mensen zonder WWB-uitkering aandacht van de 
jobcoaches, die zij nodig hebben om weer actief deel te nemen in de maatschappij. 

2014 2015 2016 2017 2018

Totaal aantal WWB deelnemers: 53 49 54 49 52

Wet Werk & Bijstand Volwassenen: 35 31 38 39 40

 (WWB) uitkering Jongeren (tot 27 jaar): 18 18 16 10 12

Gemeente Utrecht Regulier werk 1 6 19 13 18

Vrijwilligerswerk 35 35 25 31 32

Opleiding 7 2 2 1

Uitval/ geen traject 2 1 8 2 1

Totaal aantal deelnemers 6 10 5 6 5

Volwassenen 5 5 2 3 4

Wajong, WW, Jongeren 1 5 3 3 1

WIA, WGA, Stufie
Of gelijk betaald werk

Regulier werk 1 2 1 3 3

Vrijwilligerswerk 3 3 3 2 1

Opleiding 2 3 1 1 0

Uitval 2

Totaal aantal trajecten 58 59 59 55 57
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Opvallend in het jaar 2018 is:

Veel deelnemers vinden betaald werk
In 2018 is er duidelijk gemakkelijker en meer werk te vinden: deelnemers vinden al snel in hun traject een 
betaalde baan. Wel zijn het vaak flex- of parttimebanen via uitzendbureaus. Werkgevers lijken het lastiger 
te vinden om werknemers een jaar- of vast contract te geven. 

VOG beter bekeken
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

Opvallend is dat er door Justis (het overheidsorgaan dat VOG beoordeelt) zorgvuldiger wordt gekeken 
naar het doel waarvoor de VOG is aangevraagd en de delicten van het strafblad. Het is dus mogelijk dat 
een aanvrager wel een VOG krijgt voor de ene functie, maar niet voor de andere. Voorheen werd een VOG 
aan de deelnemers vaak geweigerd, omdat de zgn. ‘terugkijktermijn’ te kort zou zijn. Dit argument wordt 
tegenwoordig beter afgewogen: de duur van de terugkijktermijn hangt o.a. af van het doel waarvoor de 
VOG is aangevraagd, en/of de leeftijd van de aanvrager. 

Tenslotte maakt Justis een belangenafweging, waarbij het belang dat de aanvrager heeft bij het verkrijgen 
van de VOG wordt afgezet tegen het risico voor de samenleving. Hierbij wordt gekeken:

of er eerder delicten zijn gepleegd door de aanvrager

hoe ernstig de strafbare feiten zijn, hoe lang het geleden is dat de strafbare feiten zijn gepleegd

en wat de leeftijd is van de aanvrager. Ook de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd 
kunnen bij de beoordeling worden betrokken.

De jobcoaches adviseren dan ook altijd om een aanvraag voor een VOG te gaan onderzoeken, want dit is 
zeker de moeite waard.  

Nieuwe projecten: Pizzabakkers en Hema
Op 20 september was er een gezellige avond voor deelnemers en werknemers van Exodus, een ieder 
maakte zijn eigen pizza om het daarna smakelijk op te eten. Deze avond organiseerden de jobcoaches 
samen met Dok 030 een introductie op het vak van pizzabakker. DOC030 biedt meerdere malen per jaar 
een werk- en leertraject tot pizzabakker aan met baangarantie, het hele traject duurt ongeveer 3 tot 6 
maanden inclusief stage. 

Al vrij snel is één deelnemer van Exodus gestart, zijn traject verloopt voorspoedig.

Na de zomer is er gestart met voorbereidende gesprekken met HR en logistiek van het distributiecentrum 
van een landelijk winkelketen voor betaalde banen voor onze deelnemers. De jobcoaches van Exodus 
hebben een rondleiding gehad om meer duidelijkheid over de werkzaamheden te krijgen. 

Deze samenwerking is tot stand gekomen door Exodus Connect, een landelijk project van Exodus dat zich 
inzet voor meer bekendheid bij en samenwerking met het bedrijfsleven. 

In 2019 zal gestart worden met de eerste kandidaten, vooral in het begin zal het traject nauwkeurig gevolgd 
worden. 
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7. Profiel van Exodus
Het profiel van Exodus omschrijven we als volgt: ·

• Exodus biedt vanuit een open identiteit kansen aan mensen met een hoog risico op strafbare 
feiten, betrokkenheid bij het criminele circuit en contacten met politie en justitie, die aan een 
nieuwe toekomst willen werken;

• Exodus draagt bij aan het voorkomen van het (opnieuw) begaan van strafbare feiten.

• Exodus creëert een open en informele werkomgeving waarin medewerkers worden 
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen;

• 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 kennis en ervaring uit met vergelijkbare organisaties en 
groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten;

• Exodus werkt in de samenleving en in de kerken aan een breed maatschappelijk draagvlak:

• Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en 
besteding van middelen.
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8. Visie en missie 
Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe 
kansen kunnen creëren.

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

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

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

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

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

• investeren in het versterken van mensen en een veiligere maatschappij

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

Wij doen dit samen met anderen!

Onderstaande vier kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de identiteit van Exodus en zijn bepalend 
voor hoe te handelen als medewerker van Exodus. 

Mensgericht
Medewerkers van Exodus staan naast de ander. Ze begeleiden deelnemers en hun familieleden, ze 
behandelen niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardigheid.

Behulpzaam
Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de deelnemers en hun familieleden. Hulp- 
en informatievragen beantwoorden ze eerlijk en transparant. Medewerkers werken mee en handelen niet 
opportunistisch.

Volhardend
Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan misschien wel 
rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief.

Betrokken
Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander. Deze houding verlangt Exodus 
ook van haar relaties zoals samenwerkingspartners.
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9. In de PI
RIC (re-integratiecentrum) 
In 2018 waren we regelmatig te gast in het RIC van PI Nieuwegein en Lelystad.

Wij vonden deze bezoeken zinvol, we spraken veel mannen die aan het nadenken zijn over hun leven straks 
buiten de muren. Lang niet altijd is het gevolg dat mensen zich aanmelden voor een traject bij Exodus, maar 
soms ook wel. Naast deze ingeplande bezoeken bij het RIC, waren er regelmatig gesprekken met inwoners 
van Utrecht die na hun einddatum geen justitieel kader hebben. 

Wat betreft Lelystad: 
In 2018 heeft het spreekuur in PI Lelystad minder frequent plaatsgevonden. De oorzaak is dat er door 
interne omstandigheden in de PI bijna geen verwijzingen naar voorzieningen zoals Exodus tot stand komen. 
Dit heeft onze aandacht en naar verwachting zal er in 2019 een oplossing komen. Er vonden alsnog 3 
spreekuren plaats, waarbij in totaal 10 kandidaten gesproken zijn. Hiervan is 1 kandidaat geplaatst bij Exodus 
Midden Nederland, 1 kandidaat is ambulant in het traject gekomen, en de overige groep is doorverwezen 
naar de centrale aanmelding van Exodus of andere hulpverlening. Daarnaast heeft er een aantal bezoeken 
aan de PI Lelystad plaatsgevonden voor uitgebreide intakes. Ook op de drukbezochte re-integratiemarkt 
van PI Lelystad was Exodus vertegenwoordigd. 

Wat betreft Nieuwegein:
• We hebben maandelijks een bezoekuur afgesproken in het RIC waar we met 2 medewerkers van 

Exodus aanwezig waren, medewerkers van het RIC hebben hiervoor een duidelijk rooster opgesteld

• Deze bezoeken werden per mail voorbereid, casemanagers stuurden vaak van tevoren informatie op

• Zodra we de portier voorbij waren, werden we altijd gastvrij ontvangen. Er waren afgesloten 
gespreksruimtes beschikbaar en de medewerkers van het RIC zorgden ervoor dar onze 
gesprekspartners aanwezig waren.

• We hebben 105 gesprekken gevoerd met 81 personen.

• 81 kennismakingsgesprekken en met 24 personen hebben we een tweede gesprek gevoerd, 
dat langer duurde: het intakegesprek voor plaatsing bij Exodus. 5 van die 24 personen zijn 
geplaatst bij Exodus Midden Nederland in Utrecht

• 6 % van de mensen die we gesproken hebben, komt uiteindelijk bij ons wonen. Dat klinkt 
weinig, maar het is goed om te beseffen dat we deze gesprekken niet voor onszelf voeren, 
maar voor de gedetineerden. Daarom even nog wat percentages:

• 51% van de mensen geeft aan zich graag te willen aanmelden voor het begeleid wonen van 
Exodus, vaak niet direct en vaak ook in een andere plaats

• 5 % heeft een plek om te wonen en wil graag ambulante begeleiding van Exodus

• 15 % hebben we verwezen naar de gemeente van herkomst vanwege het ontbreken van een 
justitiële titel

• 30 % gaat eerst naar een kliniek of kiest voor het begeleid wonen bij een andere organisatie

• De contacten met de casemanagers verlopen goed. In november is de hele afdeling D&R op 
bezoek geweest, 26 vrouw/man! We hebben iets over onze methodiek verteld, daarnaast hebben 2 
Exodus - deelnemers die in PI Nieuwegein gezeten verteld over de nieuwe keuzes die ze nu maken.
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Op verzoek van de gemeente Utrecht bezochte gedetineerden

1. Aantal unieke personen 71

2. Aantal personen bezocht in verschillende PI 62

3. Geen gesprek 9

4. eenmalig gesprek, daarnaast overleg met casemanager, reclassering en/of andere instantie 28

5. doorverwijzing naar instanties 25

6. nog in begeleiding 9

Ad 1:  Afgelopen jaar zijn er 71 personen aangemeld voornamelijk vanuit het Veiligheidhuis Utrecht. Enkele 
aanmeldingen zijn ook via de casemanagers van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein of tijdens 
het spreekuur in de PI gekomen.

Ad 2:  De gesprekken vonden grotendeels plaats in PI Nieuwegein. Er zijn 15 bezoeken geweest in PI’s 
Almere (2), Lelystad (5), Alphen aan den Rijn (3), Nieuwersluis, Veenhuizen, Arnhem, Krimpen aan de 
IJssel en ter Peel. 

Ad 3:  Met 9 personen is een gesprek niet gelukt, namelijk: 

• 5 personen hadden de PI alweer verlaten. Er is een brief naar het huisadres gestuurd, hier is 
door één persoon op gereageerd.

• 1 persoon verblijft langdurig in penitentiair centrum Den Haag

• 1 persoon heeft reclassering toezicht en gaat voor opname naar een kliniek

• 2 personen willen niet op gesprek komen, allebei zijn meerdere malen uitgenodigd.

Ad 4:  Er heeft een gesprek plaatsgevonden, daarnaast is er contact geweest met casemanager, reclassering 
of andere instanties, zoals MEE, Backup, Buurtteam, Stadsteam Herstel. Voor contact met een 
instantie wordt altijd om een machtiging gevraagd. Met één deelnemer is de Rechtbank bezocht, 
helaas kwam cliënt zelf niet opdagen. 

Ad 5:  Er zijn 25 personen doorverwezen naar een instantie. Dit kan zijn naar Stadsteam Herstel, 
Buurtteams, maar ook naar Werk&Inkomen, Stadsgeldbeheer, Leger des Heils of Tussenvoorziening. 
Zo nodig gaan we mee met de deelnemer, dit heeft 5 x plaatsgevonden.

Van deze 25 personen zijn er 5 personen uiteindelijk bij Exodus ambulant geplaatst en 

3 personen bij Exodus Wonen. 
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10. Door het jaar heen
In een jaar gebeurt er veel. Mooie inspirerende momenten en tegenvallers en frustraties. Activiteiten en 
processen die leiden tot positieve effecten en noodzakelijke maatregelen. Hieronder een willekeurige 
opsomming van een aantal gebeurtenissen uit 2018

Huisvesting
In de zomer hebben wij een plan ingediend om een kavel te kunnen ontwikkelen tot een begeleid wonen 
complex, dat is helaas niet gehonoreerd. De behoefte aan enkele nieuwe kleinschalige locaties blijft 
onverminderd groot.

Medewerkersdagen/opleiding en scholing 
In het verslag jaar is veel geïnvesteerd in collectieve en individuele opleidingen van medewerkers. Daarnaast 
hebben we ook aandacht voor “gewoon leuke dingen doen”. In oktober hebben wij een mooie dag 
gehad met spel, ontspanning en ontmoeting. Het is belangrijk dat de medewerkers elkaar ook op andere 
momenten kunnen zien en met elkaar blijvend werken aan goed contact.

ICT 
In 2018 zijn de eerste keuzen gemaakt om de hele ICT-omgeving aan te passen en een update te geven.  
Een grote landelijke operatie die onze organisatie en wijze van werken verbetert.

Koers en kansen
De gemeente Utrecht heeft samen met de reclassering, PI Alphen, DSP groep en Exodus Midden 
Nederland een projectplan ingediend bij koers en kans van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit plan 
is gehonoreerd, begin 2019 zal de daadwerkelijke start zijn. 

Sociale top
In juni waren wij 1 van de gastheren voor de sociale top in Utrecht. Een boeiende dag met veel interessante 
gasten en goede inhoudelijke gesprekken. 
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11. Kwaliteit en veiligheid 
Wij besteden continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van ons programma en 
werkwijze.

Exodus heeft collectief het ISO-keurmerk. Er wordt gewerkt met een verbeterregister en digitaal handboek. 
Doorlopend worden de handboekdocumenten gecontroleerd op actualiteit en kwaliteit. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor kwaliteit. 
De nieuwe ISO 9001 norm ziet toe op een meer risicogestuurde manier van denken en werken, deze 
wordt de komende jaren verder geïmplementeerd. De uitgevoerde controles op het gebied van kwaliteit 
geven inzicht in verbeterpunten en maken het mogelijk om kwaliteit te borgen en steeds een stap verder 
te implementeren in de teams.  

We besteden 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.

Exodus Midden Nederland 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 Midden Nederland (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

In 2019 willen wij onderzoeken hoe wij kunnen aansluiten bij de nieuwe manier van werken: anders 
vasthouden/werken volgens de bedoeling. Een zeer inspirerende wijze van organiseren en verantwoorden. 
Wij zullen onderzoeken waar (met welke processen) geoefend kan worden in Exodus Midden Nederland. 
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12. Personele organisatie

12.1 Ziekteverzuim 
Over heel 2018 was dit 11,7%, waarvan 3 langdurig zieken.

12.2 Personeelsoverzicht 
Overzicht van het aantal werknemers (per 31 december 2018) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Directie 1 1 1 1 1 1 1

Teammanagement 1 1 1 1 1,5 2 2

Begeleiding 9 11 11 8 9,5 9 13,5

Jobcoach 1 1 1 1 1 1 1,5

Office management 1 1 1 1 1 1 1

Stagiaires 3 2 2 4 3 2 3

Invalkrachten 2 2 3 2 5 7 3

Huismeester 0 1 0 1 1 1 1

Totaal 21 23 23 23 26 24 26

12.3 Gekwalificeerd personeel 
Kwaliteit staat bij Exodus Midden Nederland hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden aanvullend 
opgeleid met het landelijk georganiseerde scholingsaanbod van Exodus Nederland. Onderstaande 
trainingen worden georganiseerd: 

• Regas cursus (registratieprogramma/cliënt volgsysteem); 

• Basistraining Agressiehantering; 

• Basistraining Bedrijfshulpverlening; 

• Vervolgtraining Agressiehantering; 

• Vervolgtraining Bedrijfshulpverlening. 

Daarnaast wordt er in de medewerkers geïnvesteerd middels individuele coaching gesprekken, 
werkbegeleiding en individuele opleidingen. Minimaal 1 maal per jaar vindt er een medewerkersdag plaats 
waar wordt stil gestaan bij (nieuw)beleid, casuïstiek, persoonlijke missie en visie van onze medewerkers, 
het vaststellen van gezamenlijke kernwaarden, de landelijke missie en visie, de landelijke ontwikkelingen in 
het forensische werkveld en onze doelstellingen ten aanzien van de toekomst.
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12.4 Vrijwilligersoverzicht
Het werkgebied van de regio Midden Nederland betreft de provincies van Gelderland, Flevoland, Utrecht.

Vrijwilligersgroepen: totaal ruim 100 vrijwilligers
• Utrecht

• Flevoland

• Ede/Rivierenland

• Arnhem

• Nijmegen

• Zutphen/Apeldoorn

Activiteiten o.a.
• Hulp als maatje voor ex-gedetineerden

• Hulp in het Exodushuis zoals koken, pianoles, PC les

• Bezoekvrijwilliger in de PI

• Vrijwilligerswerk in het Re – Integratie – Centrum (RIC) in de PI

• Hulp aan relaties van gedetineerden

• Diverse trainingen verzorgen in de PI bijv.: Mijn Kind en Ik voorheen VVV

• Hulp aan de gedetineerden bij “Vader Voorleesproject”

• Ondersteuning taallessen

• Bezoekvrijwilligers in TBS klinieken

• Kerk vrijwilligers in de PI

• Muziek vrijwilligers in de PI o.a. bij kerkdiensten ook voor de leut

• Huiswerkgroep (vaders maken met de kinderen in de PI hun huiswerk)

• Koken in de PI met gedetineerden

• OKD intern in de PI regelen

• Vrijwilligers rijden kinderen naar hun vader en/of moeder in de PI

• Kleding verzorgen voor wie niets heeft

• Huizen leeghalen 

• Schuldhulp maatje

• Oliebollen met gedetineerden bakken in de PI en naar voorzieningen brengen voor mensen 
met een beperking (een gedetineerde mocht tijdelijk met begeleid verlof om deze weg te 
brengen naar de voorzieningen!)

• Familiedag, vader,- en moederdag in de PI organiseren (vaders, moeders en kinderen bij elkaar)

• Voetbalwedstrijd met vrijwilligers, plaatselijke voetbalclub en gedetineerden

• Binnenkort komt een toneelstuk “Omdenken” in een PI

• Alles wat we kunnen bedenken is in de ene PI mogelijk, in de andere niet bespreekbaar…..

OKD-groepen: totaal 40 OKD-vrijwilligers
• Utrecht

• Arnhem

• Flevoland

Diaconale projecten:
• Diaconaal Project Amersfoort

• My Home Zutphen
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13. Van de onderdeelcommissie
De O.C. kijkt terug op een mooi jaar. Maar ook een jaar waarin er binnen de O.C. het nodige veranderde; 
Na verkiezingen in maart nam P. Dekker de plaats over van de teruggetreden C. Bouazzaoui, J. Schep nam 
plaats in het GEMOR, en later heeft P. Dekker het stokje van haar overgenomen. 

In totaal kwamen de O.C. en directeur M. Groenendijk vijf keer samen. Dit lag deels aan het feit dat twee 
O.C. leden langdurig ziek waren. 

Het is dan ook een wens en doel om in 2019 minimaal zeven keer samen te komen met de directeur. 

Een ander doel dat de O.C in januari 2019 gaat realiseren is een professionele inhaalslag; We gaan een dag 
in training om onze taken als O.C. – en GEMOR lid beter onder de knie te krijgen. 

Terugkijkend op afgelopen jaar hebben we veel onderwerpen behandeld als O.C. Reiskosten, slaapwacht 
vergoedingen, huisvesting, nieuwe I.C.T.-systemen en functiewaarderingen zijn onderwerpen die 
terugkomend op onze agenda stonden. Ook de groei van de ambulante tak en bedbezetting kreeg de 
nodige aandacht. 

Voor 2019 kijken we uit naar de tweedaagse training over de LVB-doelgroep waar het gehele begeleiderteam 
aan deel zal nemen. Het vergroten van onze expertise bij deze doelgroep lijkt ons een waardevolle 
aanvulling in het werken met onze deelnemers. 

Ook de renovatie van de Waalstraat zal hopelijk leiden tot frisse nieuwe inzichten en een fijne werkomgeving.

Tot slot gaat het werken met het nieuwe ICT-systeem vast nog zorgen voor de nodige uitdagingen, maar 
ook dat zal snel wennen.



14. Toekomst 
De nabije toekomst zien wij positief tegemoet. Het achterliggende jaar is op meerdere gebieden positief 
afgerond. Het gaat dan o.a. over een positief financieel resultaat, veel goede uitstroom van deelnemers 
en een prettig leef en werk klimaat. Er zijn veel activiteiten ondernomen met ketenpartners, media en 
andere externe partijen. In 2019 zal Exodus collectief een stakeholder onderzoek houden, tegelijkertijd 
kan nu al worden gezegd dat we veel positieve feedback ontvangen op wat we doen en hoe we dat doen. 
Tegelijkertijd blijft het altijd spannend en een uitdaging om in een onrustig werkveld te acteren. We willen 
blijven kiezen voor inhoud, samenwerking en betrouwbaarheid. De vraag vanuit onze deelnemers en hun 
achterban blijft aanwezig en wij geloven dat onze aanpak bij een deel van hen aansluit. En daarmee nemen 
wij tevens onze maatschappelijke taak om de samenleving mede vorm te geven zeer serieus. 

14.1 Jaarplan 2019
Voor 2019 is ervoor gekozen om eerst het gezamenlijke verenigingsbrede jaarplan te maken. Twee 
dagdelen heeft het DT met uit elke regio een teamleider hiervoor bij elkaar gezeten. Het regionale jaarplan 
neemt de Succes bepalende factoren hiervan over en vult aan met acties die in de regio specifiek moeten 
plaatsvinden. Een focusgroep van een aantal medewerkers komt periodiek bij elkaar om het jaarplan te 
bespreken, tijdens deze gesprekken wordt het jaarplan bijgewerkt.

Het jaarplan wordt gemaakt in de A3 systematiek. Eerst worden de succesbepalende factoren bepaald, 
deze leiden tot verschillende resultaat doelen en vervolgens tot acties. 

De succesbepalende factoren uit het A-3 jaarplan voor 2019 zijn hieronder weergegeven. 
De benodigde acties staan in het jaarplan zelf.

1 Deelnemers centraal. 
2 Krachtgericht werken 
3 Lerende en veilige werkomgeving
4 Sterk imago. 
5 Ondersteunende ICT-systemen
6 Doorontwikkeling, innovatie en groei

Ontwikkelingen
In 2019 is er naast het reguliere werk o.a. extra aandacht voor de volgende zaken.

Locatie Waalstraat wordt opgeknapt en deels verbouwd
Er is een plan groot onderhoud waarin naast schilderwerkzaamheden ook diverse kleine verbouwingen 
zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: Kamers worden samengevoegd, een zolderetage wordt een nieuwe 
deelnemerskamer en badkamers worden opgeknapt.

Straffe Bak
Samen met de vrijwilligerscentrale wordt onderzocht of er in hun pand gezamenlijk een lunchroom 
geëxploiteerd kan worden. Momenteel zijn er eerste concepten van de investering en exploitatiebegroting. 
Ook is er een concept businessplan. Naar verwachting zal er medio 2019 een definitief besluit moeten 
worden gemaakt. 

Samenwerking met DOK030
Dok 030 is een ondernemersvereniging, een van de activiteiten die zij uitvoeren is het opleiden van mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt tot pizzabakker. Zij garanderen na afloop een baan. Wij verkennen met hen 
de mogelijkheid om concreter samen te werken, meer deelnemers hiervoor aan te dragen en eventueel 
gezamenlijk een locatie te exploiteren met horeca en opvangplekken, bij voorkeur in de gemeente Nieuwegein. 

22
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Andere gemeenten
In meerdere gemeenten zijn wij in gesprek over toe te wijzen locaties. Dit betreft Almere, Nieuwegein, 
Amersfoort en Hilversum. Ook zijn er gesprekken om een locatie in Zeist over te nemen van een kleine 
aanbieder uit de regio. Dit zijn processen van lange adem.

Anders verantwoorden
Wij willen aansluiten bij bewegingen die gericht zijn op het anders verantwoorden en werken vanuit de 
bedoeling. We willen onderzoeken, samen met pioniers op dit gebied, wat exodus kan doen (en laten) in 
het verantwoorden. 
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15. Financiële paragraaf
Begroting 2019

Begroot 
bedrag 2019

MN

Opbrengsten Zorgprestaties

Opbrengsten ministerie Veiligheid en Justitie:

Prestaties met verblijf 1.112.058

Prestaties begeleiding 109.537

Prestaties dagbesteding 0

Prestaties dagactiviteit 11.970

Overige Zorgprestaties           517.264

Totaal opbrengst Zorgprestaties 1.750.830

Subsidies

Totaal Subsidies 8.000

Overige opbrengsten

Giften 12.500

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 25.000

Overige opbrengsten 0

Totaal overige bedrijfsopbrengsten            37.500

Totaal Opbrengsten      1.796.330
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Kosten

Personeelskosten

KPL Salariskosten 866.794

KPS Sociale lasten 210.326

KPO Overige personeelskosten 130.614

KPD Inhuur derden 0

OSK Doorbelaste salariskosten 0

OPK Inkomsten m.b.t. personeel                    0

Totaal personeelskosten 1.207.733

Materiële kosten

KMH Huisvestingskosten 294.538

KMV Public Relations kosten 1.100

KMR Kosten Transitie 0

KMS Kosten OC 0

KMC Communicatiekosten 15.000

KMB Bestuurskosten 9.500

KMA Kosten automatisering 7.500

KML Advies- en accountantkosten 0

KMO Overige algemene kosten              5.100

Totaal materiële kosten 332.738

Programmakosten

KUH Huishoudelijke kosten 0

KUB Bewonerskosten 90.000

KUA Bewonersactiviteiten            10.000

Totaal programmakosten 100.000

Overige kosten

KVR Onkosten vrijwilligers 1.000

KPR Project kosten 0

KAF Afschrijvingskosten 20.392

KIE Inhouding Exodus Nederland           182.442

Totaal overige kosten 203.834

Totaal Kosten      1.844.305
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Bedrijfsresultaat -47.975

Totale rentebaten en -lasten

ORO Rentebaten 100

KRL Rentelasten            13.000

Exploitatieresultaat -60.875

Mutatie Reserve/Fondsen PRO               -75.000 

Toevoeging aan reserve           14.125

Voordelig

Financiële positie

2013 2014 2015 2016 2017
Realisatie

2018
Begroting 

2018

Inkomsten 1.401.444 1.227.454 1.443.376 1.426.000 1.476.709 1.634.011  1.651.954

justitie 781.632 701.390 834.328 768.734 763.197 1.040.574  1.008.851

anders 619.812 526.064 609.048 657.266 713.512 593.437     643.103

        

Kosten 1.354.332 1.327.034 1.327.849 1.422.000 1.499.174 1.587.718  1.633.097

personeel 921.844 913.791 894.257 982.332 1.006.192 1.047.707  1.115.605

overig 432.488 413.243 433.592 439.668 492.982 540.011     517.492

        

Bedrijfs-
resultaat

47.112 -99.580 115.527 44.249 -22.465 46.293       18.858

rente -14.751 -7.097 -11.927 -12.501 -13.298 -12.634      -12.500

mutaties 
reserves

-47.563 91.453 0 0 45.641 25.210 0

Mutatie reserve -15.202 -15.224 103.600 31.748 9.879 58.869         6.358

        

EV 472.515 365.839 469.439 501.187 462.425 496.084  

liquiditeit 3,5 3,1 2,6 2,3 4 3,4  

solvabiliteit 49% 44% 45% 42% 54% 54%  

        

% personeels-
kosten

68% 69% 67% 69% 67% 66%  

% justitie 
inkomsten

56% 57% 58% 54% 52% 64%  

% SEN tov 
totale kosten

10% 10% 11% 10% 9% 11%
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16. Risico paragraaf
Exodus Midden Nederland voert jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze inventarisatie vindt plaats in 
zowel de RI&E (MT, medewerkers)) als in het managementoverleg en de jaarlijkse managementreview. 
Na de inventarisatie worden de risico’s geanalyseerd en volgen eventuele maatregelen op het gebied van 
kwaliteit, bedrijfsvoering en de markt. 

Financieringsbehoeften en kasstromen
De liquiditeitspositie is gezond en daarom is er geen behoefte aan een lening van externe financiers. 

Beheersing risico’s financiële instrumenten (beleggingsbeleid)
Exodus heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit fondsenwerving, subsidies en inkoop. 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. 
In meerdere gemeenten hebben wij WMO-contracten die aanvullend zijn op ons DForZo contract. Daar zit 
geen risico, wij voldoen aan alle eisen. Uiteraard is er een risico wat betreft de toegenomen concurrentie, 
meerdere aanbieder leveren ook forensische zorg en ambulante begeleiding wordt door nog veel meer 
organisaties geboden. Een ander risico is de relatieve kleinschaligheid van en soms onbekendheid met 
Exodus bij gemeentelijke onderdelen zoals wijkteams. Het laatste risico is nieuwe aanbestedingen die o.a. 
in Utrecht gaan plaatsvinden.

Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een 
ongunstige marktpositie ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders. 
Het is een gegeven dat de kleinschaligheid van Exodus Midden Nederland kwetsbaar maakt ten opzichte 
van andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd constateren wij dat men graag met ons wil samenwerken en onze 
specifieke expertise waardeert. De beheersmaatregelen op dit risico zijn breed ingezet. Van bijvoorbeeld het 
toekomstbehendig 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. De werkprocessen zijn in 2017 opnieuw verbeterd waardoor maandelijks en per kwartaal 
de analyse gemaakt wordt om bij te sturen waar nodig. 
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Het risico dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden 
moeten worden afgestaan en afhankelijkheid toeneemt
Dit risico speelt met name bij samenwerking, al dan niet 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. We kennen onze plaats in de keten heel goed.

Het risico dat de benodigde informatie niet tijdig, onvolledig, onjuist aansluit 
bij de informatiebehoefte. 
De informatievoorziening binnen Exodus Midden Nederland is goed genoeg. De informatie die nodig is 
om ons werk goed te doen is, zeker voor de sleutelfiguren, bereikbaar en op orde. Uiteraard is dit een 
punt van voortdurende aandacht, juist ook vanwege de vele verschillende en toenemende verantwoording 
en administratie. De uitwisseling met het verenigingsbureau moet beter en is in 2018 sterk verbeterd. 
Tegelijkertijd blijft aandacht voor juiste en tijdige informatie altijd nodig, het mag niet verslappen.

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 meer kritisch geworden. De zorgvragen van de 
doelgroep zijn complex, daar past het basistarief over het algemeen niet. Voordat diensten aangenomen 
worden, vindt onderhandeling plaats waarbij inflatiecorrectie, CAO en specialistische tarieven een rol 
spelen. De WMO-tarieven zijn soms echt minimaal en er moet een aanzienlijk volume aan deelnemers (en 
dus omzet) zijn om in een gemeente de begeleiding te kunnen bieden. 

Het risico op het gebied van de veranderde wetgeving op de privacy (AVG) 
Door de invoering van deze wet medio mei 2018, zal de Exodusorganisatie extra aandacht nodig hebben 
om hier op tijd klaar voor te zijn. Vanuit het verenigingsbureau is er een werkgroep gestart om de vereniging 
en de leden te faciliteren. Daarnaast is het van groot belang om de medewerkers en vrijwilligers te trainen 
c.q. scholen op het veranderende beleid.
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17. Omgevingsanalyse
17.1 Ketensamenwerking
Exodus kent een platte organisatiestructuur met een sterke verankering in lokale en regionale samenlevingen. 
Deze structuur komt voort uit de organisatiefilosofie, die onder meer sterk gericht is op het betrekken 
van lokale personen en organisaties bij de re-integratie van (ex) gedetineerden. Nederland kent immers 
grote regionale verschillen en de aanpak en begeleiding van (ex)gedetineerden vergt daarom per regio 
andere accenten en contacten. Voor elk van de Exodus stichtingen geldt daarom het volgende:

• Politie: lokaal zijn altijd afspraken gemaakt over bijvoorbeeld hoe te handelen in crisissituaties, 
samenwerking bij eventuele problemen, bejegening van zittende bewoners etc. 

• Overige partners: Exodus is nauw betrokken bij overleggen en samenwerkingsverbanden, zoals 
bijv. het Veiligheidshuis. 

• 3RO: 

• DJI (NIFP): Exodus onderhoudt een structurele en intensieve relatie met DJI. Daarbij gaat het 
om de uitvoering van tal van (vrijwilligers)projecten tijdens detentie, die in vele PI’s worden 
aangeboden. Veel van dit aanbod is mede gericht op het bevorderen van de motivatie bij 
de gedetineerde om aansluitend aan de detentie deel te nemen aan vormen van nazorg en 
begeleiding in bijv. één van de Exodus-programma’s. 

• Binnen het beleidskader Vrijwilligerswerk in Justitieel Kader van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie is Exodus wat betreft omvang en aantallen vrijwilligers momenteel landelijke de 
grootste samenwerkingspartner van DJI. 

• Openbaar Ministerie: Sinds de toename van het aantal plaatsingen op basis van een 
gerechtelijke titel nemen ook de contacten met het OM toe in frequentie en intensiteit. Het 
Centraal Aanmeldteam fungeert daarbij vaak als telefonische vraagbaak. Regionaal zijn er in 
veel regio’s contacten, hetzij op persoonlijk niveau (bijv. via een bestuurslidmaatschap van 
een Officier van Justitie in een lokale Exodusstichting), hetzij meer collectief (bijv. door een 
werkbezoek van het OM aan een Exodushuis). 

• Zittende Magistratuur: Idem als bij OM. Ook hier is sprake van persoonlijke contacten (bijv. 
via het bestuurslidmaatschap van rechters bij lokale stichtingen), maar ook van collectieve 
voorlichting door werkbezoeken van rechtbanken aan Exodus stichtingen, deelname van 
rechters aan ontmoetingen met Exodus deelnemers etc. Rechters zijn zo beter inhoudelijk op 
de hoogte van het Exodusprogramma, zodat de opname van begeleiding en/of plaatsing in een 
vonnis beter onderbouwd plaats kan vinden.

• Gemeenten/ CWI/Werkvoorziening: Iedere Exodus stichting onderhoudt intensieve 
relaties met de gemeente van vestiging, maar doorgaans ook met andere gemeenten in de 
wijde regio. De inhoud van deze relaties wisselt sterk. Een aantal gemeenten onderhoudt 
een structurele subsidierelatie met de lokale Exodusstichting (doorgaans voor beperkte 
bedragen). Alle gemeenten werken met Exodus samen voor wat betreft de organisatie van 
toeleiding naar werk en afstemming rond uitkering en huisvesting. In sommige gemeenten 
bestaat ook samenwerking met Exodus rond schuldhulpverlening aan en budgettering van 
(ex) gedetineerden. De meeste stichtingen hebben afspraken over arbeidsmarkttoeleiding, 
bijv. door plaatsing van bewoners in de regionale sociale werkvoorziening, deelname aan 
vrijwilligersprojecten, stimulering tot het volgen van opleidingen etc. 
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• Woningcorporaties: Iedere stichting heeft met de regionale woningcorporaties afspraken over 
de doorstroming naar structurele huisvesting aansluitend aan de begeleiding in het Exodushuis. 
De afspraken verschillen inhoudelijk en gaan bijvoorbeeld over de toewijzing van een bepaald 
aantal vrijkomende woningen voor positief uitstromende Exodusdeelnemers, het hoger op een 
wachtlijst plaatsen van positief uitstromende Exodusdeelnemers of het ter beschikking stellen 
van woningen die aanvankelijk op naam van Exodus gehuurd worden. 

• Zorginstellingen voor vervolgzorg: De begeleiding door Exodus is er in principe op gericht dat 
deelnemers na afloop zich zo zelfstandig mogelijk en zonder criminaliteit weten te handhaven 
in de samenleving. Waar nodig en mogelijk houdt Exodus ook na begeleiding contact, hetzij 
formeel (bijv. door continuering van de budgettering), hetzij informeel (door contacten via 
vrijwilligers, deelname aan groepsmaaltijden etc.) Waar toch meer intensieve vervolgzorg 
gewenst is, maakt Exodus afspraken met daarvoor geschikte instellingen. Uitgangspunt van de 
begeleiding door Exodus is dat deelnemers altijd uit het programma stromen met aansluitende 
afspraken over huisvesting, begeleiding, dagbesteding/arbeid etc. 

• Zorgverzekeraars: De begeleiding van Exodus is gericht op zelfredzaamheid. Veel personen 
die Exodus binnen huizen of ambulant begeleid hebben te maken met psychosociale 
beperkingen. Die vormen echter niet de insteek van de begeleiding die geboden wordt. Daar 
waar psychische of psychiatrische hulp of bijv. verslavingszorg toch gewenst is maakt Exodus 
daarover op individueel niveau afspraken met de betreffende zorgverlening/instelling. De 
financiering daarvan wordt in die gevallen ook buiten Exodus om gerealiseerd. 
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18.1 Balans per 31 december 2018
 (na resultaatbestemming)  

   31-12-2018    31-12-2017

e e

Activa

Materiële vaste activa 250.144 247.184

Totaal vaste activa 250.144 247.184

Overige vorderingen 51.951 46.464

Liquide middelen 609.941 556.006

Totaal vlottende activa 661.892 602.470

Totaal Activa         912.036         849.654

Passiva

Bestemmingsreserves 282.569 307.779

Algemene reserves 213.515 154.646

Totaal eigen vermogen 496.084 462.425

Langlopende schulden 219.064 237.942

Kortlopende schulden 196.888 149.287

Totaal Passiva         912.036         849.654
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18.2 Exploitatierekening over 2018

 Exploitatie    Begroting  Exploitatie 

             2018              2018              2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 1.520.127 1.516.454 1.280.553

Subsidies 7.540 9.000 9.355

Overige bedrijfsopbrengsten 106.343 126.500 186.802

Som der bedrijfsopbrengsten      1.634.011      1.651.954      1.476.709

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.047.707 1.115.604 1.006.192

Afschrijvingen op materiële vaste activa 9.329 24.300 10.240

Overige bedrijfskosten 530.681 493.192 482.742

Som der bedrijfslasten      1.596.109      1.633.096      1.499.174

BEDRIJFSRESULTAAT           46.293           18.858          -22.465 

Financiële baten en lasten -12.634 -12.500 -13.298

RESULTAAT BOEKJAAR           33.659             6.358          -35.762

RESULTAATBESTEMMING: 

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 246.000

Onttrekking bestemmingsreserve -25.210 0 -287.024

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 -4.617

Mutatie algemene reserve (saldo)           58.869             6.358             9.879

Voordelig Voordelig Voordelig
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18.3 Kasstroomoverzicht 

         2018          2017

e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 46.293 -22.465

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen         9.329       10.240

9.329 10.240

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -5.486 40.712

- kortlopende schulden       47.601    -282.221

      42.114    -241.509

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 97.737 -253.734

Ontvangen interest 0 42

Betaalde interest      -12.634      -13.340

     -12.634      -13.298

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 85.103 -267.032

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa      -12.950        -5.157

Desinvesteringen           661               0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -12.289 -5.157

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden      -18.879      -18.094

Totaal kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

     -18.879      -18.094

Mutatie geldmiddelen       53.935    -290.283

 Aansluiting geldmiddelen

         2018          2017

Stand per 1 januari 556.006 846.288

Mutatie geldmiddelen 53.935 -290.283

Stand per 31 december     609.941     556.006
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18.4 Toelichting 

Exodusorganisatie
Stichting Exodus Midden-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus Midden-
Nederland is statutair gevestigd te Utrecht. Het adres van de stichting is Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht. 
Exodus bestaat uit verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle stichtingen zijn lid van de 
vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:

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

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

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen WNT

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

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva

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

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

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

Materiële vaste activa

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

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

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

• Bedrijfsgebouwen: 3%

• Verbouwing: 10%

• Inventaris: 20% 

• Installaties: 20%

• Automatisering: 33,3%

• Vervoermiddelen: 20% 

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

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

Financiële instrumenten

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

Vorderingen 

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

Liquide middelen 

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

Schulden 

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

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen

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

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord 
als deze gerealiseerd zijn.

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

Opbrengsten

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

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

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

Pensioenregeling

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

Afschrijvingslasten

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

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

Materiële vaste activa

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

Aanschafwaarde 
per 31-12-17 467.136 56.756 15.327 27.679 15.395 2.239 584.532

Geaccum afschr. 
per 31-12-17   250.011     34.289     14.063     24.691     13.486          811   337.350

Boekwaarde 
per 31-12-17  217.125    22.467      1.264      2.988      1.910      1.428  247.182

Investeringen            0 0 11.331 0 1.619 0 12.950

Desinvesteringen 0 0 1.297 0 0 675 1.973

Afschrijvingen 0 4.026 1.514 1.893 1.459 437 9.329

Afschrijving 
desinvesteringen 0 0 872 0 0 439 1.311

Aanschafwaarde 
per 31-12-18 467.136 56.756 25.361 27.679 17.014 1.564 595.510

Geaccum afschr. 
per 31-12-18   250.011     38.314     14.705     26.584     14.945          809   345.367

Boekwaarde 
per 31-12-18  217.125    18.441    10.656      1.095      2.070         755  250.144

Vorderingen
De specificatie is als volgt:

   31-12-2018    31-12-2017

Nog te ontvangen bedragen 12.117 28.962

Vooruitbetaalde materiële vaste activa 11.719 0

Transitoria debet 10.544 7.508

Vorderingen op bewoners 9.424 9.396

Vooruitbetaalde immateriële vaste activa 4.456 0

Vooruitbetaalde bedragen 2.360 0

Groepsinterne vorderingen 640 196

Kruisposten 491 203

Waarborgsommen                 200                 200

Totaal vorderingen           51.951           46.465
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Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

   31-12-2018    31-12-2017

Bankrekeningen 609.302 554.800

Kassen 639 1.206

Totaal liquide middelen         609.941         556.006

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

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve Groot Onderhoud              2018              2017

Stand per 1 januari 49.659 78.595

 +toevoegingen 0 0

 -onttrekkingen            13.090            28.936

Stand per 31 december           36.569           49.659

Reserve Exploitatie

Stand per 1 januari 12.120 24.201

 +toevoegingen 0 0

 -onttrekkingen            12.120            12.081

Stand per 31 december                    0            12.120

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 246.000 0

 +toevoegingen 0 246.000

 -onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december          246.000          246.000

Totaal Bestemmingsreserves         282.569         307.779
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Reserve Groot onderhoud
De reserve groot onderhoud is bestemd voor het plegen van onderhoud aan de eigen panden. In het 
boekjaar 2018 heeft op deze reserve een onttrekking van 13.090 euro plaatsgevonden.

Reserve Exploitatie
De reserve Exploitatie is o.a. in het verleden gevormd om de kosten vanwege de vorming van de 
nieuwe organisatie Exodus Midden-Nederland te kunnen bekostigen. Deze reserve is toegevoegd aan 
de algemene reserve.

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

Algemene Reserve            2018            2017

Stand per 1 januari 154.647 144.768

Resultaat lopend jaar 58.869 9.879

Stand per 31 december       213.515       154.647

Langlopende schulden        

             2018              2017

Stand per 1 januari 256.037 273.345

Aflossing            18.094            17.308

Stand per 31 december           237.943           256.037

Kortlopend deel van de schulden            18.878            18.094

Saldo         219.064         237.943

De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

De externe langlopende schulden zijn hypothecaire leningen aangegaan ten behoeve van de aankoop van 
de panden aan:

• de Waalstraat 91-93 (Aankoopsom 156.374 euro inclusief bijkomende kosten, rente 5% 
resterende looptijd 8 jaar),

• de Runstraat 53 (Aankoopsom 123.729 euro inclusief bijkomende kosten, rente 5% resterende 
looptijd 10 jaar),

• de Runstraat 51 (Aankoopsom 187.033 euro inclusief bijkomende kosten, rente 5% resterende 
looptijd 14 jaar),

Van bovenstaande leningen loopt 135.700 euro langer dan 5 jaar. Alle panden staan in Utrecht.

De bovengenoemde panden zijn in onderpand gegeven bij de hypotheek verstrekkers.

De rente en aflossingen zijn berekend op basis van annuïteiten.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

   31-12-2018    31-12-2017

Groepsinterne schulden 68.820 84.821

Vooruit ontvangen subsidie van der Staaij 56.831 0

Te betalen vakantiedagen en loopbaanbudget 33.947 24.184

Kortlopende deel langlopende schulden 18.878 18.094

Schulden aan bewoners 9.461 11.922

Overlopende passiva              8.951            10.266

Totaal kortlopende schulden         196.888         149.287

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Stichting Exodus Midden-Nederland huurt een aantal losse woningen. De huurverplichting hiervoor 
bedraagt 55.331 euro voor 2019. Behalve het huurcontract op de Eendstraat zijn alle huurcontracten per 
maand opzegbaar. 

De huurverplichtingen voor de Eendstraat voor de periode 2019-2020 bedraagt 110.000 euro.

Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg verhuurt 3 kamers in Amersfoort aan Stichting 
Exodus Midden-Nederland. De huurverplichting voor 2019 bedraagt 11.410 euro. Het huurcontract heeft 
een looptijd tot 1 december 2019 en is tussentijds niet opzegbaar.
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18.6 Toelichting op de exploitatierekening
Opbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1.040.574 763.197

Gemeente Utrecht MO ambulante woonbegeleiding 157.723 154.340

Gemeente Utrecht MO voltijdopvang 122.880 120.594

Gemeente Utrecht Nazorg namens alle 26 gemeenten in de provincie 
Utrecht

115.429 151.739

Gemeente Utrecht Arbeidsintegratie 72.000 71.163

Gemeente Hilversum begeleiding 7.812 16.595

Gemeente Hilversum WMO 3.709 0

Gemeente Utrecht plaatsingen                    0              2.925

Totaal opbrengsten zorgprestaties      1.520.127      1.280.553

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

De inkoop Forensische zorg zal in 2019 onder hetzelfde afgesloten aanbestedingscontract uit 2018 vallen. 

Subsidies
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid voor vrijwilligers 5.500 5.500

Subsidie Stage Fonds              2.040              3.855

Totaal subsidies             7.540             9.355

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

             2018              2017

Giften van particulieren 10.545 8.645

Giften van kerken 7.592 4.800

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten door deelnemers 43.906 55.965

Opbrengst project WorkWise 38.435 110.210

Opbrengst stichting Naaste 5.665 4.363

Opbrengst project Connect 0 1.037

Overige baten                 200              1.783

Totaal overige bedrijfsopbrengsten         106.343         186.803

Personeelskosten 
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Salariskosten 882.292 787.644

Terugontvangen ziekengeld -86.989 -18.089

Sociale lasten 132.896 118.007

Pensioenpremie 76.307 64.964

Overige personeelskosten 38.942 49.480

Personeel derden              4.260              4.456

Totaal personeelskosten      1.047.707      1.006.192

In 2018 waren er gemiddeld 18,2 fte (exclusief 3 stagiaires) in dienst van Stichting Exodus Midden-Nederland. 
In 2017 waren er gemiddeld 14,7 fte in dienst. Daarnaast werd in 2017 voor gemiddeld 0,6 fte per week een 
zzp-er ingezet en waren er gemiddeld per week 1,6 fte aan invallers. Dit is exclusief 3 stagiaires. 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naam M.A. Groenendijk

Functionaris Directeur-bestuurder

In dienst vanaf 1 januari 2018

In dienst tot 31 december 2018

Deeltijdfactor 100%

Gewezen topfunctionaris Ja

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 86.443 

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.176

Subtotaal € 95.619

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 103.000

-/- Onverschuldigde betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 95.619

Klasse-indeling: 1
Puntenscore: 7

Gegevens 2017

In dienst vanaf 1 januari 2017

In dienst tot 31 december 2017

Deeltijdfactor 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 84.772

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.454

Totale bezoldiging 2017 € 93.226

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

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

Naam Periode

Dhr. C. van der Hoog 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Mevr. A. Kruimer 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Dhr. N. Overvest 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Dhr. R. Diemen 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Dhr. H. Versteeg 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
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Afschrijvingskosten
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Afschrijving op verbouwing 4.026 4.026

Afschrijving installaties 1.893 3.237

Afschrijving inventaris 1.514 759

Afschrijving op automatiseringsapparatuur 1.459 1.770

Afschrijving op vervoersmiddelen                 437                 448

Totaal afschrijvingen             9.329           10.240

Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 34.494 32.712

Bewoners gebonden kosten 27.191 18.351

Onderhoud en energiekosten 53.966 58.258

Huurkosten en Leasing 98.432 80.166

Algemene kosten           316.598           293.256

Totaal overige bedrijfskosten         530.681         482.742

Bewoners gebonden kosten
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Bewonerskosten 26.462 18.351

Bewonersactiviteiten                 730                    0

Totaal bewoners gebonden kosten           27.191           18.351

Onderhoud en energiekosten
De specificatie is als volgt:

             2018              2017

Onderhoudskosten            25.736            35.357 

Energiekosten            28.229            22.901

Totaal onderhouds- en energiekosten           53.966           58.258
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Algemene kosten

             2018              2017

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 182.436 135.691

Overige huisvestingskosten 49.434 43.734

Kosten projecten 34.249 65.041

Communicatiekosten 16.120 11.310

Kosten automatisering 13.947 11.531

Onkosten vrijwilligers 8.564 8.468

Bestuurskosten 3.402 1.817

Advies- en accountantskosten 2.715 7.205

Public relations kosten 1.133 1.144

Kosten transitie 0 586

Overige algemene kosten              4.599              6.730

Totaal algemene kosten         316.598         293.256

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland ingehouden op de opbrengst 
voor de gemaakte dagen in het kader van de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

De Kosten projecten zijn kosten voor een medewerker die ingehuurd wordt voor werkzaamheden 
aan het project WorkWise. De kosten voor deze medewerker zijnde “personeel niet in loondienst” 
bedragen 34.249 euro. 

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

• Missie;

• Identiteit;

• Kwaliteit;

• Deskundigheidsbevordering;

• Financiële administratie en personeelszaken;

• PR, communicatie en rapportage;

• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen;

• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties;

• Coördinatie vrijwilligers;

• Inhoud van het begeleidingsprogramma.

Financiële baten en lasten

             2018              2017

Rentebaten 0 42

Rentelasten           -12.634           -13.340

Saldo rentebaten en –lasten          -12.634          -13.298
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18.7 Analyse van het resultaat
Het resultaat van de jaarrekening 2018 is positief, dit heeft o.a. te maken met de hogere opbrengsten van 
het landelijk contract met DForZo.

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

De opbrengsten van het landelijk contract worden o.a. verklaard doordat er geen budget met plafond is 
ingekocht en derhalve aan de daadwerkelijke zorgvraag kon worden voldaan. 

Daarnaast is er sprake van een stijging van hogere zorgzwaarte pakketten. Bij Exodus worden veel deelnemers 
begeleid met een zeer intensieve zorgvraag die moeten worden begeleid in een gestructureerde omgeving.

Exodus Midden NLD heeft met ambulante begeleiding in 2018 een grote groei doorgemaakt onder het 
DForZo contract. Hierdoor is het aantal begeleidingsuren in 2018 verviervoudigd. 

De totale bedrijfskosten laten een stijging zien ten opzichte van 2017 maar komen wel iets lager uit dan 
begroot. Doordat er meer begeleidingsuren zijn geboden is ook meer personeel ingezet wat geresulteerd 
heeft in hogere personeelskosten. 

De resultaten in het boekjaar 2018 liggen in lijn met de begroting. Per saldo resteert een positief resultaat 
van 58.869 euro. Dit is een mooie verbetering ten opzichte van voorgaande jaar toen een positief resultaat 
van 9.879 euro werd gerealiseerd.
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18.8 Ondertekening

15 april 2019

Stichting Exodus Midden-Nederland te Utrecht

Het bestuur: 

Dhr. M. Groenendijk (directeur-bestuurder)

Leden van de raad van toezicht:

Dhr. C. van der Hoog

Mw. A. Kruimer

Dhr. N. Overvest

Dhr. R. van Diemen

Dhr. H. Versteeg
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18.9 Overige gegevens

18.9.1 Resultaatbestemming 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening           33.659

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 

Toevoeging bestemmingsreserve 0

Onttrekking bestemmingsreserve -25.210

Toevoeging bestemmingsfonds 0

Onttrekking bestemmingsfonds                    0

Mutatie algemene reserve (saldo)           58.869

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 (pagina 28 tot en met 47) van Stichting Exodus Midden-Nederland 
gecontroleerd.

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

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van e 912.036;
2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van 

e 33.659 (overschot); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Midden-Nederland, te Utrecht, zoals vereist in de Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- 
en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

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

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

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 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, 15 april 2019.

WITh accountants B.V.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


