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Voorwoord
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van kracht.
De deelnemers leerden zelf hun krachtinventarisatie en actieplan maken. Samen met de medewerkers
wordt gewerkt vanuit de methodiek ‘Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met krachtwerk’.
Enthousiaste professionals en vrijwilligers zetten zich met bezieling in voor het werk en dat is een
steun in de rug voor een doelgroep die haar weg terug naar die samenleving maar moeilijk kan vinden.
Met een klein positief resultaat sluiten we 2016 af. We zijn er nog niet, er staan uitdagingen voor
de deur. De overgang naar de WMO, het kunnen bijhouden van innovatieve ontwikkelingen met onze
kwetsbare doelgroep, de toenemende regeldruk. We zetten door met het ondernemerschap enerzijds en
het efficiënter en effectiever inrichten van de organisatie anderzijds. En bouwen daarmee verder aan de
toekomstbehendige organisatie.
In dit inhoudelijk jaarverslag nemen we u mee naar de bijzondere ervaringen en resultaten van de
mensen van Exodus Zuid-Holland.
En wij vragen in het bijzonder aandacht voor de vooroordelen en oordelen die bij mens en
samenleving fors blijven naar de doelgroep. En soms maakt men het er ook naar, terugval blijft heftig en
teleurstellend. Waarom verdienen deze kwetsbare mensen dan toch een kans? Zij die slachtoffers hebben
gemaakt, een delict pleegden en dikwijls agressief en onaangepast gedrag vertonen.
Deze mensen zijn kwetsbaar. In hun vroege levens zijn kansen blijven liggen en beschadigingen
ontstaan. Door een stapeling van bijvoorbeeld onveilig opgroeien, onafgemaakte opleiding, het
ontbreken van werkervaring en grotere kwetsbaarheid door verstandelijke beperkingen, gedragsen verslavingsproblematiek hebben zij bij het stoppen met criminaliteit
intensieve ondersteuning nodig. Deze kwetsbare mensen verdienen een
kans op een beter leven.Voor henzelf en hun kinderen.Voor de inclusieve
samenleving, want de samenleving die mensen afschrijft, is verloren.
Kwetsbare mensen horen erbij, we steken onze hand uit en ondersteunen
met kracht. Streng en zacht, er zijn waar het nodig is, op de manier die werkt.
Exodus gaat door, tot het herstel zich inzet. In het gezamenlijk belang van de
samenleving én het individu. Sterkere mensen voor een betere wereld.
Rotterdam, 28 maart 2017
Lara van der Well
Directeur-bestuurder Exodus Zuid-Holland

4

Exodus Zuid-Holland

Jaarverslag 2016

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

• Exodus werkt samen en wisselt ervaring en kennis uit met vergelijkbare organisaties en groepen
vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en 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.
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2. Wat: Methodiek, resultaten
en trends/bevindingen
In 2016 zijn in Zuid-Holland in totaal 466 deelnemers begeleid, 155 in woonvormen, 311 ambulant.
Onze verschillende diensten groeien in de regio en door de uitbreiding van maatwerk expertise kunnen
we de hulpvragen van diverse gemeenten beantwoorden. Spannend blijft de overgang van subsidie naar
WMO. Onze zorgmijdende doelgroep haakt dikwijls af door de bureaucratische hobbels en de te betalen
eigen bijdrage. Daarover zijn we in gesprek met gemeenten. We streven er naar om medio 2017 klaar te
zijn met de overgang naar WMO. Gemeenten ondersteunen ons bij de hobbels die we tegenkomen, maar
zijn ook duidelijk: het moet. 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 verder geïmplementeerd in 2016. 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
Het onderzoek naar de effecten van aandacht voor de sleutel zingeving (Radboud/Kaski, 2013) heeft
reden gegeven om binnen de vernieuwing van de methodiek extra aandacht te besteden aan zingeving
en de relatie tussen de deelnemer en de begeleider. De vertrouwensband. Het opbouwen van deze
vertrouwensband is een essentiële voorwaarde in de begeleidingsrelatie. Methodische middelen voor
het bespreekbaar maken van de samenwerking 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 dat bijdraagt aan het
herstel van hun leven, de essentie van Krachtwerk, is in het hart van deze unieke Exodusmethodiek geplaatst.
Ambulante (doorzorg) met en zonder wonen
In de ambulante begeleiding wordt, net als in het begeleid wonen, uitgegaan van de Krachtmethodiek
en de Exodussleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Iedere deelnemer heeft een vaste
begeleider die outreachend, 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.
1
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‘Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met krachtwerk.’ Methodiek ontwikkeld door Exodus en Impuls Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg, onderdeel van het Radboud UMC.
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2.2 Opdrachten in de regio Zuid-Holland
Wonen

Aantal deelnemers / nachten

Rotterdam DForZo

42 / 6.000 nachten

Rotterdam Trajectum

1 / 283 nachten

Den Haag DForZo

45 / 5.588 nachten

Leiden DForZo

47 / 6.045 nachten

Den Haag OCW

6 / 309 nachten

Leiden MO

14 / 1559 nachten

Ambulant

Aantal deelnemers/uren

Zuid-Holland DForZo

31 / 926,91 uur

Rotterdam IJA wijkteam

85 / 3,5 fte

Rotterdam Staaij

15

Rotterdam Rooijse Wissel

2

Nissewaard

15

Den Haag OCW

17 / 302,7 uur

Den Haag OOV

2 /94 uur

Leiden MO

19 / 226,62 uur

Veiligheidsregio Hollands Midden

57 /1.446,07 uur

Onderaanneming Palier

21 / 855,02 uur

Zoetermeer volwassenen

3 / 146,17 uur

Zoetermeer jongvolwassenen

15 / 555,41 uur

Leidschendam-Voorburg

23 / 800,80

WMO

2 (Leiden), 3 (H6), 1 (Katwijk)
- De opdrachtgevers ontvangen verantwoordingsbrieven op maat -

Trots
Soms zijn er deelnemers en die bloe
ien zo zichtbaar op. Melanie (32
jaar) kwam onzeker binnen. Haar verh
aal moesten we ‘uit haar trekken’ en
de schuchterheid was pijnlijk om te
zien. Je ziet een volwassen vrouw die
er niet durft te zijn. En met wat aand
acht en gezien worden, laat Melanie
nu zien wie ze is. Krachtig en positief
samenwerkend. Zelfstandig verzame
lt
ze haar vragen, komt de afspraken na
en werkt met ons aan haar doelen.
En dat gaat samen met gezellige gesp
rekken, haar notitieboekje bij zich.
Ze deelt over haar leven van vroeger
en wat dit nog met haar doet. Zo
verwerkt ze, herstelt ze. Ze start met
een opleiding en is erg gelukkig met
het feit dat
haar moeder weer trots op haar kan
zijn. Dat ze zelf weer trots op zichzelf
is.
(Joëlle, begeleider. De naam van de deel
nemer is gefingeerd)
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2.3 Aanmeldingen
Sinds de inkooprelatie met de Directie Forensische Zorg (DForZo) is de aanmeldingen
procedure 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 2016 groeiden de wachttijden. Dat geeft echter een
vertekend beeld. Verwijzers spreken de vraag naar meer plaatsen uit, maar wachtlijsten lossen dat
niet op doordat gedetineerden en ex-gedetineerden doorgaans niet kunnen wachten door 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 ex-gedetineerden uit de gevangenis zonder dat de doorzorg en
zelfredzaamheid voldoende op orde is.
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 blijft een feit dat
wanneer elders in het land nog 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.

2.4 Instroom, bezetting en uitstroom
De regio Zuid-Holland had in 2016 een capaciteit van 72 bedden in totaal. Rotterdam 20 plekken,
Den Haag 19 plekken, Leiden 14 plekken. En doorstroomwoningen in Gouda (5), Rotterdam (6), Den
Haag (4) en Leiden (4), totaal 19 doorstroom plekken. Het gemaximeerde aantal justitiële nachten voor
Exodus Zuid-Holland in 2016 is 17.782 (inclusief de incidentele budgetophoping), daarvan is 99,3%
gerealiseerd. Dat zijn omgerekend 48,5 bedden. De overige plekken zijn benut voor opdrachtgevers als
de gemeente Den Haag, gemeente Leiden, het Veiligheidshuis Hollands Midden (VHHM), Nissewaard,
Staaij Rotterdam en voor een plaatsing in het kader van transmuraal verlof. Er zijn in 2016 61 deelnemers
positief (vrijwillig) uitgestroomd, dat is ruim 68% van de totale uitstroom. Oorzaken van negatieve
uitstroom zijn vooral agressie en verslavingsproblematiek. Om betere resultaten te behalen en de kans

Zwemmen of verzuipen…

jaar) krijgt van de
het goede spoor te vinden. Melcom (47
Helaas lukt het niet altijd zomaar om
zaken gestart
er te wonen. Het lukt niet goed om de
skam
crisi
de
in
om
g
min
tem
toes
geen
gemeente
zoeken lukte het een
g, geen uitkering, geen woning. Na lang
te krijgen: geen woning, geen uitkerin
en. Het gevecht tegen
de kwamen ook de boetes weer binn
postadres voor hem te vinden. Zodoen
de uitkering zocht Melcom
ar. Om niet afhankelijk te blijven van
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blij en trots. Maar ook zo snel bleek
we
en
war
Wat
k.
wer
d
von
hij
en
k
wer
bijdrage nodig. Het
zijn kinderen in Suriname hadden zijn
En
.
men
inko
het
eft
betr
wat
id
ighe
geen vast
k, in de
Maar Melcom vond weer nieuw wer
was allemaal niet in balans te krijgen.
ebouwde jaren,
een woning. Zijn woonpas, met 15 opg
Transport. Toen kon hij op zoek naar
geen inschrijfadres had,
niet bij hem aangekomen omdat hij
is
r
ove
daar
f
brie
De
n.
ope
verl
k
blee
.Vanuit Exodus
waren de opgebouwde jaren vervallen
en
engd
verl
tijd
op
niet
hij
ft
hee
r
daardoo
Melcom op te komen.
toe te lichten en voor de belangen van
is alles op alles gezet om de situatie
. Het vertrouwen van
opgebouwde jaren hersteld werden
Het was een grote opluchting dat de
nheid groeide. Hij kreeg
ening herstelde enigszins en zijn ope
Melcom in het systeem en de hulpverl
t. Dromen dat zijn
pectief op een woning en een toekoms
pers
nu
ft
hee
com
Mel
g.
teru
p
hoo
wat
ft, draaglijker.
kt de lange weg die hij nog te gaan hee
maa
dat
zijn,
nen
kun
hem
bij
r
wee
kinderen
geerd)
m. De naam van de deelnemer is gefin
(Maud, begeleider project Staaij, Rotterda

8

Exodus Zuid-Holland

Jaarverslag 2016

op recidive verder te verlagen, lukt het Exodus steeds beter om na uitstroom (positief of negatief) met
behulp van vrijwilligers, ambulante begeleiding of continuering in het kader van subsidie/ WMO doorzorg
te realiseren.Vanaf 1 januari 2017 worden de resultaten hiervan gemeten.
Uitstroom
Totaal Uitstroom

Positieve Uitstroom

Pos. Uitstroom in %

Rotterdam

29

22

75%

Den Haag

29

15

51%

Leiden

29

24

80%

2.5 Gemêleerde groep
De groep deelnemers bestaat elk jaar weer uit een diversiteit van achtergronden. 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 35 jaar, dit jaar is dat 37. 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
In 2016 is door (een deel van) de doelgroep aangegeven dat ze graag extra hulp wil bij het vinden van
‘echte werkgevers’. Er is een denktank gestart waarbij een deelnemer aan is geschoven. De arbeidsmarkt is
herstellende en dat biedt meer mogelijkheden voor de doelgroep (ex-)gedetineerden. Omdat gemeenten
over het algemeen alleen investeren in de meer kansrijke werkzoekenden, blijft het voor de deelnemers
van Exodus van groot belang om zelf aansluiting te hebben met werkgevers. Een aantal van hen kan (met
minimale ondersteuning) regulier aan het werk, een ander deel heeft daarbij (intensieve) begeleiding nodig
en voor nog een ander deel van de doelgroep is het ook op de langere termijn (nog) niet haalbaar om
arbeidsproductief te zijn. Zij kampen met te grote gedragsproblematiek in combinatie met verstandelijke
beperkingen en zijn gebaat bij zinvolle dagbesteding en een stabiele thuissituatie om een leven met
perspectief op te bouwen en daarmee ook recidive op de langere termijn te voorkomen. De samenwerking
met partners op de arbeidsmarkt is geïntensiveerd. Denk hierbij aan Visie-R, de werkgeversservicepunten,
Start Foundation en diverse werkgevers die bij Exodus aankloppen om de kansen voor onze doelgroep
te verhogen. Momenteel bijvoorbeeld De Nieuwe Poort en Bob Autowas. We hebben al jaren de ervaring
dat het met individuele werkgevers succesvol kan zijn, mits de koppeling aan de deelnemers op een rustige
manier wordt opgebouwd en deze een echte kans krijgt. Er zijn veel werkgevers die in deze knellende
arbeidsmarkt en economisch uitdagende tijden, proberen hun (financiële) voordeel te doen met gratis
arbeidskrachten, Exodus houdt toezicht dat er geen misbruik van de doelgroep wordt gemaakt. Ook komt
het helaas toch regelmatig voor dat de doelgroep terugvalt en daarmee de ervaring voor een individueel
werkgever een teleurstelling is. Een realistisch verwachtingspatroon bespreken en heldere (eerlijk, duidelijk,
ook gericht op de risico’s) communicatie werken goed als natuurlijke voorselectie om de werkelijk
maatschappelijk betrokken werkgevers te vinden.
Zie onderstaande tabel met resultaten. We zien over de jaren zowel de doorstroom naar het
vrijwilligerswerk als naar het reguliere werk groeien. Trajecten gefinancierd door de gemeente blijven
afnemen, het aantal mensen dat (nog) niet kan doorstromen naar dagbesteding/werk neemt verder af.
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Werk, school,
vrijwilligerswerk

Bijzonderheden

Vrijwilligerswerk

35 %

Regulier betaald werk

18 %

School/traject

7%

Dagbesteding intern in
combinatie met therapie

40 % (50% 2015/ 2014/45 %)

Waarvan 20 % nog op zoek/net
gestart of onvoldoende motivatie
en 20 % (2014/31%) nog niet
klaar voor (vrijwilligers)werk
door psychische/psychiatrische
of lichamelijke problematiek. Na
verloop van tijd worden beide
groepen geactiveerd (dwang,
drang, stimulans)

Berekend over 38 deelnemers uit een deel van de regio.Vanaf 1 januari 2017 wordt gemeten over alle
deelnemers in de gehele regio.

2.7 Overige resultaten
Wonen, administratie en financiën
Voor alle deelnemers van onze diverse 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 ruim 80%) blijft er dikwijls voor vele jaren €40
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 het leven. Daarmee zijn zingeving
en relaties dan ook belangrijke onderwerpen in de persoonlijke begeleidingsgesprekken. In de
vernieuwde methodiek is daarvoor systematische ruimte ingebouwd.
De omgeving
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 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.
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Communicatie
Onze communicatie is erop gericht om door middel van informatievoorziening en transparante
verantwoording, het draagvlak voor onze doelgroep en voor het werk van Exodus in de regio Zuid- Holland
te versterken. Onze eigen externe communicatie beperkt zich tot de regio omdat de landelijke communicatie
wordt verzorgd door het landelijk bureau van het Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN).Voor
onze regionale communicatie maken we gebruik van verschillende uitingen gericht op een breed publiek zoals
(online en offline) publicaties, evenementen, voorlichtingsbijeenkomsten en mediacontacten.
In 2016 hebben we de regionale website weer nieuw leven ingeblazen. Deze website dient als
aanvulling op de landelijke website en als landingspagina voor artikelen die we via de digitale nieuwsbrief
en sociale media verspreiden.
In 2016 zijn drie externe digitale nieuwsbrieven verspreid naar ca. 150 abonnees.
Ook via de onderstaande drie sociale media platforms is ons bereik in 2016 weer verder gegroeid.

• Facebook (150 page likes, 246 vrienden)
• LinkedIn (796 connecties)
• Twitter (289 volgers)
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 weten 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. Innovatieve samenwerking
met bestaande en nieuwe partners blijft groeien. In 2016 hebben we op verschillende manieren
samengewerkt met onder andere: de Forensische Wegwijzer, wijkteams, De Binnenvest, Humanitas,
Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (Palier/Parnassia groep),Visie-R en de Kringloop Den Haag.
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 2016 de hercertificatie voor het kwaliteitcertificaat
ISO 9001 behaald. Er wordt gewerkt met een verbeterregister en digitaal handboek. Jaarlijks worden
de handboekdocumenten gecontroleerd op actualiteit en kwaliteit. Er gaat een verbeterslag gemaakt
worden door het handboek en verbeterregister gebruiksvriendelijker te maken voor de werkvloer.
Extra aandacht zal er in 2017 zijn voor het verhogen van bewustwording omtrent incidenten.
Op het gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Doordat de medewerkers van
Exodus erg gewend zijn aan afwijkend gedrag, ziet men incidenten met enige regelmaat als ‘het hoort erbij’.
Dat maakt dat er minder gemeld wordt dan wenselijk is voor de monitoring van kwaliteit, trends en bijsturing.
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 milieu bewustzijn 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 gaat in 2017 een
commerciële organisatie vanuit maatschappelijke betrokkenheid ‘om niet’ voor ons uitzoeken of en hoe
we kunnen bezuinigen op de energiekosten.
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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.
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 Rotterdam, Den Haag, Leiden, projecten
en ambulant. Op de agenda van 2016 stonden onder andere: de transitie, het personeelsregistratiesysteem,
de begroting, wens om meer specificatie financieel, de situatie huisvesting Frankenslag.
Er is in het jaar 2016 een klacht bij de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
binnengekomen inzake Exodus Zuid-Holland. Het betrof een klacht van een deelnemer. Deze klacht is
voorgelegd aan en afgehandeld door de klachtencommissie. De inhoudelijke behandeling heeft niet
plaats kunnen vinden, omdat zowel de klager als de beklaagde niet naar de hoorzitting zijn gekomen.
De verbeterpunten die vanuit eigen analyse gemaakt konden worden, zijn door het team opgepakt.
Doel in 2017 is om de klachtenregeling laagdrempeliger te maken, met name door er meer over te
communiceren in team- en deelnemervergaderingen.
Er is het jaarlijkse klanttevredenheid onderzoek gedaan. Onder andere kwam naar voren dat
deelnemers graag meer betrokken worden bij (beleids)ontwikkelingen en dat onzorgvuldigheden in
de communicatie van medewerkers naar deelnemers voor irritatie zorgen. Dit laatste punt heeft twee
kanten: enerzijds moet de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers verbeterd worden, anderzijds
is het belang dat medewerkers voldoende rust in hun werk houden waardoor de communicatie goed en
zorgvuldig gaat. Dit zijn aandachtspunten voor de deelnemers en teams.
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 (denktank Exo
Uitzend) en activiteiten (werkbezoeken, rondleidingen, werkcolleges).
De jaarlijkse controles op brandveiligheid zijn uitgevoerd, de ontruimingen worden twee maal geoefend.
Het plan van aanpak Microbiologisch waterbeheer vraagt om spoeldiscipline en is onder controle.

2.8 Trends en bevindingen
Er vielen in 2016 enkele zaken extra op waar we onder het kopje ‘trends’ iets dieper op in gaan.
De verbetering van de gefaseerde doorstroom geeft de deelnemers grotere kansen om het
progamma op maat af te maken. Het ideale traject start in detentie en gaat stapsgewijs over van
beschermd wonen naar begeleid wonen om vanuit ambulant begeleid wonen het maximaal zelfredzame
functioneren te bereiken. Waar nodig wordt begeleiding vanuit de WMO of door een vrijwilliger ingezet.
De gemeentelijke transitie zorg heeft op dit proces een versterkende werking gehad. Het lukt Exodus
steeds beter om passende doorzorg te realiseren (binnen of buiten Exodus). Het is niet makkelijk. Er
komt heel veel bureaucratie en inhoudelijke en financiële zorg kijken, maar we hebben er vertrouwen in
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hierin de komende jaren de doorstroom verder te verbeteren en zo een duurzame bijdrage te kunnen
leveren aan zowel de missie van Exodus als aan de gemeentelijke doelstellingen transitie zorg.
De krachtmethodiek heeft een positief effect op de samenwerking in de begeleiding. Zowel op het
gebied van de relatie tussen de deelnemer en de begeleider/vrijwilliger als op het gebied van de sfeer
in de groep bij het samenwonen. Er ontstaat een krachtiger en positievere ‘taal’ en de vele positieve en
reflecterende tools van de methodiek bieden houvast om hiermee systematisch aan de slag te gaan in de
persoonlijke begeleiding. We gaan de positieve effecten in 2017 verder onderzoeken om deze verder te
kunnen ontwikkelen.
Bij de uitstroom beschermd wonen (justitieel en vrijwillig/gemeentelijk) blijven negatieve
beëindigingen ons zorgen baren. Het zijn de deelnemers met ernstig afwijkend gedrag die zich
onvoldoende kunnen ontwikkelen tot de zelfredzaamheid die van hen als burgers verwacht wordt.
Dat in combinatie met het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid (deels door onvermogen)
verhoogt de kans op recidive. We blijven zoeken naar de mogelijkheden om ook deze mensen intensief
te mogen blijven begeleiden. Zo gebeurt het regelmatig dat een deelnemer na een terugplaatsing in
detentie opnieuw in het programma opgenomen wordt. Om daarna effectiever de draad op te kunnen
pakken doordat men niet opnieuw in de verleiding kan komen ‘mooi weer te spelen’. We kennen de
pappenheimer dan. Ook voor gemeenten kunnen we naast de lichtere (ambulante) begeleiding ook de
intensieve (woon) begeleiding aanbieden en zien we dat bijvoorbeeld via Veiligheidshuizen, maar ook via
wijkteams deze weg naar Exodus steeds meer gevonden wordt.

“Ik voel me zoveel sterker…”

Chelsey “Mijn vader zat toen ik klein
was vaak
gevangen en mijn moeder had borderl
ine. Ik zorgde
voor mijn vier jongere broertjes en
zusjes. Tijdens de
DOEL-begeleiding ben ik gaan begrijpen
dat ik nooit
geleerd heb om ‘nee’ te zeggen. Mijn
rol in het gezin
bestond eruit om altijd voor iedereen
beschikbaar te
zijn. Dat was mijn manier om nog wat
waardering te
krijgen. In relaties gaf ik daarna mijn
grenzen nooit
aan: ik werd geslagen maar wilde mijn
partner niet
verliezen. Uiteindelijk ben ik via hem
zelfs in de
criminaliteit beland.
In de DOELbegeleiding van Exodus heb
ik
geleerd om ‘nee!’ te zeggen. Zelfs met
mijn moeder
heb ik beter leren omgaan, want we
hebben ook
gesprekken met haar gehad. Dankzij
de begeleiding
heb ik mijn grenzen beter te leren kenn
en en
mezelf leren beschermen door assertiev
er te
worden. De gesprekken met de bege
leider waren
aan de keukentafel of buiten en dat was
heerlijk: het was niet zo officieel.
Ik ben heel blij dat ik dit begeleidingst
raject heb kunnen volgen, ik voel me
nu zoveel sterker en ik
denk niet dat ik ooit weer in de crim
inaliteit terecht kom.”
(Chelsey, deelnemer Doel training)
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Parel Erik
Marit: “Het is hem gelukt! Na jaren van tegenslagen woont Erik, net 25 jaar oud, nu eindelijk in
zijn eigen woning. Een woning vlakbij zijn kinderen, die voor hem de krachtbron vormen om vol te
houden en te blijven proberen. En volhouden, dat heeft hij gedaan! Al op jonge leeftijd begonnen
voor Erik de problemen. Als kind uit een gezin met vier kinderen waarin moeder er al snel alleen
voor kwam te staan en waar veel energie en aandacht ging naar een ziek zusje, ontstonden bij Erik
gedragsproblemen. Hij kwam in een instelling terecht, al snel in een andere instelling en vervolgens
weer in een andere. De gedragsproblemen werden erger, hij raakte op het verkeerde pad. Na
diverse contacten met justitie, kwam hij in een Justitiële Jeugdinrichting terecht. Toen hij daaruit vrij
kwam, kwam hij onder toezicht van de Reclassering te staan.
Toen ik hem in begeleiding kreeg was hij enkele maanden dakloos. Hij had geen inschrijfadres,
geen inkomen, geen dagbesteding. Hij leefde al 7 jaar lang van niks, af en toe had hij wat inkomsten
als artiest, want muziek vormt, samen met zijn kinderen, zijn grote liefde en krachtbron.Voor hulp
aankloppen in zijn netwerk vond hij moeilijk, hij wilde niemand tot last zijn. Dus ook niet eten of op
de bank logeren als dit een belasting leek te zijn voor zijn gastheer- of
vrouw, dan zwierf hij liever
door de stad.
Om verbetering in zijn
situatie te brengen had Erik de
afgelopen jaren al 8 keer bij
het Jongerenloket aangeklopt.
Maar daar kwamen de
processen om allerlei redenen
steeds weer tot stilstand. Of
ze kwamen überhaupt niet op
gang omdat Erik wegens zijn
agressieproblematiek meteen
al de deur werd gewezen. De
9e keer mocht ik met hem
mee. We spraken af dat hij
zich in zou houden, rustig zou
blijven, ondanks alle onmacht en
frustratie die hij voelde, en dat
ik als zijn begeleider het woord
zou doen bij het Jongerenloket.
Het ging goed, Erik werd
ingeschreven, de wachttijd van
vier weken ging in, waarin Erik
aantoonbaar op zoek moest
naar een baan. Elke week
zochten we samen vacatures
en reageerde hij daarop. Nooit
leidde het tot een uitnodiging.
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We gingen naar het uitzendbureau om Erik in te schrijven, maar zonder dat dit werk opleverde.
Na de wachttijd, of eigenlijk zoektijd, keerden we terug naar het Jongerenloket. Erik kwam
eindelijk in aanmerking voor een daklozenuitkering (274 EUR per maand). Voor zo’n uitkering
moet je een postadres hebben, dat hadden we geregeld maar zo’n constructie werkt maximaal
3 maanden, daarna moet je een huis gevonden hebben. De meevaller was dat Erik al heel lang
stond ingeschreven bij de woningbouw, dus hij had rechten om te reageren op vrijkomende
woningen. Hij wilde natuurlijk het liefst in de wijk wonen waar ook zijn kinderen wonen, zodat
hij dicht bij hen kon zijn. En het lukte! Drie dagen voordat de drie maanden voorbij waren, kon
hij een huis krijgen in de wijk van zijn kinderen.
Toch sloeg meteen de stress toe, want hij was al eens eerder zo ver gekomen: een paar jaar
geleden had hij een baantje geregeld en gereageerd op een woning in dezelfde wijk. Hij kwam,
gezien zijn inschrijfduur, ook toen al in aanmerking voor de woning. Alles leek eindelijk goed te
komen. Maar om het huurcontract te kunnen afsluiten moest hij wel een maand huur vooruit
kunnen betalen. Hij had net een baantje maar dat had hem nog geen inkomen opgeleverd. Juist
omdat hij een baantje had, kon het jongerenloket hem echter geen voorschot geven. Toen stortte
het met zoveel moeite opgebouwde perspectief meteen weer in elkaar: de woning ging aan zijn
neus voorbij, de drie maanden inschrijfduur op het postadres waren bijna verlopen, hij verloor zijn
baantje al snel weer en dwaalde weer zonder woning en zonder inkomsten door de stad.
Maar deze keer liep het anders. We hadden het jongerenloket namelijk gevraagd om een apart
potje voor Erik aan te leggen waar elke keer een deel van de € 274 in gestort werd. En wonder
boven wonder, dat potje was na drie maanden precies genoeg om het voorschot voor de huur
te kunnen betalen. Het jongerenloket maakte het bedrag direct over aan de woningbouw en Erik
kreeg de sleutel. Het was prachtig om zijn gezicht te zien, zoveel oprechte blijdschap en opluchting,
daar doen we het voor!
Nu woont hij alweer een aantal weken in die woning. De kinderen zijn er al geweest, zij
zijn zo belangrijk voor hem! Als ik hem spreek heeft hij een glimlach van oor tot oor: er is
weer perspectief in zijn leven.Voor mij is Erik ook echt een voorbeeld. Die jongen heeft zoveel
tegenslagen gehad in zijn leven. Acht keer weggestuurd worden bij een hulpinstantie en dan toch
je best blijven doen, hulp accepteren en er nog een 9e keer voor willen gaan. Hij belde mij in
die periode om de dag op, om te vragen hoe dingen moesten. Hij was ondanks alles extreem
gemotiveerd en bleef volhouden.
Zo tof om als begeleider mee te mogen lopen op dat pad van hoop en kracht. Waarom ik mee
mocht lopen, ondanks alle teleurstellingen die hij in het verleden had opgedaan met hulpverleners?
Ik heb het hem wel eens gevraagd. “Jij was van het begin af aan nieuwsgierig naar wie ik ben” was
zijn antwoord. “Je pakte niet mijn dossier of reclasseringsverslag erbij maar vroeg gewoon wat mij
beweegt, wat mij blij maakt”. Dat is waar, dat is ook hoe ik hem, en eigenlijk alle mensen, zoveel
mogelijk wil benaderen: als medemens met een eigen verhaal en eigen dromen.Vanuit dat verhaal
en die dromen kan ik iemand leren begrijpen en vervolgens zo goed mogelijk steunen in de stappen
die hij wil nemen op weg naar nieuw perspectief. En dan meegenieten van het prachtige uitzicht dat
iemand zelf heeft gecreëerd. Wow!”
(Erik zet zich als ervaringsdeskundige in voor het project Rough Guides)
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3. Innovatie en ontwikkeling:
projecten
Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om ons begeleidingsaanbod en 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 2016 en 2017 zijn:

•
•
•
•
•
•

Ontwerp leeromgeving.
Betrekken van deelnemers bij nieuwe projecten.
Preventie en zorg voor jongvolwassenen.
Armoede programma.
Exo Uitzend: samenwerking met werkgevers en uitzendbranche.
Product doorontwikkeling. Gebruik makend van ‘what works’ en nieuwe inzichten uit de praktijk
en wetenschap.

• Samenwerking met Hogeschool en Universiteit. Praktijkonderzoek integreren in het primair
proces.
Over vijf projecten uit 2016 hieronder meer informatie.

Glinsterende ogen

er (43 jaar) zet zich niet
Het ging niet de goede kant op. Abd
officiële waarschuwing.
goed in voor zijn doelen. Hij krijgt een
erg slecht Nederlands,
Maar we lieten niet los. Abder spreekt
lang te proberen tot we
maar door niet op te geven en net zo
meer vertrouwen in me
elkaar begrijpen, merk ik dat Abder
ken. Stelt zich actiever
krijgt. Hij begint aan zijn doelen te wer
wordt vertrouwder. Het
en beleefder op. Onze samenwerking
l gevoelig. Abder heeft
bespreken van de financiën blijft hee
moeilijk het erover te
enorme schulden en hij vindt het erg
positieve te praten, ook
hebben. Door systematisch vanuit het
r de mogelijkheden, het
wat betreft de schulden te praten ove
elijk om rustig te blijven
vooruitzicht, werd het voor Abder mog
zijn toekomst spraken.
als we over dit heftige hoofdstuk van
wanhopig door het idee
Abder overzag het niet, voelde zich
en boos in het gesprek.
eel
komen. Dat maakte hem emotion
dat hij nooit meer uit dit moeras zou
men we verder, tot we
overzicht te krijgen. Stap voor stap kwa
Hij leerde rustig te blijven en meer
t, Abder is op zoek naar
de Kredietbank. De aanmelding loop
klaar waren voor de aanmelding bij
Abder beter gaat? Zijn
aangevraagd. En hoe zien wij dat het
r
voo
ntie
urge
is
daar
en
ing
won
een
voorgesteld.
jes en… heeft zijn vriendin aan ons
ogen glinsteren weer, hij maakt grap
nemer is gefingeerd)
(Joëlle, begeleider. De naam van de deel
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3.1 Power Point
Marianne Thans, contextueel therapeut en voormalig geestelijk verzorger in PI Vught heeft samen met
de deelnemers van Rotterdam het project Power Point opgestart.
Beste bewoner, bezoeker,
In dit huis is een heel speciale plek aan het ontstaan. Een geestelijk oplaadpunt. Hoog en droog en
beschut kan je er rustig zitten. Alleen of samen. De ruimte is naar boven open en geeft een hemels
uitzicht. Om je heen vind je wijze woorden, kaarsen om aan te steken en daarbij een positieve
gedachte te versturen, een boek om zelf je gebeden of eigen wijsheden in te schrijven, een TV om
spellen te spelen of bijvoorbeeld meditatieprogramma’s te zien en beluisteren.
Je kunt er ook met een pastoraal vrijwilliger praten of werken met het werkboek Wie ben ik?.
Kinderen kunnen er spelen en tekenen. Het is een plek om even stil te staan bij wie jij bent op dit
moment in je leven. Hoe je van betekenis bent.Wat je dag goed maakt.Wat jou kracht kan geven
en goede moed. En zin in je leven.
In het Exodushuis ben je een nieuwe levensgang in gegaan.Weg van het oude en op weg naar het
onbekende nieuwe leven. Op deze weg heeft ieder voeding nodig en hulp en inspiratie en hoop
gevende nieuwe ervaringen. Oase ervaringen als in een woestijntocht.
Toen het volk Israël vanuit de slavernij een uitweg (Exodus) zocht door de woestijn op weg naar een
belofte van vrijheid, bouwden ze van loofhout en riet hutjes. Een zogenaamde loofhut.
Nog steeds viert men elke herfst een week lang loofhutten feest door zo’n primitief hutje te
bouwen. Men drinkt en eet er wat en herdenkt de Exodus. En daar mee wat nu echt van betekenis
is in het leven.
Architect Piet Blom ontwierp deze kubuswoningen ook wel paalwoningen of het Blaakse bos
genoemd met het verlangen dat deze plek midden in de stad een oase plek zou zijn. Met op straat
niveau werkplaatsen en winkels en speelplaatsen. De verdiepingen daar boven noemt hij het hemels
niveau. Daar wordt gewoond, gegeten, gehuisd en daarboven…jawel…een loofhut. Als herinnering
aan de goddelijke bescherming tijdens de tocht door de woestijn.Verbonden met een hemels dak.
Ervaren hoe we er toe doen en erbij horen.
Hoe bijzonder is het dat wij hier in 2017 het oorspronkelijke plan van de architect echt zelf met elkaar
vorm geven. De hut die wij dus power point noemen, mag gevuld en versierd worden met alles wat
meehelpt als krachtbron.
Voel je vrij je eigen bijdrage te geven.Waarmee je van betekenis kunt zijn voor een ander.
Marianne Thans, pastoraal vrijwilliger.

Dit project is mogelijk gemaakt door donaties van onder andere de
Diaconie Laurenspastoraat en de Koninklijke Textielfabriek J.A. Raymakers & Co.
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3.2 Project PI Zorg
(investeringsproject ter verbetering van begeleiding direct aansluitend na detentie)
Tot en met november 2016 liep het project PI-Zorg. Een project gericht op de verbetering in de
aansluiting tussen de detentiefase en de nazorgfase. PI-Zorg werd mede mogelijk gemaakt door:

•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Rotterdam
KNR/PIN
Maagdenhuis
Kerk&Wereld
RDO
St. Johannitertehuis
Hulp na Onderzoek
Stichting St. Nicolaas Gasthuis

Inmiddels is de in dit project ontwikkelde vorm van nazorg omgedoopt tot ‘Bajes-uit-Begeleiding’.
We zijn erg blij met de resultaten die het project heeft opgeleverd: een betere aansluiting tussen
detentiefase en uitstroomfase voor 192 gedetineerden, versterking van de samenwerking in de justitiële
keten, de creatie van waardevolle sociale kaarten voor de gehele regio, een versterking van de inzet
van Exodusvrijwilligers gedurende de detentiefase en, heel belangrijk voor de verduurzaming van deze
resultaten op langere termijn: grote kans op structurele financiering uit overheidsbudgetten (lokaal en
landelijk), waaronder een aantal formele toezeggingen op basis waarvan we al gedurende dit project
extra deelnemers hebben kunnen helpen.

3.3 Doel fase 2 (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 Aardetrajecten en
• de op Ervaringsleren gerichte Teamtrajecten.
Vaak lopen deze twee in elkaar over of parallel aan elkaar. Altijd wordt de integratie gezocht met het
lopende ‘reguliere’ begeleidingstraject, of dat nou bij Exodus of bij een een andere hulporganisatie loopt.
www.exodusdoel.nl
Over de aardetrajecten:
Onze contextueel gespecialiseerde collega’s nemen een deelnemer mee ‘op pad’ voor een urenlange
wandeling in de duinen. De inzichten die tijdens zo’n wandeling ontstaan kunnen soms al genoeg en de
benodigde handvatten opleveren om weer een positieve beweging te brengen in iemands hersteltraject.
Maar het kan ook de start vormen van een langer lopend traject gericht op het herstellen van belangrijke
sociale relaties.
Het hoopvolle uitgangspunt van deze vorm van begeleiding is dat ieder mens uiteindelijk wil bijdragen,
wil geven aan zijn geliefden. En wil bouwen aan verbindingen: in vaktaal heet dat ‘het gebruik maken van
constructief recht’. In de contextuele begeleiding van Exodus brengen we samen met de deelnemer de
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“Ik begin te geloven dat ook ik
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een normaal leven kan leiden”

Simone: “Zo leuk! Vorige week stond
een van onze oud-bewoners bij ons
op de stoep hier op
de Frankenslag. Hij heeft alweer een
tijdje zijn eigen woning, en maakt daar
stap
-voor-stap een echt
paleisje van. Wij zijn trots op hem en
op wat hij bereikt heeft in de tijd dat
hij
bij
ons woonde. Het
aller-gaafst is nog wel om van hem te
horen hoe het hem ook nu nog stee
ds
wee
r lukt om ‘nee’ te
zeggen, als mensen uit zijn oude crim
inele milieu hem benaderen voor een
‘klusje’.
Hij wil de ellende en toestanden die
daar uit voortkomen namelijk echt niet
meer in zijn leven. “Ik
zag mezelf altijd als een geboren crim
ineel, echt 100% aan de foute kant van
de
lijn
zeg maar. Maar nu
begin ik te geloven dat ik ook nog iets
anders ben, het in me heb om een norm
aal
leve
n te leiden.”
Zo zegt hij het zelf. Echt zo mooi om
te horen voor mij als zijn voormalige
begeleider! Zeker als ik
terugdenk aan alle open maar ook con
fronterende gesprekken die we samen
hebben gevoerd.
Wij zijn hem bij Exodus steeds blijven
benaderen als iemand die ook gewoon
‘normaal’ kon
zijn en ‘normaal’ met anderen zou kun
nen omgaan. Elke keer weer die roze
bril
opg
ezet, ook als
zijn manipulatieve of onredelijke gedr
ag het tegendeel suggereerde. Steeds
aan
hem teruggegeven
waarom dat gedrag niet bijdroeg aan
wat hij eigenlijk wilde met zijn toekoms
t. Hij werd dan
vaak eerst boos, maar een paar dage
n later kwam hij er altijd weer op teru
g. Dan had hij erover
nagedacht en was hij het eigenlijk wel
met ons eens. En nu is hij steeds bete
r in staat zichzelf ook
door die roze bril te bekijken, als iem
and die ook deel kan uitmaken van de
‘normale’ samenleving
en nee kan zeggen tegen criminaliteit.
Ik hoop en verwacht dat het positiev
e
zelfbeeld verder blijft
groeien en dat hij nog vaak een kop
je koffie komt drinken bij ons!”
(Simone Cramer, coördinerend begeleide
r)

balans in kaart. We zoeken of een betere balans weer mogelijk is.
Het herstellen van de balans is een proces van veel nadenken, maar ook actie. Een brief schrijven aan
ouders, een graf bezoeken of grenzen stellen, gesprekken over vroeger en nu zijn voorbeelden van
dingen waarin we kunnen ondersteunen. Soms is het zelf ervaren onrecht zo groot dat iemand (nog) niet
in staat is om te geven. De winst van de contextuele DOEL begeleiding kan dan zijn dat er erkenning
komt voor het zelf ervaren onrecht en dat iemand begrijpt dat hij zelf hierdoor vastloopt in zijn relaties.
Een verwijzing naar een psycholoog om trauma’s te verwerken is dan op zijn plaats.
De contextuele DOEL-begeleiding draagt op het gebied van zingeving en relaties bij aan het
‘betekenisvol menszijn’. En mensen die zich betekenisvol voelen, hebben veel te verliezen en zullen
minder geneigd zijn dit in de waagschaal te stellen. Dat is waarom DOEL vaak zoveel bijdraagt aan
het hersteltraject van onze deelnemers. Het voelt soms als magisch, maar eigenlijk is het heel simpel:
erkenning, inzicht, balans en zingeving. Dus toch wel magisch misschien, maar tegelijkertijd gelukkig ook
gewoon deel van de alledaagse werkelijkheid in het werk van Exodus.
Over de Teamtrajecten
Een andere belangrijke begeleidingsvorm die we dankzij het DOEL-project kunnen ontwikkelen is het
‘ervarend leren’ in teamverband. Om problemen op het niveau van denkpatronen, gedrag, vaardigheden
en houding aan te pakken en om belangrijke sociale relaties te herstellen, is het zoals gezegd belangrijk
om niet alleen te praten maar ook te doen. In de ervaringsgerichte teamtrainingen bespreken deelnemers
met de trainer maar ook met elkaar hun individuele doelen om hier vervolgens samen aan te kunnen
werken. Wil iemand aan de slag met zijn agressieproblematiek? Niet zoals voor hem of haar wellicht
gebruikelijk, eindigen in een vechtpartij als hij/zij het gevoel heeft dat ‘ze’ niet naar hem luisteren?
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Ga, na de voorbereidende bijeenkomsten maar eens mee op een DOEL-driedaagse. Je deelt je leerdoel
met je groepsgenoten, vertrekt naar bos of heide, en gaat samen de uitdaging aan om er als team voor
te zorgen dat er de komende dagen in eten, een slaapplek en andere basisbehoeften voorzien wordt. En
reken maar dat je tijdens de kompastocht, wanneer jullie erachter komen dat je al drie uur de verkeerde
kant oploopt, of tijdens het bouwen van een bivak - als jij precies weet hoe het moet en je teamgenoten
in jouw ogen lopen te rotzooien - in je oude patroon zult vervallen. Maar reken ook maar dat je
teamgenoten en de DOEL-trainer je de ruimte geven om vervolgens een alternatief pad te proberen.
Mensen ervaren tijdens deze teamtrainingen heel bewust het verschil tussen ‘overleven’, ‘ontlopen’ en
‘samenwerken’. En dit nemen ze mee naar huis en integreren we in de rest van het begeleidingstraject.
Het DOELproject in 2016
De eerste fase van project DOEL 2.0 (2013-2015) 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 van leven van trainees (en vaak ook die van hun sociale relaties) en aan
hun kansen om weer echt deel uit kunnen maken van de samenleving. Exodus wil DOEL daarom ook op
langere termijn toegankelijk maken voor een nog grotere groep ex-gedetineerden en andere mensen bij
wie vergelijkbare gedragsproblematiek en beperkt zelfinzicht, volwaardige deelname aan de samenleving
bemoeilijken. Daar is deze fase van het DOEL project op gericht: een volwassen, stevig en financieel
zelfstandig aanbod creëren waarmee we een brede groep mensen met forensische problematiek kunnen
helpen. En dit aanbod breed onder de aandacht brengen bij verwijzers.
Op 1 april 2016 konden we, dankzij de steun van de onderstaande fondsen, doorstarten met fase 2
van het project DOEL 2.0:
• Kansfonds,
• Oranje Fonds,
• KNR/PIN,
• VSB
• Samenleving Maatschappij van Welstand (Fonds SIOC, Jacob van Heusden)

Soms lukt het (nog) niet

het ze (nog) niet. Ook
hebben we grote zorgen. Soms lukt
Over sommige van onze deelnemers
ven om een leven
telt en het is helaas niet iedereen gege
s
men
r
iede
t
Wan
we.
ellen
vert
r
daarove
te laten.
van criminaliteit en ellende achter zich
krijgen we een
l afgerond. En nog geen drie weken later
Neem Aldo. Het programma succesvo
zijn school weer
verbaasd. Wat is er gebeurt? Hij had
telefoontje. Hij zit vast. Het team is stom
en, waren onder controle.
je, de geldzorgen, die er nog wel war
huis
een
,
men
inko
e,
stag
een
t,
epak
opg
in de gevangenis. Aldo
lijk begeleider heeft hem opgezocht
Wat gaat er dan toch mis? Zijn persoon
ben elkaar goed leren
heb
had hem zo gesteund in het traject, ze
schaamde zich kapot. Zijn begeleider
ften die je elkaar doet: ik
kansen, de risico’s. Het zijn toch belo
kennen. Ze hebben gesproken over de
deze jongen. Hoe heeft
.. Exodus keurt het delict af, maar niet
ben er voor je & jij maakt er wat van.
voelen hoe begaan
pakt hem streng aan, maar laat hem ook
r
leide
bege
Zijn
zijn.
nen
kun
stom
hij zo
het uiten ervan biedt
dat ze er voor hem blijft. Schaamte en
en
is
hare
de
ook
e
amt
scha
zijn
ze is. Dat
heeft zijn zwakke plek
sterker worden tegen de risico’s. Aldo
een opening tot het echte herstel, het
zal hem daarna begeleiden.
onderschat. Hij zit zijn straf uit. Exodus
zijn leven niet
in zijn vroege jeugd verwaarloosd en
Of Will. Een zwaar leven achter de rug,
lange rij van korte
, hij leed een zwervend bestaan. Een
op de rit gekregen. alcohol verslaafd
, 45 jaar. Wil zijn leven
man
Exodus komt. Een kwetsbare
detenties. Al een tijdje clean als hij naar
straat of in de trein.
programma, zien we hem af en toe op
beteren, maar nu, een paar jaar na zijn
.
van muziek wat aan het bijverdienen
Mager, onder invloed, met het maken
(de namen Aldo en Will zijn gefingeerd)
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Deze laatste projectfase loopt tot half 2017. De mooie resultaten uit de eerste fase (die eind
2015 werd afgerond) hebben we dit jaar kunnen continueren en uitbreiden. In 2016 hebben we ruim
55 mensen DOEL-begeleiding gegeven, geïnvesteerd in nieuwe modules en specialisaties, en nieuwe
structurele financieringsroutes ontwikkeld.

3.4 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. Dit team 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 2016 hebben de coaches Intensieve Jongeren Aanpak (IJA) zo’n 85 jongvolwassenen begeleid.
• 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.

• Samen met Radar en Futuro bereidt Exodus de offerte 2018-2021 voor. In deze partners herkennen
wij onze missie en methodiek. We zijn kwalitatieve spelers met zowel de specialistische expertise als
de generalistische aanpak. We hebben aangetoond door te gaan waar anderen stoppen.

3.5 Rough Guides voor zwerfjongeren
In het project Rough Guides gaan we in drie jaar tijd met 40 Rotterdamse zwerfjongeren en
voormalige zwerfjongeren het avontuur aan. Samen met hen en een betrokken groep vrijwilligers en
professionals vinden we de wegen die wél leiden naar een toekomst met perspectief voor deze en
andere zwerfjongeren. Dit doen we door samen kleine stappen te realiseren en de ervaringen en kennis
van jongeren serieus te nemen en hun stemmen hoorbaarder te maken voor anderen.
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In dit project gaat het om jongeren tot 27 jaar die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben (of deze
dreigen te verliezen), kampen met meervoudige problemen en moeilijk bereikbaar zijn voor de reguliere
hulpverlening. Het zijn de ‘afhakers’, de ‘afgewezenen’, de ‘zorgmijders’, de ‘spookjongeren’. Oftewel: jongeren
die dreigen af te glijden in een vicieuze cirkel van dakloosheid, schulden en verslaving vanwege complexe
problemen en de machteloosheid van de reguliere hulpverlening. Omdat ze vaak niet ‘passen’ binnen de
categorieën en criteria van de bestaande hulpverlening en zelf hulpverleningsschuw en/of -moe zijn geworden.
Rotterdam kent veel van deze jongeren. Bij Exodus komen we ze, vooral in ons ambulante werk
binnen de sociale wijkteams van Rotterdam, veelvuldig tegen. We hebben al doende geleerd hoe we,
ondanks alle ogenschijnlijke contra-indicaties en de ongrijpbaarheid die spelen bij deze doelgroep, toch
met ze kunnen samenwerken om nieuw perspectief te scheppen in hun levens.
Onze ruige jonge reizigers worden op die manier ‘rough guides’, en wijzen, samen met andere
zwerfjongeren en ondersteund door ons, de reguliere hulpverleningswereld de weg naar op maat
gemaakte oplossingen die wel werken voor hun individuele situatie.
Het project Rough Guides wordt financieel mogelijk gemaakt door het Kansfonds

“Dat geeft wel een kick,
dat is waar je het voor doet…”

Ron geeft sinds een jaar of drie, als erva
ringsdeskundig
vrijwilliger, voorlichtingen op middelb
are scholen in de regio
Zuid-Holland.Van 2003 tot 2004 woo
nde Ron bij ons in het
Rotterdamse Exodushuis. “Dat was een
keerpunt in mijn leven. Na
30 jaar criminaliteit vond ik de kracht
om het voortaan anders te
gaan doen. Het was niet makkelijk maa
r mijn zoon was de reden
dat ik het volhield. Hij gaf mij kracht,
voor hem wilde ik het goed
doen. En Exodus gaf mij de steun en
structuur die ik daarbij nodig
had om een nieuw leven op te kunnen
bouwen.”
In de afgelopen twee jaar kwam Ron
bij vele tientallen
scholen over de vloer. “Mijn zoon is
en blijft mijn grote
motivatiebron in het leven. Nu vertel
ik aan leeftijdsgenoten
van hem over mijn verleden, in de hoo
p dat zij niet dezelfde foute keuzes mak
en als ik destijds.
Ik vertel die jongens en meiden ove
r mijn eigen ervaringen uit het verlede
n.
Ove
r hoe je door
allerlei omstandigheden in de criminali
teit kunt belanden. En ook over hoe
het
voe
lt als justitie
je vervolgens op de hielen zit en wat
er door je heen gaat wanneer die geva
ngen
isdeur dan
uiteindelijk achter je in het slot valt.
”
“Maar natuurlijk ook alles wat er op
je af komt als je dan na je detentie wee
r buiten staat met
je blauwe vuilniszak. De vooroordelen
waarmee je te maken krijgt, de energie
die
het kost om alles
weer op te bouwen. Ik vertel die gast
en gewoon elke keer weer mijn eerlijke
en
pers
oonlijke verhaal.
Er is weinig romantisch aan helaas en
die boodschap komt gelukkig ook over
op de meeste jongeren.
Het geeft meecht energie, het contact
met zo’n klas. En vooral ook de gesp
rekken met de jongens
die dan naderhand nog even naar me
toekomen als ik een sigaretje sta te roke
n op het schoolplein.”
“’Goh, het leek me eerst eigenlijk voo
ral wel gaaf, zo’n leventje’ zeggen ze
dan tegen me.
‘Ik keek toch wel een beetje op tege
n die stoere gasten uit mijn buurt: dikk
e
auto’s, mooie
vriendinnetjes, altijd geld genoeg. Maa
r na jouw verhaal zie ik ook de andere
kant daarvan en dat
ik eigenlijk iets heel anders wil.’ Dat
geeft toch wel een kick, zo’n gesprekj
e, want dat is natuurlijk
precies waar ik het voor doe”.
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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 een managementreview gemaakt om de instrumenten
van het kwaliteitsysteem te evalueren.
Beheersing risico’s financiele instrumenten (beleggingsbeleid)
Exodus heeft 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 overgang naar WMO realiseren we in meer gemeenten en dat
hersteld het financiële risico van het wegvallen van gemeentelijke subsidies, maar blijft een risico
aandachtspunt. In 2016 realiseerden we minder in de subsidie van Den Haag, maar werd nieuwe
dienstverlening gevraagd door de gemeente Nissewaard (WMO). In 2017 is de WMO Haaglanden
gegund en kan de overgang van subsidie naar WMO starten.
Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige marktpositie
ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders.
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.
In 2017 wordt 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 2016 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 toenemen.
Dit risico speelt met name bij samenwerking in onderaannemerschap. Tegelijkertijd biedt
onderaannemerschap de kans om elkaar te leren kennen en de doelgroep breder te kunnen
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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 de benodigde informatie niet tijdig, onvolledig, onjuist aansluit bij de
informatiebehoefte.
Om de informatievoorziening op orde te krijgen waren direct na de fusie maatregelen nodig. In 2016
is de verbeterslag gemaakt van het regioproces van de managementinformatie. De regio is aangesloten
op de landelijke cyclus en de regio medewerkers vormen een team met de landelijk medewerker. De
inhoudelijke resultaatregistratie is regionaal ingeregeld.
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.
(bronnen: Risico analyse 2016-2017, managementreview 2016, jaarplan 2017, Strategisch Kompas).

“Ik ben supertrots op Aad!”
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alternatief werkten: Aad kwam op de
te gaan. We bleven
oosheid, de motivatie om die stap aan
tussenliggende korte periode van dakl
van een formeel
whatsapp berichtjes, soms in de vorm
contact houden, soms informeel via
begeleidingsgesprek.
ent graag delen:
in de kliniek. Aad is trots en wil dit mom
Hij werkt nu hard aan zijn afkicktraject
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leer
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zijn faseovergang! Een presentatie ove
hij nodigde mij vorige week uit voor
is aan de
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n en behandelaar gezamenlijk besluite
zelfinzichten waarna zijn groepsgenote
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van buiten zo’n
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Hoe
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stap
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end
volg
een uitzondering op
gevraagd of daar voor mij een keer
fase-overgang aanwezig zijn, heeft hij
gemaakt kon worden.
zijn belangrijkste
r jezelf opkomen – jezelf laten zien’
Zo gaaf! En dan te bedenken dat ‘voo
ier waarop we samen
bij Exodus kwam wonen. Door de man
ontwikkelingsdoelen waren toen hij
, gezien en gesteund
het uitzettingsproces, toch gehoord
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,
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zijn proces. Ik ben
en gevonden zodat hij verder kon met
gevoeld. En zo hebben we samen weg
supertrots op Aad!”
leider)

(Mayon Grooten, ambulant (senior) bege
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5. Ontwikkelingen 2017
Met een sterke regionale organisatie zijn we lokaal ingebed. De gemeenten hebben hun specifieke
hulpvragen en prioriteiten. Zo vragen Rotterdam en Zoetermeer om onze expertise op het gebied van
jongvolwassenen en wilde Nissewaard laagdrempelige ambulante begeleiding met tijdelijk wonen zoals we
dat al in Zoetermeer uitvoerden. 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 of kwetsbare jongvolwassene die risico’s loopt met betrekking tot criminaliteit, een
krachtige hand van hulp te kunnen bieden. De kinderen en achterblijvers krijgen in 2017 extra aandacht.
Met het project Triple A: Armoede Aanpak Achterblijvers, proberen we vanaf medio 2017 in de regio Den
Haag een start te maken met een Krachtprogramma om armoede te bestrijden voor de achterblijvers
van gedetineerden.
De landelijke Exodusorganisatie heeft een transitie doorgemaakt. Met een sterk directieteam wordt samen
met de landelijk directeur en het landelijk bestuur vorm gegeven aan de strategische ontwikkeling van de
organisatie. Zowel intern als extern. Op het verlanglijstje van 2017 staan onder andere: het verder op orde
brengen van de registratiesystemen, kostenbesparingen realiseren door efficiënter samen te werken en de
strategische ontwikkelingen uitwerken voor de verdere inbedding van Exodus als specialist zorg en doorzorg
justitiabelen en kwetsbare mensen die (dreigen) met justitie en politie in aanraking te komen.
Met het behoud van de WMO overeenkomst van Leiden en de gunning van de WMO overeenkomst
in Den Haag zijn belangrijke doelstellingen voor 2017 behaald. Nu komt het erop aan om de overgang
naar de WMO en de doorzorg te realiseren.
Wat betreft de doorontwikkeling van de wijkteams in Rotterdam zijn de voorbereidingen van een
partnerschap met Radar WMO en Futuro in een vergevorderd stadium. We zijn zeer verheugd met deze
kwalitatieve partners de gelijkwaardige samenwerking aan te gaan.
Omdat de gehele huisvesting aan de Frankenslag opgeleverd moet worden per 1 januari 2018 zijn
we vroeg gestart met het zoeken van nieuwe huisvesting. Ondersteund door de gemeente Den Haag is
de opdracht (met een verplichting) bij de woningbouwcorporaties gelegd en hebben we de steun van
de bestuurders (wonen en zorg) van de gemeente Den Haag. De oplevering van de panden gebeurt
in goede harmonie met de Diaconie. Middels een donatie van maximaal 42K ondersteunt de Diaconie
Exodus Zuid-Holland bij de mogelijke verhuis- en opleverkosten.
We hebben met elkaar en met onze stakeholders in 2016 een strategische koers uitgestippeld. In
2017 zetten wij deze koers voort.
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 en hebben lef!
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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, zou de fusie en transitie niet mogelijk gemaakt zijn.

• De vele fondsen, kerken en donateurs die op persoonlijke wijze bedankt zijn.
• City Safari waarmee een brug wordt gevormd van buiten naar binnen en andersom. Deelnemers
geven rondleidingen en vertellen hun verhaal. Zowel goed voor de persoonlijke vorming als voor
het herstellend proces.

• Woonbron voor de bijzondere ondersteuning met de tijdelijke huurverlaging en ondersteuning bij
het vragen van extra bestuurlijke (gemeentelijke) aandacht voor Exodus.

• Een bijzondere donateur voor haar aandacht voor onze doelgroep. Dankzij deze donatie is de
bewonersgroep van Den Haag een avond gaan bowlen en konden vier deelnemers naar het
speciale Kerstcircus. Ze blijft graag anoniem.

• Doel project: Kansfonds, Oranje Fonds, KNR/PIN,VSB.
• PI Zorg: Stichting Rotterdam, KNR/PIN, Maagdenhuis, Kerk& Wereld, RDO, St. Johanniterhuis, Hulp
na Onderzoek, Stichting St. Nicolaas Gasthuis.

• Rough Guides (zwerfjongeren): Kansfonds
• Het IBJP Fonds en Fred de Lege voor de bijzondere betrokkenheid bij de organisatie.
• Roel Pieterman die afscheid nam als lid van de Raad van toezicht, maar zich blijft inzetten voor
de doelgroep en zich momenteel samen met fotograaf Olga van Dijk actief inzet voor het
fotoproject.
Perspectieffonds
Na detentie gaan onze begeleiders met onze 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, is het
belangrijk dat wij dankzij twee donateurs beschikken over een eigen nood-potje 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 2016 mede mogelijk gemaakt door:

• Bisdom Rotterdam
• Laetare
Wilt u ook doneren of uw professionele expertise vrijwillig inzetten voor onze missie en doelstelling?
Neem contact op voor een persoonlijke afspraak.
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7. De mensen achter de
organisatie
7.1 De vrijwilligers
In totaal heeft de regio Zuid-Holland 102 vrijwilligers. Niet alle vrijwilligers zijn jaarlijks actief en in
2017 wordt ingezet op het optimaliseren van de inzet. Daar worden de vrijwilligers nauw bij betrokken.
Daarnaast hebben de 38 vrijwilligers van het Ouder Kind Detentie project 57 kinderen begeleid bij het
bezoeken van hun ouder. Deze vrijwilligersgroepen zijn actief in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer.
De rollen waarvoor de vrijwilligers zich hebben ingezet zijn onder andere: maatje (sociaalemotioneel/financieel/administratief), geven van taalles, bezoekvrijwilliger PI, (buiten) en RIC vrijwilliger.
Het lukt steeds beter om onze doelgroep als ervaringsdeskundigen ervaring op te laten doen
met de teams. Dit jaar hebben 11 ervaringsdeskundigen zich ingezet. Zij hebben zich ingezet voor
baliemedewerker, Doel training ondersteuning, huismeester, gastvrouw/gastheer en voorlichter. Twee van
hen hebben dit jaar regulier betaald werk gevonden.
De ervaringsdeskundige voorlichter heeft dit jaar 38 voorlichtingen gegeven, vooral aan VO
(examenjaar) en het MBO. Het voorlichtingswerk op scholen is in 2016 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.
Voorlichting
2016

38

2015

29

2014

30

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

Aantal koppelingen

Rotterdam

21

51

Drechtsteden

31

46

Den Haag

20

32

Leiden

30

213 (incl. 170 koppelingen RIC
Zoetermeer

29

2017 met FTe.pdf

Vrijwilligerswerk zinvolle dagbesteding en verbetering kansen op werk
Mede dankzij de bijdrage vrijwilligerswerk gemeente Den Haag hebben we het vrijwilligerswerk voor
City Safari (rondleidingen in het Exodushuis) en het huismeesterschap van de ervaringsdeskundige oud
bewoner kunnen begeleiden. Hij is één van de mensen die na het vrijwilligerswerk een reguliere baan
vond. Ook in Rotterdam vond een oud bewoner die vrijwilligerswerk bij ons deed een reguliere baan.
De vrijwilligersgroep gaat als dank voor haar werkzaamheden jaarlijks een hapje eten. Dit etentje is
mogelijk gemaakt door vergoeding vanuit de sector Vrijwilligers & Kerkzaken van Exodus Nederland.

7.2 De teams
In 2016 zijn de teams van Exodus Zuid-Holland begeleid naar meer zelfstandig werken. We werken
vanuit kracht: nemen verantwoordelijkheid, krijgen en geven vertrouwen.
1

29/03/17

anogram 5-1-2017 met FTe.pdf

1

18:21

28/03/17

13:21

De organisatie is platter gemaakt met het vertrek van één van de bestuurders en het herinrichten van
het management na het vertrek van een teamleider. 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.
Raad van
Toezicht
(7 leden)

Directeurbestuurder

Administratie
(2,1 FTE)

(1 FTE)

Regioondersteuning
D-B

Finance en
control
(0,72 FTE)

(0,56 FTE)

Innovatie en
ontwikkeling
(0,67 FTE)

Projecten 1ste
fase
(0,67 FTE)

Regio teamleider
Rijnmond-

Regio teamleider
Haaglanden - Midden

(0,44 FTE)

(1 FTE)

IBW
Rotterdam

IJA
Rotterdam

Vdr Staaij
Rotterdam

( 5,4 FTE)

(5FTE)

(0,67 FTE)

Versie

30

5-1-2017

Projecten
(0,33 FTE)

BW Den
Haag
(4,56 FTE)

IBW Leiden

Ambulant

Projecten

(4,75 FTE)

(5,89 FTE)

( 0 FTE)
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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. Dat verhoogt de zelfstandigheid en het werkplezier.
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 in 2016 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 2016 was gemiddeld 36,7 fte werkzaam (deel ziektevervanging) en hebben 6 mensen stage gelopen.
Verzuim
Exodus Zuid-Holland heeft in 2016 drie medewerkers die extreem langdurig ziek zijn (geweest), er
zijn daarnaast 49 ziekmeldingen van 24 personen kort/middel(lang). In totaal zijn er 1364 ziektedagen
geweest, een verzuim van in totaal 7,8 %.
Het langdurig ziekteverzuim wordt intensief begeleid, zowel intern als extern. Een medewerker gaat
in 2017 ziek uit dienst, zij wordt nog door Exodus ondersteund bij de regelzaken. Eén medewerker
wordt (extern) begeleid naar ander werk, er is nog regelmatig contact. Eén medewerker is sinds begin
kwartaal 4 van 2016 beter.
Tabel maken:
7,8 op jaarbasis / 5,85 % langdurig, 1,95 % overig
Q1 9,6 %
Q2 9,07 %
Q3 8,25 %
Q4 4,28 %
Het extreem langdurig verzuim behelst driekwart van het totale verzuim en daarmee is te zien dat
het overige verzuim (kort/middellang/lang) 1,95 % bedraagt.

”Ik heb je gemist”
Vandaag staat het bezoek aan mama
op het programma. De zusjes Saartje
van 3 en Leentje van
5 jaar staan opgewonden te wachten
voor de deur van de detectiepoort.
Als ze door mogen lopen
rent Saartje naar haar moeder, omh
elst haar en zegt: ”Ik heb je gemist, ik
heb je zoooo gemist”. De
moeder antwoordt ”Dag lieverd, maa
r dat kan helemaal niet. Je hebt me 4
dage
n geleden nog bij papa
gezien”. Saartje blijft dit zinnetje herh
alen, kijkt vol onbegrip naar haar moe
der
en huppelt toch
vrolijk samen met haar zus naar de
bezoekersruimte.
Bij het afscheid zegt Saartje tegen haar
verdrietige moeder: “Leuke dag heb ik
vandaag”, ze geeft
kusjes en knuffels en zegt “Dag lieve
mama”. Geen emotie. Flink en sterk
stap
t
ze
de detectiepoort
weer uit. 3 jaar...Wat een moed, wat
een aanvoelingsvermogen.
Er wordt gelachen en gehuild op de
terugweg. Gewoon zijn wie we zijn
met wat we voelen.
Zonder oordeel.
Stampend door de plassen, zingend
over de herfst en bladeren opgooiend
lopen we gedrieën
terug van de auto naar opa en oma.
Saartje en Leentje maken me blij en
ik bedank ze daarvoor.
(Tineke, OKD vrijwilliger. De namen zijn
gefingeerd)
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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 verbeterd. 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 de loop van 2016 zijn verschillende medewerkers ingelopen op hun verlofstuwmeren. Ook dat is
een onderdeel van bewust medewerkerbeleid.Verlof is belangrijk om af en toe 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.
In 2017 wordt verder gewerkt aan de strategische doorontwikkeling van de organisatie. Ten tijde van
het schrijven van dit verslag is de toekenning van de Europese subsidie binnen. 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 betrokken.

7.3 Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuur
Mw. L. van der Well (directeur-bestuurder)
Raad van toezicht
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. De Raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur en de accountant.
Naam, geboortedatum

Beroep, hoofdfunctie

Nevenfuncties

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

Directeur Van Loon project
management & advies

Lid Raad van Toezicht Exodus
Zuid-Holland

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

Manager, Regiodirecteur
Reclassering Nederland, regio
Zuid-West

Lid Raad van Toezicht Exodus
Zuid-Holland (tijdelijk voorzitter)

Dhr. J.D.A. Brinkhuis, 8 september Lector Stragety Nyenrode
1980
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Lid Raad van Toezicht Exodus
Zuid-Holland

Dhr. J. de Jonge, 3 april 1940

Directeur MBO (gepensioneerd) Lid Raad van Toezicht Exodus
Zuid-Holland

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

Partner Pricewaterhouse
Coopers Accountants

Lid Raad van Toezicht Exodus
Zuid-Holland

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

Directeur, adviseur Public
Partners.

Lid Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht Exodus
Zuid-Holland. Per 1-6 aanklager
amateur voetbal KNVB
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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 2016 vier keer vergaderd. Daarnaast zijn er twee visiedagen georganiseerd om de transitie
en strategische doorontwikkeling op de kaart te zetten. Aan de orde gekomen zaken zijn: de
transitie, strategie, de jaarstukken, de exploitatie en kwartaalrapportages, het jaarplan en de
begroting. Speciale aandacht is besteed aan de opzet en werking van de interne risicobeheersingsen controlesystemen. Er is een nieuwe accountant aangesteld en er is door de bestuurder
verantwoording afgelegd met betrekking tot de verbeterslag van het proces verantwoording en
managementinformatie.
In 2016 is de remuneratiecommissie ingesteld. Leden zijn mevrouw Beumer en de heer Brinkhuis. Zij
zijn onder andere 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 het benoemen van de nieuwe accountant en is in 2016 vier keer samengekomen.
Op voordracht van de medezeggenschap is per 12 september 2016 mevrouw Stroucken benoemd.
De heer Van Loon heeft zijn voorzittersrol teruggeven vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij blijft
actief als lid van de Raad van toezicht. Mevrouw Beumer neemt zijn rol tijdelijk waar. Er wordt in 2017
gezocht naar een nieuwe voorzitter.
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8. Financiële samenvatting
De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening
2016 van Stichting Exodus Zuid-Holland.

8.1 Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
31-12-2016

31-12-2015

e €

e €

372.748

409.905

372.748

409.905

226.871
998.426

696.279
298.216

1.225.296

994.495

1.598.044

1.404.400

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

119.581
793.767
13.905

111.787
801.183
16.478

Totaal eigen vermogen

927.253

929.448

Langlopende schulden

0

47.689

Kortlopende schulden

670.791

427.264

1.598.044

1.404.400

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal Activa

Passiva

Totaal Passiva
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8.2 Exploitatierekening over 2016
Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2016

2016

2015

€

€

€

2.054.984

1.894.286

2.306.769

Subsidies

697.850

849.459

725.746

Overige bedrijfsopbrengsten

318.524

307.495

213.410

3.071.357

3.051.240

3.245.925

2.054.107

1.960.951

1.990.206

41.788

59.586

49.364

978.603

1.011.574

1.090.362

Som der bedrijfslasten

3.074.498

3.032.111

3.129.932

BEDRIJFSRESULTAAT

-3.141

19.129

115.993

947

1.000

486

-2.194

20.129

116.479

Toevoeging bestemmingsreserve

102.841

0

74.297

Onttrekking bestemmingsreserve

-110.258

0

-44.373

9.778

0

0

Onttrekking bestemmingsfonds

-12.351

0

-2.193

Mutatie algemene reserve (saldo)

7.796

20.129

88.748

Voordelig

Voordelig

Voordelig

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING:

Toevoeging bestemmingsfonds
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8.3 Financiële positie liquiditeit en solvabiliteit
De liquide middelen zijn in 2016 fors gestegen. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de
inmiddels ontvangen vordering (2015) op het verenigingsbureau. De financiële positie van de gehele regio
heeft een solide basis. De vlottende activa en kortlopende schulden zijn gestegen met 230.000 euro
respectievelijk 243.000 euro. Het boekjaar 2016 sluit met een klein positief resultaat. Ook voor 2017 is
voorzien in een sluitende begroting. De solvabiliteit heeft ten opzichte van het boekjaar 2015 een daling
laten zien van 0,66 naar 0,58.

8.4 Kasstromen en financieringsbehoeften
De kasstroom laat een positieve ontwikkeling zien. In het boekjaar 2015 was dit 358.000 euro
negatief. In het boekjaar 2016 is dit door onder andere de ontvangen vordering fors verbeterd naar
700.000 euro positief. In het boekjaar 2016 is begonnen met de aflossing van de langlopende schulden.
Begin 2017 is het restant op deze leningen afgelost. Stichting Exodus Zuid-Holland heeft voor de nabije
toekomst geen financieringsbehoefte. Streven is om de kortlopende schulden langzaam af te bouwen.
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Bestuursverslag
Voorwoord
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van kracht.
De deelnemers leerden zelf hun krachtinventarisatie en actieplan maken. Samen
met de medewerkers wordt gewerkt vanuit de methodiek “Jouw Kracht. Exodus
biedt perspectief met krachtwerk”.
Enthousiaste professionals en vrijwilligers zetten zich met bezieling in voor het
werk en dat is een steun in de rug voor een doelgroep die haar weg terug naar
die samenleving maar moeilijk kan vinden.
Met een positief resultaat sluiten we 2016 af. Maar we zijn er nog niet, er staan
uitdagingen voor de deur. De overgang naar de WMO, het kunnen bijhouden van
innovatieve ontwikkelingen met onze kwetsbare doelgroep, de toenemende
regeldruk. We zetten door met het ondernemerschap enerzijds en het efficiënter
en effectiever inrichten van de organisatie. En bouwen daarmee verder aan de
toekomstbehendige organisatie.
En wij vragen in het bijzonder aandacht voor de vooroordelen en oordelen die bij
mens en samenleving fors blijven naar de doelgroep. En soms maakt men het er
ook naar, terugval blijft heftig en teleurstellend. Waarom verdienen deze
kwetsbare mensen dan toch een kans? Zij die slachtoffers hebben gemaakt, een
delict pleegden en dikwijls agressief en onaangepast gedrag vertonen.
Deze mensen zijn kwetsbaar. In hun vroege levens zijn kansen blijven liggen en
beschadigingen ontstaan. Door een stapeling van bijvoorbeeld onveilig
opgroeien, onafgemaakte opleiding, het ontbreken van werkervaring en grotere
kwetsbaarheid door verstandelijke beperkingen, gedrags- en
verslavingsproblematiek hebben zij bij het stoppen met criminaliteit intensieve
ondersteuning nodig. Deze kwetsbare mensen verdienen een kans op een beter
leven. Voor henzelf en hun kinderen. Voor de inclusieve samenleving, want de
samenleving die mensen afschrijft, is verloren. Kwetsbare mensen horen erbij,
we steken onze hand uit en ondersteunen met kracht. Streng en zacht, er zijn
waar het nodig is, op de manier die werkt. Exodus gaat door, tot het herstel zich
inzet. In het gezamenlijk belang van de samenleving én het individu. Sterkere
mensen voor een betere wereld.
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Resultaat analyse
Het boekjaar sluit af met een klein positief resultaat. Dat is een goed resultaat
voor dit transitiejaar waarin twee organisaties tot één werden gevormd en er
veel was op te ruimen en door te ontwikkelen.
De regio Zuid-Holland had in 2016 een capaciteit van 72 bedden in totaal. Het
gemaximeerde aantal justitiële nachten voor Exodus Zuid-Holland in 2016 is
17.782 (inclusief de incidentele budgetophoping), daarvan is 99,3% gerealiseerd.
De overige plekken (33% van de gehele capaciteit) zijn benut voor de overige
opdrachtgevers, waarvan 30% wordt benut voor ambulant begeleid wonen
(Rotterdam Staaij en Nissewaard), 35% is benut voor transmuraal verlof en de
gefaseerde doorstroom van justitieel naar vrijwillig (Den Haag, Leiden,
Gouda).Waarmee in totaal 90 % van de bedden is bezet. Per 31 december 2016
zijn 6 bedden in Den Haag verdwenen, een derde van de Frankenslag in Den
Haag. Omdat per 1 januari 2018 de locatie Frankenslag in z’n geheel verdwijnt
en om ruimte te hebben voor de groei van doorstroom behouden we de ruimte in
de capaciteit.
De opbrengst van de inkoop van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft
hoger uitgepakt door de incidentele budgetophoping.
De opbrengsten vanuit het project Staaij Rotterdam, de gemeente Den Haag en
Palier hebben minder opgebracht dan begroot. Daar staat tegenover dat er
nieuwe opdrachten zijn verkregen (Nissewaard, Lansingerland, Vlaardingen) en
dat er een begin is gemaakt met de overgang WMO (Leiden, H6, Katwijk).
Dat de personele lasten in 2016 hoger uitpakken is gedeeltelijk te verklaren door
de reservering LBB (loopbaanbegeleiding) van 30K, het inzetten van extra fte
voor de extra diensten, de investering in een extra financieel-administratief
medewerker, een te laag begrootte ORT en het herstellen van de inschaling
conform CAO. Met het wegvallen van de tweede bestuurder was het aannemelijk
dat de kosten lager zouden uitvallen, maar al kort na de fusie werd met het
opstellen van de resultaten in 2015 duidelijk dat er een tekort in de exploitatie
zat. Het resultaat van 2015 pakte nog wel positief uit, maar dat kwam door de
nabetaling 2014 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het tekort in de
exploitatie werd van 2015 meegenomen naar 2016. Daar is op ingespeeld door
deze tegenvaller als een kans in te zetten. Op de personele lasten is duurzaam
bezuinigd. De tweede bestuurder is niet vervangen, ook een vertrekkend
teamleider is niet vervangen. De organisatie is platter en efficiënter gemaakt. Er
is geïnvesteerd in zelfstandigheid en zelfzorg van de medewerkers. Ook is er een
verbeterslag gemaakt op het gebied van efficiënter omgaan met parkeer- en
reiskosten van de ambulant medewerkers. Zoals ook eerder genoemd, was het
nodig om te investeren in extra fte, dit in verband met de verbeterslag financecontrol en de overgang naar WMO.
In 2016 zijn de bestaande verlofstuwmeren ingelopen ter waarde van 33K.
Op de overige kosten zijn diverse bezuinigingen gerealiseerd. Zo pakken de
huisvestingslasten lager uit door de korting van Woonbron, een teruggaaf van
teveel betaalde vuilophaalkosten (15K) en de teruggaaf energie (11K).
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Om de bestemmingsreserves in te zetten conform nieuw beleid zijn wijzigingen
aangebracht om deze reserves passend te maken bij de nieuwe organisatie en de
langere termijn ontwikkelingen.
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Activa
Materiële vaste activa

372.748

409.905

372.748

409.905

226.871
998.426

696.279
298.216

1.225.296

994.495

1.598.044

1.404.400

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

119.581
793.767
13.905

111.787
801.183
16.478

Totaal eigen vermogen

927.253

929.448

Langlopende schulden

0

47.689

Kortlopende schulden

670.791

427.264

1.598.044

1.404.400

Totaal vaste activa
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal Activa

Passiva

Totaal Passiva
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Exploitatierekening over 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Exploitatie
2016
€

Begroting
2016
€

Exploitatie
2015
€

Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

2.054.984
697.850
332.089

1.894.286
849.459
307.495

2.306.769
725.746
213.410

Som der bedrijfsopbrengsten

3.084.922

3.051.240

3.245.925

2.054.107

1.960.951

1.990.206

55.353

59.586

49.364

978.603

1.011.574

1.090.362

3.088.063

3.032.111

3.129.932

-3.141

19.129

115.993

947

1.000

486

-2.194

20.129

116.479

Toevoeging bestemmingsreserve
Onttrekking bestemmingsreserve
Toevoeging bestemmingsfonds
Onttrekking bestemmingsfonds

102.841
-110.258
9.778
-12.351

0
0
0
0

74.297
-44.373
0
-2.193

Mutatie algemene reserve (saldo)

7.796

20.129

88.748

Voordelig

Voordelig

Voordelig

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING:
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Kasstroomoverzicht
€

2016
€

€

2015
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties reserves
- mutaties voorzieningen

-3.141
60.008
0
0

115.992
54.019
0
-125.000

60.008
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

469.408
243.527

-70.981
-287.066
-83.187

712.935
769.802
3.285
-2.338

-370.253
-325.240
2.472
-1.986

947
770.749

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

486
-324.754

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-22.850
0

-33.856
0
-22.850

-33.856

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-47.689

0
-47.689

0

700.210

-358.610

Aansluiting geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

2016
298.216
700.210
998.426

2015
656.826
-358.610
298.216
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Toelichting
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Zuid-Holland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting
Exodus Zuid-Holland is ontstaan door de fusie van Stichting Exodus Zuid-Holland
West (verkrijgende) en Stichting Exodus Zuid-Holland Zuid (verdwijnende). De
cijfers met betrekking tot 2015 betreffen de samengevoegde cijfers. Stichting
Exodus Zuid-Holland is statutair gevestigd te Den Haag. De stichting heeft drie
grote Exodus huizen in Rotterdam (20 plekken), Den Haag (19 plekken) en
Leiden (14 plekken). Verder heeft de stichting ook woningen in Gouda (vijf
plekken), Rotterdam (zeven plekken), Den Haag (twee plekken) en Leiden (vier
plekken). Exodus bestaat uit verschillende leden, die werken vanuit dezelfde
missie. Alle Exodushuizen zijn lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus
Nederland.
Activiteiten
De stichting heeft ten doel:
1. De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn
geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een
menswaardig functioneren, zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden
naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de
maatschappelijke structuren die de oorzaak daarvoor vormen;
2. Het verlenen van steun aan alle medewerkers van penitentiaire inrichtingen
van het gevangeniswezen.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving
WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de
Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de
verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld,
worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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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.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Verbouwing: 5-10%
• Inventaris: 10-20%
• Installaties: 10-20%
• Automatisering: 10-33,3%
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen
worden deze als vooruitontvangen verantwoord onder de schulden. Jaarlijks valt
een gedeelte vrij ten gunste van de bate in overeenstemming met de
afschrijving.
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).
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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.
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 Zuid-Holland heeft voor haar werknemers een toegezegde
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Zuid-Holland. De verplichtingen, die
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Exodus Zuid-Holland betaalt
hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft
door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en
voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1
januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook
een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad
(beleidsdekkingsgraad) is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.
Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk
schommelen. In december 2016 bedroeg de dekkingsgraad 90%. Het vereiste
niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het
herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak
voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Zuid-Holland
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van
een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies.
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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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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te
geven:

(afschrijvingstermijn in jaren)
Aanschafwaarde per 31-12-15
Geaccum afschr. per 31-12-15
Boekwaarde per 31-12-15
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen dit jaar
Afschrijving desinvestering
Aanschafwaarde per 31-12-16
Geaccum afschr. per 31-12-16
Boekwaarde per 31-12-16

Verbouwing Inventaris Installaties Automatisering
10-20
5-10
5-10
3-10
471.995
142.664
329.331

163.551
94.168
69.383

60.203
51.342
8.861

45.236
42.906
2.330

740.985
331.081
409.904

15.173
49.646
43.405
49.648

6.871
12.471
13.213
12.471

0
27.389
2.034
27.389

807
18.302
1.356
18.302

22.850
107.808
60.008
107.810

437.521
136.421
301.100

157.951
94.911
63.040

32.814
25.987
6.827

27.741
25.961
1.780

656.027
283.279
372.748

Vorderingen
De specificatie is als volgt:
Nog te ontvangen bedragen
Transitoria
Vorderingen op bewoners
Vooruitbetaalde bedragen
Overlopende activa
Waarborgsommen
Nog te ontvangen Exodus Nederland inzake
voorschot DForZo
Groepsinterne vorderingen
Vordering subsidie Doel
Vordering subsidie Gemeente Den Haag
Totaal vorderingen

31-12-2016
135.024
17.978
64.583
190
9.052
43

31-12-2015
40.475
9.079
34.027
0
31.349
43

0
0
0
0
226.871

511.082
38.440
20.000
11.785
696.279

De mutaties op de groepsinterne vorderingen hebben met name betrekking op
lonen, sociale lasten, loonheffing en ontvangen subsidies.
Op de vordering op bewoners is een voorziening opgenomen van 11.000 wegens
verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kassen
Totaal liquide middelen

Totaal

31-12-2016
988.262
10.164
998.426

31-12-2015
289.891
8.325
298.216
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De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor.
Van het totaal werd 557.493 euro in de vorm van een spaarrekening
aangehouden. Dit geld is direct opneembaar.
De Stichting heeft een bankgarantie afgegeven van € 36.000 voor de
huurverplichting.
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Stand per 1 januari
Resultaat lopend jaar
Stand per 31 december

2016
111.787
7.796
119.583

2015
23.040
88.747
111.787

2016
690.926
0
0
690.926

2015
735.297
0
44.371
690.926

Reserve Vrijwillige plaatsingen
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

20.100
0
20.100
0

20.100
0
0
20.100

Reserve Calamiteit bewoners
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

15.860
0
15.860
0

15.860
0
0
15.860

Reserve Medewerkers
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

22.289
0
22.289
0

0
22.289
0
22.289

Reserve Transitie
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

22.289
0
22.289
0

0
22.289
0
22.289

Reserve Innovatie/Doorontwikkeling
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

22.289
0
22.289
0

0
22.289
0
22.289

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
+ toevoegingen
- onttrekkingen
Stand per 31 december

Pagina 15 van 27

Reserve Onderhoud en Inventaris
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

7.430
0
7.430
0

0
7.430
0
7.430

Algemene bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

0
102.841
0
102.841

0
0
0
0

Totaal Bestemmingsreserves

793.767

801.183

Het bestuur heeft dit transitiejaar besloten om de verdeling van de reserves
duurzaam (her) in te richten. Dit beleid sluit aan bij het Jaarplan en het
Strategisch Kompas van de organisatie.
Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen in beginsel een zodanige
omvang moet hebben dat in geval van terugloop van de externe
inkomensstromen er minimaal 3 maanden werkkapitaal is.
Reserve vrijwillige plaatsingen
Besloten is deze reserve op te nemen in de algemene bestemmingsreserve.
Reserve calamiteiten bewoners
Besloten is deze reserve op te nemen in de algemene bestemmingsreserve.
Reserve Medewerkers
Besloten is deze reserve op te nemen in de algemene bestemmingsreserve.
Reserve Transitie
De reserve transitie is gevormd om de kosten samenhangend met de fusie
tussen Stichting Exodus Zuid-Holland Zuid en Stichting Exodus Zuid-Holland
West te kunnen bekostigen. De fusie is inmiddels een feit. Als gevolg hiervan is
besloten om bijna 10.000 euro vrij te laten vallen vanwege gemaakte
transitiekosten en daarnaast is het restant opgenomen in de nieuwe algemene
bestemmingsreserve.
Reserve Innovatie/doorontwikkeling
Besloten is deze reserve op te nemen in de algemene bestemmingsreserve.
Reserve Onderhoud en Inventaris
Besloten is deze reserve op te nemen in de algemene bestemmingsreserve.
Algemene bestemmingsreserve
Reserve voor noodzakelijkheden op het gebied van deskundigheidsbevordering,
perspectief, onderhoud en doorontwikkeling. Zowel op deelnemer-, medewerkerals organisatieniveau.
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Bestemmingsfonds
Perspectieffonds
Stand per 1 januari
+ toevoegingen
- onttrekkingen
Stand per 31 december

2016
4.468
9.778
10.932
3.314

2015
5.471
0
1.003
4.468

Reserve verbouwing keuken
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

12.010
0
1.419
10.591

13.200
0
1.190
12.010

Totaal Bestemmingsfonds

13.905

16.478

Perspectieffonds
Het Perspectieffonds bestaat uit giften, waarvan de beperkte
bestedingsmogelijkheid door derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor
bewoners in de huizen te Den Haag, Leiden en Rotterdam, die tijdelijke financiële
steun nodig hebben.
Reserve verbouwing keuken
De reserve bestaat uit giften, waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door
derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor de verbouwing van de keuken. De
verbouwing is in het boekjaar 2015 gerealiseerd. Jaarlijks valt een deel van de
post vrij ter dekking van de afschrijvingslast in het boekjaar. Het bedrag van de
onttrekking van het bestemmingsfonds wordt bepaald naar rato van de
afschrijvingen ten opzichte van de waarde van de verbouwing.
Voorzieningen
Reorganisatievoorziening
Stand per 1 januari
+ toevoegingen
- onttrekkingen
Stand per 31 december

2016
0
0
0
0

2015
125.000
0
125.000
0

2016
47.689
25.000
22.689

2015
47.689
0
47.689

Langlopende schulden
Schulden
Stand per 1 januari
- aflossing
Stand per 31 december
Kortlopende deel
Totaal langlopende schulden

22.689
0

0
47.689
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
Groep interne schulden
Schulden aan bewoners
Vooruit ontvangen giften
Te betalen vakantiegeld en dagen
Vooruit ontvangen subsidie gemeente Den
Haag
Vooruit ontvangen subsidie DOEL 2.0
Vooruit ontvangen subsidie Rough Guides
Vooruit ontvangen subsidie
Vooruit ontvangen subsidie PI-Zorg Pilot
Vooruit ontvangen subsidie Stichting TIBO
Te betalen subsidie gemeente
Leidschendam-Voorburg
Vooruit ontvangen subsidie gemeente
Leidschendam-Voorburg
Lening Hervormde Diaconie SchiedamKethel
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

31-12-2016
191.226
146.131
76.032
59.912

31-12-2015
0
106.925
80.687
158.968

48.100
38.329
37.720

820
0
0

13.500
-6.793
0

15.932
34.416
6.778

0

4.717

4.154

0

22.689
39.791
670.791

0
4.518
427.261
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De jaarhuur van de Frankenslag, Den Haag bedraagt 45.138 euro. De looptijd
van het huurcontract is één jaar. Door aanpassing van het huurcontract liggen de
huurkosten in het boekjaar 2017 ongeveer 1/3e deel lager dan in het boekjaar
2016.
De huurverplichting 2017 van de Sneeuwbalgracht, Den Haag bedraagt 8.984
euro. Het contract is afgesloten voor onbepaalde tijd.
De huurverplichting 2017 voor het pand aan de Plantage, te Leiden bedraagt
20.000 euro. De looptijd van het huurcontract is voor onbepaalde tijd. Als de
verhuurder besluit het pand aan de Plantage te verkopen, biedt zij het pand voor
1 euro aan Exodus Zuid Holland. Als Exodus Zuid Holland het pand besluit te
verlaten, zal de verhuurder het pand verkopen en komt de opbrengst toe aan
Exodus Zuid Holland.
De huurverplichting voor het pand aan de Uiterste Gracht, te Leiden bedraagt
7.803 euro per jaar. De looptijd van het huurcontract is voor onbepaalde tijd.
De huurverplichting 2017 voor het pand aan de Schopschijf, te Gouda bedraagt
12.730 euro per jaar. De looptijd van het huurcontract is voor onbepaalde tijd.
De huurverplichting 2017 voor het pand aan de Elegastpad 10, te Rotterdam
bedraagt 6.202 euro per jaar. De looptijd van het huurcontract is voor
onbepaalde tijd.
De huurverplichting 2017 voor het pand aan de Cederstraat 19, te Spijkenisse
bedraagt 6.911 euro per jaar. De looptijd van het huurcontract is voor
onbepaalde tijd.
De huurverplichting 2017 voor het pand aan de A.M. de Jongstraat 35, te
Spijkenisse bedraagt 8.575 euro per jaar. De looptijd van het huurcontract is
voor onbepaalde tijd.
Exodus Zuid Holland huurt van Stichting Woonbron het pand Overblaak 56 te
Rotterdam. Het huurcontract heeft een looptijd van 20 jaar en is ingegaan op 13
maart 2013. Een bedrag van 122.681 euro heeft een looptijd van korter dan één
jaar. Een bedrag van 630.723 euro heeft een looptijd langer dan één jaar, maar
korter dan vijf jaar. Het restant, een bedrag van 1.800.896 euro, heeft een
looptijd langer dan vijf jaar.
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Toelichting op de exploitatierekening
Opbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies)
Totaal opbrengsten zorgprestaties

2016
2.054.984
2.054.984

2015
2.306.769
2.306.769

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
voor de deelname van (ex-) gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus
organisatie. De verstrekking betreft een vergoeding per dag voor het verblijf in
een Exodushuis. De opbrengst wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op
basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal
gerealiseerde nachten. Met betrekking tot de huidige inkooprelatie zal jaarlijks
een offerte uitgebracht moeten worden aan het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. De inkoopafspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie worden
definitief vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij
een maximum van toepassing is.
De opbrengsten uit de inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
is gemaximeerd. De totale opbrengsten uit de inkoopafspraken zijn door een
intern verdeelmodel verdeeld over alle Exodus Stichtingen die lid zijn van de
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Subsidies
De specificatie is als volgt:
2016
Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie t.b.v.
vrijwilligers
Gemeente Rotterdam – IJA
Gemeente Rotterdam t.b.v. plaatsingen
Gemeente Rotterdam (als onderaannemer van
Humanitas)
Gemeente Vlaardingen t.b.v. plaatsingen
Gemeente Den Haag OCW
Gemeente Den Haag – Hand in Hand
Gemeente Den Haag t.b.v. plaatsingen
Gemeente Den Haag OOV/BD
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leiden t.b.v. plaatsingen
Gemeente Leiden inzake vrijwilligers
Subsidie Trajectum t.b.v. plaatsingen
Subsidie IBJP
Subsidie project Rough Guides
Subsidie Perspectief Fonds
Stichting Onderwijs Fonds
Subsidie PKN te 's-Gravenhage
Subsidie PI Zorg pilot
Subsidie Project Doel
Project Doel training
Subsidie Project Restart
Totaal subsidies

2015

16.500
240.000
6.110

16.500
256.170
2.628

43.393
3.000
45.639
0
0
0
37.388
146.715
10.000
53.151
4.000
12.030
3.000
3.928
0
40.667
23.000
9.329
0
697.850

54.967
0
70.601
5.000
18.100
15.000
41.158
147.500
12.845
0
0
0
0
1.856
30.000
20.333
43.288
0
-10.203
725.743
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De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het
vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De
subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking
van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte
onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.
De subsidie van de Gemeente Rotterdam voor IJA is verleend voor de inzet van
3,5 fte Jeugd- en Gezinscoaches in de Rotterdamse wijkteams ten behoeve van
de uitvoering van basishulp Jeugd en Opvoeding.
De subsidie 2016 van de gemeente Den Haag werd verleend met beschikking
ABBA/VL/2403 d.d. 14 maart 2016 en bedraagt maximaal 84.955 euro.
De subsidie 2016 van de gemeente Leiden dient jaarlijks te worden aangevraagd
en zal aan de hand van deze jaarrekening definitief worden vastgesteld.
Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Giften van particulieren
Giften van ondernemingen
Giften van kerken
Giften van fondsen
Opbrengst eigen bijdrage
begeleidingskosten
Opbrengst ambulante begeleiding
Opbrengst Rooyse Wissel ambulante
begeleiding
Opbrengst Gemeente Den Haag ambulante
begeleiding
Opbrengst Gemeente Nissewaard ambulante
begeleiding
Opbrengst Gemeente Zoetermeer ambulante
begeleiding
Opbrengst Palier ambulante begeleiding
Opbrengst Veiligheidshuis Hollands Midden
Opbrengst WMO
Overige baten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

2016

2015

6.678
0
17.773
9.800

5.423
4.491
31.640
7.907

51.733
0

47.857
48.452

11.319

0

13.300

0

36.249

0

36.348
64.401
73.509
6.660
4.319
332.089

0
0
62.132
0
5.509
204.353

De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die
bewoners betalen voor de begeleiding in het Exodushuis.
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Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
Salariskosten
Terugontvangen ziekengeld
Sociale lasten
Pensioenpremie
Overige personeelskosten
Personeel derden
Totaal personeelskosten

2016
1.658.210
-111.688
292.934
140.073
63.364
11.213
2.054.107

2015
1.596.794
-58.317
258.551
135.301
49.277
8.601
1.990.207

Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele
subsidies. In 2016 waren er gemiddeld 36,7 fte in dienst van Stichting Exodus
Zuid-Holland. In 2015 had Stichting Zuid-Holland West 20,6 fte en Stichting Zuid
Holland Zuid 10,7 fte.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
Naam
Functionaris
In dienst vanaf
Tot en met

L. van der Well
Directeur-bestuurder
1 januari 2016
31 december 2016

Deeltijdfactor
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning

100%
€ 84.171
€0
€ 84.171

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op
termijn(pensioen)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT
Beloning 2015 (0,8 fte)

€ 120
€ 8.316
€0
€ 92.607
€ 76.740

Bezoldigingsklasse zorginstelling

A

De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vereist
dat de totaalscore ten behoeve van de klassenindeling jaarlijks wordt bepaald
door de Raad van Toezicht en schriftelijk wordt vastgelegd. Tevens dient deze
totaalscore te worden vermeld in de jaarrekening. Voor het boekjaar 2016 heeft
deze bepaling en schriftelijke vastlegging niet plaatsgevonden.
De bezoldiging van de directeur-bestuurder valt binnen de grenzen van de
bezoldigingsklasse A.
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De Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging.
Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
Naam
Dhr. T.J. van Loon
Mevr. S.A.A.J. Beumer
Dhr. J.D.A. Brinkhuis
Dhr. J. de Jonge
Dhr. L.H.J. Oosterloo
Mevr. M.H.P. Stroucken
Mevr. D.N.G. Woei-A-Tsoi

Periode
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
12 september 2016 tot en met 31 december
2016
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Afschrijvingskosten
De specificatie is als volgt:
Afschrijving op gebouwen en verbouwingen
Afschrijving installaties
Afschrijving inventaris
Afschrijving op automatiseringsapparatuur
Totaal afschrijvingen

2016
38.750
2.034
13.213
1.356
55.353

2015
33.454
3.974
18.656
2.590
49.364

2016
143.437
651
834.515
978.603

2015
140.955
792
948.615
1.090.362

2016
3.367
4.416
133.394
2.260
143.437

2015
14.594
0
104.209
22.152
140.955

Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
Programmakosten
Onkosten vrijwilligers
Algemene kosten
Totaal overige bedrijfskosten

Programmakosten
Huishoudelijke kosten
Projectkosten
Bewonerskosten
Bewonersactiviteiten
Totaal programmakosten

Programmakosten zijn alle direct aan bewoners en bewonersactiviteiten
gerelateerde kosten.
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Algemene kosten
Huisvestingskosten
Public relations kosten
Verenigingsbijdrage Exodus Nederland
Communicatiekosten
Kosten transitie landelijk
OR
Advies - en accountantskosten
Bestuurskosten
Kosten automatisering
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

2016
364.174
1.677
370.826
25.508
11.372
0
17.627
5.035
19.640
18.657
834.515

2015
418.623
2.250
408.532
26.821
42.933
318
6.689
6.360
17.629
18.462
948.615

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland
ingehouden op de opbrengst voor de gemaakte nachten in het kader van de
inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Exodus Nederland verricht (aanvullende) activiteiten voor alle Exodus huizen op
het gebied van:












Missie;
Identiteit;
Kwaliteit;
Deskundigheidsbevordering;
Financiële administratie en personeelszaken;
PR, communicatie en rapportage;
Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;
Vertegenwoordiging naar grote fondsen;
Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties;
Coördinatie vrijwilligers;
Inhoud van het begeleidingsprogramma.

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten
Saldo rentebaten en -lasten

2016
3.285
2.338
947

2015
2.472
1.986
486
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Ondertekening
Datum
Stichting Exodus Zuid-Holland te Den Haag

Het bestuur:
Mevr. L. van der Well (directeur-bestuurder)

Leden van de raad van toezicht:
Dhr. T.J. van Loon (voorzitter)
Mevr. S.A.A.J. Beumer (waarnemend voorzitter)
Dhr. J.D.A. Brinkhuis (lid)
Dhr. J. de Jonge (lid)
Dhr. L.H.J. Oosterloo (lid)
Mevr. M.H.P. Stroucken (lid)
Mevr. D.N.G. Woei-A-Tsoi (lid)

Pagina 25 van 27

Overige gegevens
Resultaatbestemming

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-2.194

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te
bestemmen:
Toevoeging bestemmingsreserve
Onttrekking bestemmingsreserve
Toevoeging bestemmingsfonds
Onttrekking bestemmingsfonds
Mutatie algemene reserve (saldo)

102.841
-110.258
9.778
-12.351
7.796

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 januari 2017 is Stichting Exodus Zuid-Holland West gefuseerd met Stichting
Exodus Zuid-Holland Zuid. De gefuseerde stichting heeft de naam Stichting
Exodus Zuid-Holland.
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Stichting Exodus Zuid-Holland
Alphen aan
den Rijn, 04-01-2016
Frankenslag
162-166
2582
HX ‘s-GRAVENHAGE
Kenmerk:
Fake tekst
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Geachte
heer/mevouw,
Aan:
de Raad
van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Zuid-Holland
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume

volorro
illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.
Ons
oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Exodus Zuid-Holland gecontroleerd.
Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2016 een
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Zuid-Holland, te ‘s-Gravenhage
a eos
sum sum
re nos
et het
aspe
pro verumet
rem
alissimet, cus
ame de
nim et Regelgeving
etur
per
31 december
2016
en van
resultaat
over 2016
in quia
overeenstemming
metvolut
de inaut
Nederland
geldende
verslaggeving
WTZi enmagnim
de bepaling
van
en krachtens
deam
Wetesedis
normering
bezoldiging
topfunctionarissen
en semimaximus, quiatur
que
modiciam
eum
res re
magnis volecea
vendi despublieke
doluptat
publieke
sector
(WNT).
volorer .
De jaarrekening bestaat uit:

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest

1.quisdesibalans
per 31 molende
december 2016
met eenoptatquam
balanstotaal si
vandoluptiatior
€ 1.598.044;am, cus, aut exeItatur rem auda
doluptatur
stionseque
2.
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een resultaat van € -2.194
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be(tekort); en
volupie
eni odit
pos
et eaquat grondslagen
accat la sunti
cullupi
endipsa
nietur sequis
3.ratus
de simint
toelichting
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financiële
verslaggeving
en andere
ma toelichtingen.
seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.
De basis voor ons oordeel
Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tenWij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
derc Onze
iliquat
enihillabo. Ugiasped
quiassit
recum
delendem
rerfero excea sam,voor de
vallen.
verantwoordelijkheden
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hiervan
zijn qui
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in deeum
sectiefaccabo
‘Onze verantwoordelijkheden
controle
van
de
jaarrekening’.
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.

Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Zuid-Holland, te ‘s-Gravenhage, zoals vereist in de Verordening inzake de
aperi antotat inulpa
sit porecae bij
porere
volorem alisqui delent
accumenis
Onafhankelijkheid
van accountants
assurance-opdrachten
(ViO) utectota
en anderenobis
voorseque
de opdracht
relevante
etur autatur maximenintotation
cullam
et volore
eos evellatemo
doluptat.Gedrags- en Beroepsregels
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Nederland.
Verder
hebben sint
wij as
voldaan
aan de Verordening
Accountants (VGBA).

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que

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

verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum

Verklaring
over cum
de in quia
het jaarverslag
opgenomen
andere
informatie
rem haritem
quam di con
re sus in
pliquam
voluptata delique nihilla boratur sunt quae.

Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.

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’.

Correspondentie
Postbus 2150
2400 CD
Alphen aan den Rijn

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
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IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484
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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 semi-publieke 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.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van
de stichting.
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.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Exodus Zuid-Holland te ‘s-Gravenhage
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
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 doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij
van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 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.

