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Voorwoord
Het werk van Exodus vraagt bezieling.Van de medewerkers, de vrijwilligers, de samenleving.
Enthousiaste mensen met passie zetten zich 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.
Fusie
De Exodusorganisatie maakt een transitie door. De fusie werd per 1 januari 2016 een feit. Exodus
Zuid-Holland. Exodus Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland West hebben de krachten gebundeld
om ruimere en efficiëntere dienstverlening te kunnen bieden aan de kwetsbare deelnemers en
opdrachtgevers.
Over de gehele breedte van de keten (van preventie tot nazorg). Met grotere en kleinere huizen in
Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda. En diverse ambulante (woon) begeleiding in deze gemeenten en
gemeenten in de omgeving (Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Schiedam,Vlaardigen).
Ervaringsdeskundigen die voorlichting geven in PI’s en op scholen en (outdoor) en wandel trainingen,
waarbij deelnemers de diepte ingaan op thema’s die voor hen een blokkade vormen in de resocialisatie.
2015
In de Superkubus zijn 20 plekken voor (ex-)gedetineerden. Samen met Humanitas worden exgedetineerden na terugkeer in Rotterdam ondersteund door een team van professionals en vooral
vrijwilligers, een laagdrempelig project dat voortkomt uit de motiegelden van Van der Staaij. Het
project kwam langzaam op gang, de teams van de twee organisaties moeten elkaar leren kennen en de
bureaucratische routes vragen de nodige stroomlijning.
In 2015 zijn 44 ex-gedetineerden direct na detentie door Humanitas en Exodus geholpen hun
weg te vinden. Ons team jongvolwassenen (Exodus & Co) is met ICM (intensief casemanagement) in
de wijkteams geland. Ook dat gaat helaas met veel bureaucratische hobbels gepaard. Samen met de
gemeente zoeken we naar de wegen voor verbetering, om de kwetsbare jongvolwassenen toch zoveel
mogelijk te kunnen bereiken en richting te geven. In samenwerking met Palier zijn extra plaatsen
gerealiseerd en ook kleinere gemeenten weten Exodus steeds meer te vinden voor maatwerk voor de
kwetsbare mensen die het na detentie (nog) niet alleen kunnen.
Met de 20 kamers is onvoldoende doorstroom mogelijk voor de vraag naar ambulante
woonbegeleiding. Ook zien we de forensische vraag in onze regio stijgen. Begin 2016 zal daarom het
eerste doorstroomhuis van de locatie Rotterdam een feit zijn.
We sluiten 2015 af met een positief resultaat. Dit wordt bestemd ten behoeve van reserves voor de
transitie, voor innovatie en voor investeringen met betrekking tot medewerkerzaken. Na enkele zware
jaren wordt gebouwd aan de toekomstbehendige organisatie.

Lijst gebruikte afkortingen:
PI
ICM
DForZo
GGZ
SEN
VI
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Penitentiaire Inrichting
Intensief Case Management
Directie Forensische Zorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus
Vervroegde Invrijheidstelling

ISD
TBS
VRT
WMO
ZRM
WOR

Inrichting Stelselmatige Daders
Ter Beschikking Stelling
Verplicht Reclasseringstoezicht
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Zelfredzaamheid Matrix
Wet op de Ondernemingsraden
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2016
Ingezet wordt op verdere regionale groei van dienstverlening (van laagdrempelig tot intensief, van
niet gediagnosticeerd tot samenwerking met TBS klinieken en GGZ), de exploitatie van extra bedden,
uitbreiding van ambulante dienstverlening en extra aandacht voor de High Impact Crime doelgroep.
Ook is er extra aandacht voor de kinderen van gedetineerden en de opvang van ouder en kind. Het
vrijwilligerswerk krijgt een extra impuls in samenwerking met de landelijke tak Vrijwilligers en kerkzaken.
In het inhoudelijk jaarverslag nemen we u mee naar de bijzondere ervaringen en resultaten
van de mensen van Exodus Zuid-Holland Zuid. Deelnemers, professionals, vrijwilligers, leden van
geloofsgemeenschappen, particulieren.
Het is bewonderenswaardig hoe eenieder zich inzet voor het herstel van mensen.
We vertellen over de moedige en schrijnende situaties van onze deelnemers. De mensen die het (nog)
niet alleen kunnen. Deze mensen verdienen een kans. Ook als het ze niet direct lukt. Een samenleving die
mensen afschrijft, is verloren. Er is veel onrust en angst in de samenleving. Er zijn mensen in de samenleving
die extra aandacht nodig hebben. Exodus zet zich in voor verbinding. We ontmoeten elkaar.
Rotterdam, mei 2016
Lara van der Well
Directeur-bestuurder
(per 1 januari 2016 directeur-bestuurder Exodus Zuid-Holland)

“Zelf een baan gevonden!”
Cliënt is medio september zelf bij Humanitas binnen gestapt met het verzoek begeleid te
worden. Hij geeft aan wel verschillende zaken te hebben opgestart maar dit niet overzichtelijk kreeg
en hij daar hulp bij kon gebruiken. Tevens zou hij in aanmerking willen komen voor een kamer.
Na meerdere contactmomenten met TR zijn er door TR aanvullende voorwaarden gesteld aan
begeleiding. Onder andere dat huisvesting niet via Staaij mag lopen en hij dus niet in aanmerking
komt voor de kamers. Cliënt heeft hulpvragen op het gebied van wonen, schulden, inkomen
en zorg. Hij had voor zichzelf al wel een postadres geregeld bij Pauluskerk. Na een positieve
voortzetting van begeleiding gaf TR toch toestemming voor urgentie (met hulpverlening).
Medio oktober gaf hij proactief aan dat hij de getroffen betalingsregelingen per direct wilde
aflossen omdat hij zelfstandig een baan had gevonden in de bouw. Na enkele dagen heeft hij
een contract van 6 maanden aangeboden gekregen.Vanwege het uitgebreide contract is hij minder
goed bereikbaar voor Humanitas en is hij beperkt in de gelegenheid om af te spreken. Hier
bedenken we oplossingen voor.
Cliënt is inmiddels geregistreerd als verzekerde, betalingsregelingen worden voldaan, urgentie
is toegewezen en meneer werkt in loondienst. Op dit moment in afwachting van een woning via
de urgentie.
(Input vanuit het Staaij project Humanitas/Exodus)
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1. De organisatie, missie,
doelstelling & methodiek
Exodus Zuid-Holland Zuid (voorheen Exodus Rotterdam) is een autonome stichting. De Exodus
stichtingen in Nederland zijn verenigd in het Samenwerkingsverband Exodus Nederland en hebben een
servicebureau waar diverse landelijke taken zijn belegd.
Missie
Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een
rol heeft gespeeld of dreigt te spelen. Dat is alleen mogelijk als zij

• als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven
• zicht krijgen op de zin van hun bestaan
• zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen.
Exodus heeft een christelijke identiteit. Deze achtergrond vormt de basis voor de normen en waarden in
het werk en de bejegening van de mensen die aan ons worden toevertrouwd. Exodus is niet evangeliserend en
sluit met haar dienstverlening aan bij de behoefte van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.
(Ex-)gedetineerden en kwetsbare jongvolwassenen die dreigen in de criminaliteit te raken, krijgen van
Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op integrale en professionele aanpak van hun problemen. Ook
familie en belangrijke relaties kunnen op maat bij de begeleiding betrokken worden.

Cynthia
Ze kwam bij ons langs via een verwijzing van school. “Nee mijn problemen vallen wel mee, ik
heb vastgezeten vanwege boetes en heb geen geld om ze te betalen.”
Dit was het begin van wat later een intensief en schrijnend traject bleek te worden.
Op de zelfredzaamheidmatrix zakte ze nog wat treden naar beneden toen ze van school
werd verwijderd en ook niet meer bij de moeder van haar vriendin mocht logeren. Ze zwierf
rond. Niet welkom bij familie, wel een broertje waar ze af en toe mag slapen, maar hoe de
relatie met hem is, we komen er niet echt achter. De boetes kwamen van auto’s die door foute
vrienden op haar naam waren gezet. Ze gaat wonen in een Staaij kamer, maar het gaat niet
goed. Ze spijbelt, is onzichtbaar. Als ze zo met haar familie omgaat, is het ook niet gek dat de
relaties slecht zijn. Wat is er aan de hand? En ook nu, na zo’n 9 maanden gaat het nog niet goed
met Cynthia. Veel zaken die we binnen onze doelgroep zien, komen bij haar situatie aan het
licht. Ze onderschat haar problemen, ze overschat zichzelf, we vermoeden een verstandelijke
beperking, maar ze blijft weg als er een afspraak voor onderzoek is. Ze heeft depressieve
periodes, geen geld om te eten, af en toe een baantje, geen familie, vage vrienden maken
misbruik van haar. En steeds als we denken een stap verder te komen met haar, blijft ze weer
een tijd weg. Haar vrijwilliger zet alle tools in: streng, zacht, samen doen, actief ondersteunen.
Ze hebben regelmatig contact via whats app, er is een vertrouwensband opgebouwd. Dankzij de
inzet van vrijwilligers en de laagdrempelige ingang die het van der Staaij traject biedt, zetten we
erop in dat Cynthia het zelf moet doen en willen. Dus als zij de bodem heeft geraakt, en bereidt
is om de hulp te vragen die ze nodig heeft, dan staat haar vrijwilliger voor haar klaar om samen
die belangrijke stap naar meer zelfredzaamheid te zetten.  
(Input vanuit het Staaij project Humanitas/Exodus)
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De inzet van vrijwilligers is in al het Exoduswerk van groot belang.
Door het werk van Exodus wordt een normaal leven zonder criminaliteit mogelijk en neemt de
veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de maatschappij toe. Exodus werkt hier ook aan door een
maatschappelijk draagvlak te creëren voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving.
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.
Methodiek
Bij de diverse dienstverlening van Exodus Zuid-Holland Zuid vormt eenzelfde methodiek de basis. Deze
methodiek is in de jaren dat Exodus bestaat (bijna 35 jaar inmiddels) doorontwikkeld, maar is in de kern
dezelfde gebleven. Geboren uit de christelijke waarden; elk mens verdient een kans; richtlijnen en waarden
wijzen de weg om uit het dal te komen. Exodus biedt perspectief, vertaald naar maatwerk. Een no-nonsense
aanpak vanuit een zowel strenge (confrontatie, duidelijkheid, structuur, transparantie) als warme aanpak.
We zeggen weleens: “Simpelweg samen puinruimen, elkaar leren kennen, en onderweg leren om het
leven opgeruimd te houden”. Dat onderweg een bijzondere band ontstaat, moge duidelijk zijn. We leren
de mens achter het delict kennen. Hoewel Exodus in formele zin geen behandelzorg verleent, heeft onze
aanpak een therapeutische uitwerking. Met name de afname van stress en de toename van het gevoel van
gezien en gesteund worden, heeft een positief effect op het zelfstandig functioneren van de deelnemers.
Ook het durven openstaan voor de langdurige zorg die men dikwijls nodig heeft, is een positief effect van
onze methodiek (die op onderdelen veel verband houdt met de presentiemethodiek). Laaggeletterdheid,
laagbegaafdheid, persoonlijkheidsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek en (licht) psychiatrische
problematiek zijn in meer of mindere mate oorzaken van recidive. Zonder vertrouwensband staan mensen
niet open voor erkenning en verandering van hun eigen invloed op hun leven. Het is dus eenvoudige
wiskunde om te erkennen hóe essentieel die band is voor het werken met (ex-)gedetineerden.
De methodiek is samen met de Radboud universiteit/Impuls met afgevaardigden uit alle geledingen
van onze organisatie vernieuwd en onderbouwd. Centraal daarin het werken vanuit kracht, de relatie en
de inzet van vrijwilligers in het werk. “Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met krachtwerk.”
Exodus werkt met sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Met de krachtinventarisatie als
insteek wordt ingezet op wat de deelnemer in huis heeft (zelfredzaamheid/eigen kracht) en wordt de
mate van zelfstandigheid verhoogd en gezocht naar de maximale zelfstandigheid voor een toekomst
zonder criminaliteit. Het is een integrale aanpak, waarbij maatwerk van groot belang is.
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2. Dienstverlening en
resultaten 2015
2.1 Integraal wonen
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 2015 groeide de wachttijd voor het huis in Rotterdam tot ongeveer
zes maanden, soms langer. 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 is besproken tijdens het inkoopgesprek met DForZo. Men geeft aan dat er geen extra
gelden zijn. Wel kunnen forensische bedden ingeleverd worden tegen ambulante plaatsen. Voor 2016
is afgesproken 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 wordt. Dat is dikwijls
onwenselijk voor de kans op succes van de resocialisatie, waarbij bijvoorbeeld wensen ten opzichte
van de woonplaats en de aanwezigheid van het sociale netwerk, van groot belang zijn. Vanaf 2016
wordt een landelijke wachtlijst bijgehouden door het verenigingsbureau SEN (Samenwerkingsverband
Exodus Nederland).
De grote uitdaging bij de nieuwe plaatsingsystematiek (Exodus moet binnen 5 dagen na aanmelding
kunnen plaatsen) blijft vooral risico’s houden op het gebied van motivatie en geïnformeerdheid bij de
doelgroep. Door het ontbreken van de intakefase moest bij een aantal deelnemers vanaf aanvang van het
programma een inhaalslag gemaakt worden die soms ten koste ging van een stabiele start voor zowel
de deelnemer, de medebewoners als het team en de vrijwilligers.Vorig jaar heeft het team besloten in
sommige gevallen een intakegesprek te voeren, het is belangrijk in het belang van kwaliteit en veiligheid
standvastig te zijn en zo nodig in te gaan tegen ‘het systeem’. Nauw overleg met verwijzers is van belang,
het team stemt maatwerk af, zoals bij passende doorzorg of terugkeer naar detentie.
Instroom, bezetting en uistroom
Het Exodushuis heeft een capaciteit van 7300 nachten, 20 bedden. In 2015 zijn 20 (2014/27)
bewoners ingestroomd. Het gemaximeerde aantal nachten voor Exodus Zuid-Holland Zuid in 2015
is 6.114 (2014/5887) (omgerekend 17 bedden). De overige drie bedden van de Kubus zijn benut
voor Staaij, een gemeentelijke crisisplaatsing en een forensische plaatsing in de onderaanneming van
Palier. De DForZo nachten zijn volledig bezet, 6.174 nachten (101%) (2014/5994 nachten bezet, 101
%). Uitgestroomd zijn 23 deelnemers. Positief uitgestroomd zijn 17 (2014/21) deelnemers waarvan
4 (2014/6) bewoners eerder het programma vrijwillig hebben verlaten, maar contact houden met
het team en gebruik kunnen maken van het vrijwillig spreekuur. 6 (2014/6) trajecten zijn voortijdig
beëindigd. De achtergronden van de negatieve beëindigingen zijn verslaving, agressie en onvoldoende
motivatie. In totaal is de capaciteit van het huis ruim 86,2 % benut op de sleutel wonen. Ambulante
begeleiding met het bieden van tijdelijk wonen, heeft de bezetting tot meer dan 90 % mogelijk gemaakt
(tijdelijk wonen Staaij, begeleiding Palier)
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In- en uitstroom

2015

2014

2013

2012

2011

Jaarverslag 2015

2010

Instroom

20

27

25

22

24

25

Positieve Uitstroom

17

21

26

19

16

11

Negatieve Uitstroom

6

6

9

2

0

9

Vrijwillig voortijdige uitstroom

4

6

3

2

5

n.v.t.

Bezettingsgraad

86,2%

97%

91%

94%

96%

93%

Op 1 januari 2016 zijn 18 (2014/17) bedden bezet, er zijn 17 forensische bedden ingekocht.
Verdeling justitiële titels

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Penitentiair Programma

54%

38%

34%

42%

25,2%

27,6%

Overige Justitiële titels
(VRT, ISD,TBS)

46%
VI 11%
art.43.3
27%
ISD 8%

62%
54%
VRT 52%
ISD 7%
TBS 2%

44%

51,9%

44,3%

Justitieel Vrijwillig

n.v.t.

n.v.t.

8,1%

18,9%

20,8%

11%

Gemêleerde groep
De groep bewoners bestaat elk jaar weer uit een diversiteit van achtergronden. Al jaren bestaat de
groep gemiddeld uit meer mannen dan vrouwen, dit jaar was 16 % van de groep vrouw (15%/2014 - 9
%/2013 - 25%/2012 - 17%/2011). De gemiddelde leeftijd in de groep is al jaren 35 jaar, ook dit jaar. De groep
bestaat uit zowel jong als oud en deze mix zorgt ervoor dat jong en oud van elkaar kunnen leren. Dat gaat
met vallen en opstaan, maar door stil te staan bij de verschillen, kunnen de bewoners leren om met meer
begrip en tolerantie naar elkaar te kijken, een vaardigheid die ook in hun toekomst goed van pas komt.

“Kijk Nedian, een jongen van 23 jaar”
Het gaat niet goed met Nedian. Hij is bekend bij de politie vanwege diefstal en overlast, het
escaleert steeds vaker tussen Nedian en zijn moeder. Hij heeft schulden, doet niets met zijn leven.
De reguliere schuldhulpverlening wijst zijn hulpvraag af. De Exodus ICM coach maakt contact met
de jongere waarin vertrouwen, laagdrempelig, eerlijk en geduldig kernpunten vormden. Geloof in het
eigen kunnen, Islam als interne drijfveer om door te pakken en perspectief te hebben. Nedian maakt
mooie stappen. Lost met behulp van een lening van een kennis van moeder zijn schulden af, heeft
inkomen, woont stabiel bij oom in plaats van bij moeder en werkt actief in zijn re-integratieproject
waarin beweging en vaardigheden worden versterkt. Hij start met een opleiding. Nedian: “Dankzij
de begeleiding heb ik tijd gekregen om na te denken wat nodig is en een plan te maken over wat ik
belangrijk vind.” Nedian werkt mee als ambassadeur om samen met Exodus aandacht te vragen voor
goede hulpverlening aan jongvolwassenen. (naam om privacy redenen verzonnen)
NB: de kennis van moeder blijkt een oud schoolbegeleider van moeder te zijn, die haar destijds
wegwijs maakte in Nederland, blijkt familie van Jan Eerbeek te zijn, de grondlegger van Exodus.
(Input van Hettie Eegdeman, coördinator ICM / wijkteammedewerker)
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Resultaten Werk
Werk De arbeidsmarkt is nog lang niet hersteld en dat heeft ook voor de lange termijn gevolgen
voor de doelgroep (ex-)gedetineerden. Ten opzichte van vorig jaar is het resultaat op betaald werk
gestegen. Resultaten op vrijwilligerswerk zijn dit jaar minder goed te noemen. Door de afname van
projecten via de gemeente, is er geen doorstroom naar re-integratietrajecten. Wel worden bij de
zwaardere doelgroep van jongvolwassenen trainingen ingezet ter activering en structuur. De methodiek
van Exodus ten aanzien van de arbeidsmarkt is dat men op maat ondersteund wordt bij het maken
van het cv en bij het volhouden van sollicitatie activiteiten. Door de zelfredzaamheid daarbij te toetsen
en stimuleren, wordt de realistische plek op de arbeidsmarkt zichtbaar. Bij een groot deel van de
doelgroep speelt de stapeling van laaggeletterdheid, laagbegaafdheid, geen scholing, geen werkervaring
en een laag arbeidsethos. Door voornoemde en de vele afwijzingen bij sollicitaties ontstaat een vicieuze
cirkel van geen vertrouwen in de kans op betaald werk.Velen vinden na enige tijd wel voldoening
in vrijwilligerswerk en zodoende kunnen zij een bijdrage aan de samenleving leveren en zich verder
herstellen in het leven zonder criminaliteit. Een deel vindt daarna betaald werk. Een deel van de
doelgroep heeft een langere periode van herstel nodig en doet dagbesteding binnen ons programma in
combinatie met therapie (psycho-sociaal en gedrag) en training (praktische en sociale vaardigheden).
Werk, school, vrijwilligerswerk

Bijzonderheden

Vrijwilligerswerk

24 % (2014/43 %)

Regulier betaald werk

13,5 % (2014/5 %)

School

13,5 % (2014/7 %)

Jongvolwassenen

Dagbesteding intern

50 % (2014/45 %)

Waarvan 30 % nog op zoek of onvoldoende
motivatie en 19 % (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 de in totaal 37 deelnemers uit 2015.

“Schrijnend”
Schrijnend is dat sommige deelnemers zichzelf nog zo voor de gek houden. Dat ze ons niet
toe laten in hun leven, omdat ze bang zijn voor de waarheid, de offers nog niet willen brengen
of het niet kunnen. Een laag IQ is niet alleen lastig wat betreft de wereld om je heen begrijpen,
maar het maakt deelnemers blijvend beïnvloedbaar voor de criminele scene. Sommigen denken
het systeem van hulpprogramma en controles te kunnen omzeilen, onmiskenbaar leidt dit tot
een mislukt traject en raken ze het perspectief kwijt nog voor het opgebouwd kan worden.
Een ander voorbeeld van schrijnend vind ik nog steeds de schadevergoedingsmaatregelen.
e10.000,- aan schadevergoeding hebben, afbetalen, resocialiseren, maar nog steeds een
gevangenisstraf boven het hoofd hebben hangen. Ik denk daarbij aan Yinaz. Hij heeft zo goed
en aantoonbaar aan zijn herstel gewerkt. Is inmiddels afgestraft, maar de financiele maatregel
blijft. Terwijl het vinden van eerlijk werk in zo’n korte termijn niet realistisch is. We blijven met
en voor hem in gesprek met het CJIB, maar tot nu toe houdt het CJIB vast aan maximaal 36
maanden aflostermijn. Het blijft spannend als die tijd eraan komt, we zijn daarover in gesprek,
maar krijgen geen toezeggingen. Het is moeilijk voor Yaniz om met zulke onzekerheden te
vertrouwen op het perspectief dat hersteld is. Het blijft kwetsbaar en we zijn blij dat hij het
vertrouwen in ons heeft en wij hem een hart onder de riem kunnen steken.
(Input van Marian van der Eijk, coördinator en plaatser Exodus integraal wonen)
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2.2 Intensief casemanagement (ICM)
Ambulante dienstverlening in de wijkteams
De gemeente Rotterdam heeft bij Exodus 3,5 fte voor de wijkteams van Rotterdam ingekocht. De
wijkteammedewerkers zetten zich in voor kwetsbare jongvolwassenen. Dit team (Exodus & Co) van
Exodus Zuid-Holland Zuid begeleidt deze doelgroep bij het verhogen van de zelfredzaamheid. Er wordt
op maat gewerkt aan de hulpvragen op de verschillende leefgebieden.
Algemeen bevindingen

• De transitie van de jeugdhulp in de wijkteams: Hoewel een kans om creatief en dichtbij de
mensen ondersteuning te bieden, loopt het ICM team tegen veel obstakels aan. De kwetsbare
jongvolwassene wil niet altijd geholpen worden of is het niet eens met de analyse van de
omgeving. De wijkteams zijn nog relatief onbekend met ICM dienstverlening.

•

De wijkteamleiders zijn het beleid nog aan het ontwikkelen, er is grote diversiteit bij de
wijkteams onderling.

• We zoeken verbinding met justitie, directie Veilig en Maatschappelijke Ontwikkeling. Ons
werkgebied kent geen grenzen, wel schotten. We zoeken de samenwerking en verbinding.

• De afspraken tussen de gemeente en de zorgaanbieders zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De wijkteams zijn verantwoordelijk voor de inhoud, registratie en verantwoording.
De zorgaanbieders voor de medewerkers en andere facilitaire zaken zoals verzekeringen, laptops,
reisfaciliteiten etc.

• 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.

• De vertrouwensband en het maatwerk als prioriteiten (presentiebenadering, Exodusmethodiek)
staan onder druk in de wijkteams. Wachtlijsten en hoge caseload spelen hier een belangrijke rol
in. Groei in aanmeldingen van minderjarige jongeren met opvoedproblematiek speelt ook een rol.
Het accent komt in wijkgericht werken eerder te liggen op preventie, dan dat er mogelijkheden
zijn om afgegleden jongeren te bereiken. Ook na hun 18e zijn jongeren nog volop in ontwikkeling
en hebben daarbij ondersteuning en sturing nog hard nodig.

• Vanaf de tweede helft van 2015 landen de wijkteams meer en vindt een deel van het ICMteam de doelgroep makkelijker en krijgt bij een aantal wijkteams ook meer ruimte voor dit
specialisme in de generalistische aanpak.

• 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.
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Er zijn in 2015 ruim 90 deelnemers door de ICM wijkteammedewerkers van Exodus begeleid,
waarvan een deel gestart in 2014 en korter of langer door nazorg kregen in de wijkteams. In de
gemeentelijke systemen worden de trajecten geregistreerd (Top, Mens Centraal). Omdat dit datasysteem
nog onvoldoende werkt, houdt Exodus een eigen bezettingslijst bij. In overleg met de gemeente
Rotterdam op een zo eenvoudig mogelijke manier. De systematiek, registratie en analyse van de data
vanuit de wijkteams is een verbeterpunt.
Specificatie

Verhouding

Man/vrouw

87 % man
13 % vrouw

Jonger dan 15 jaar
16 - 18 jaar
17 - 23 jaar
24 – 27 jaar
Ouder dan 28 jaar

17 %
23 %
41 %
12 %
7%

Korter dan 3 maanden
Duur 6 maanden
Langer dan 6 maanden
Kort/verwijzing, waarvan
--------------------Verwijzing specialist
Verwijzing overig/niet opgestart

6%
52 %
13 %
29 %
--------------------67 %
33 %

Bijzonderheden

Bij ouder dan 28 jaar, ging het
in twee situaties om de ouders
van jongvolwassenen.

(Percentages op basis van 93 deelnemers, procenten afgerond. Bron bezettingslijst ICM Exodus Zuid-Holland Zuid)

2.3 Staaij met Humanitas
Eind 2014 kwam de expertise van Humanitas en Exodus bij elkaar in het Staaij project. Beide
organisaties zijn deskundig op het gebied van de resocialisatie van deze bijzondere doelgroep. De kern
van onze aanpak is dat we dichtbij de klant staan, resultaatgericht zijn en kunnen aanwijzen wat de klant
nodig heeft om een stap verder te komen in het leven. Dit doen wij door het inzetten van vrijwilligers.
Met aan de voorkant de professional die betrokken is bij de intake en analyse en waar de vrijwilligers
gaandeweg een traject op maat op terug kunnen vallen.
Tevens hebben we gezocht naar een werkbare modus tussen de twee verschillende organisaties.
Samenwerken is af en toe nog niet makkelijk. Door een andere manier van werken heeft dit weleens tot
botsingen geleid.Vaak lag dit op communicatief gebied. Er werden aannames gedaan. Gelukkig zijn we heel
open naar elkaar en kunnen we elkaar goed van feedback voorzien zodat we hebben kunnen groeien in dit
project. Nu gaat het veel beter en vullen beide organisaties elkaar prima aan. We blijven hierin investeren.
Aanmeldingen
Het zijn een stuk minder aanmeldingen dan we van te voren hadden ingeschat. Dit heeft te maken
met het feit dat het toch een nieuw project is in Rotterdam. Al zijn we voort gaan borduren op
bestaande projecten, het heeft tijd nodig om in te klinken. Om in het vizier van potentiële aanmelders te
komen. Dit hadden wij niet verwacht. Ruim voor de start van het project werd al gesuggereerd dat we
de aanmeldingen makkelijk binnen zouden krijgen. Dit blijkt dus niet zo te zijn en kost ons dus meer tijd.
Nog steeds wordt enthousiast gereageerd op dit project zodat we durven te zeggen dat we gaan groeien.
Bij diverse potentiële aanmelders is een presentatie gegeven over het project. Steeds werd gezegd dat
er veel aanmeldingen zullen volgen op de presentaties. Helaas blijft dit uit.Vanwege allerlei reorganisaties
bij verwijzers blijken er steeds aardig wat wisselingen in personeel te zijn zodat het Staaijproject nog
niet genoeg onder de aandacht blijkt te zijn.Voor de komende tijd staan er allerlei afspraken gepland om
opnieuw presentaties te geven bij diverse potentiële aanmelders. We zijn gestart met een charmeoffensief.
Hiermee willen we bereiken dat we beter gevonden worden zodat we meer aanmeldingen krijgen.
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Een aantal trajecten blijken problematischer te zijn dan van te voren verwacht. Wanneer de ZRM
wordt ingevuld zien we dat er op veel gebieden zeer zwak wordt gescoord. Dit maakt de begeleiding
een stuk intensiever. Het is mooi dat dit mogelijk is binnen het project Staaij. We pleiten ervoor dat
in het nieuwe contract voor dergelijke trajecten extra budget wordt toegekend. Tevens gaan we in
gesprek met organisaties die expert zijn op het gebied van begeleiden van mensen met een licht
verstandelijke beperking.
Trajecten
De trajecten waarbij we de cliënten woonbegeleiding geven zijn ook een stuk intensiever. Met
team Justitiabelen is afgesproken dat we deze trajecten dubbel tellen. Daarnaast hebben we veel
inspanningsdossiers. Hierbij hebben we intakes gehouden, soms al in kaart gebracht wat de problematiek
is, en ex-gedetineerden op de goede weg kunnen zetten naar hulp die beter bij hen past. Af en toe
worden mensen aangemeld de we niet kunnen bereiken. Ook hier steken we veel tijd in.
Er zijn 44 cliënten begeleid. 14 cliënten tellen dubbel mee vanwege woontoezicht. In totaal 58
trajecten. Er zijn 22 inspannings-dossiers.
(Uit: eindverslag Humanitas (hoofdaannemer) Van der Staaij ’14-’15, t/m september 2015. De verdeling
van het werk van Exodus en Humanitas is 50-50.)

2.4 Resultaten dienstverlening: voorlichting ervaringsdeskundigen
Oud deelnemer Ron Buter heeft in 2015 het voorlichtingswerk verder uitgebouwd.Vanuit zijn
ervaringsdeskundigheid geeft hij voorlichting 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 diverse onderwijs instellingen en
Dienst Justitiële Jeugdinrichting

29 (30/2014)

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

“Goed bezig, Jona.”
Jona (21 jaar), thuiswonend, geen dagbesteding, geen diploma’s, oplopende schulden, veel ruzie
in huis, slechte band met ouders, broers en zussen. Aangemeld door de psycholoog van zijn broer.
In eerste instantie wilde Jona geen hulp, zag hij zijn problemen niet in en kwam hij afspraken niet
na. Geen motivatie en geen toekomstbeeld. Nu, een aantal maanden later, ziet hij zijn problemen,
werkt hij er hard voor, komt hij alle afspraken na, praat hij open over alles wat in zijn leven speelt,
is hij eerlijk over zaken waarvan hij van weet dat ik het er mogelijk niet mee eens ben dat hij zich
daarmee bezig houdt. Jona heeft nu een toekomstbeeld waar hij voor wil gaan en weet wat hij
moet doen en beter kan laten. Hij wil aan zichzelf werken en weten wat hem verkeerde keuzes
doet maken. Die open houding naar zijn aandeel in het leven, is het begin van perspectief voor een
zinvol bestaan. Jona is goed bezig.
(Input van Marit Cieremans, wijkteammedewerker ICM)
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3. Overige resultaten algemeen
Wonen, administratie en financiën
Voor alle cliënten van onze diverse dienstverlening is de papierwinkel een lastig hoofdstuk in het leven.
Denk hierbij aan de procedures van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Rotterdam, Dienst Werk
en Inkomen, het jongerenloket, Stichting Urgentiebepaling (SUWR), 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

“No Sweat No Glory”
Na een voorlichting door Nando (deelnemer Exodus integraal wonen) bij de Rotary club,
(Rotterdam Zuid), ontvingen we een bijdrage voor een project. Wim en Marja van de Rotary
ondersteunden bij de voorbereidingen van het project. De pilaren in de Kubus werden
beschilderd, Sander de Kramer kwam spreken en we haalden de krant. Het thema blijft. Jaarlijks
zal Exodus op kunstige wijze aandacht besteden aan het feit dat het vinden van perspectief niet
vanzelf gaat. Alleen met hard werken, worden doelen behaald. No sweat No Glory.

(foto No Sweat No Glory, artikel uit het AD)
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worden als reden van afwijzing gelden. Door stress en laaggeletterdheid is de papierwinkel al voldoende
voor de doelgroep om de handdoek in de ring te gooien. De financiële situatie van de doelgroep is
zorgelijk. Zoals deze in het algemeen sterk is toegenomen onder de Nederlandse bevolking, zo zien we dat
ook onder de (ex-)gedetineerden. Als er schuldenproblematiek speelt (bij ruim 80%) blijft er dikwijls voor
vele jaren e 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. Dit is een onderwerp waarop wij
antwoorden blijven zoeken, aandacht voor blijven vragen.
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 op de Overblaak behoeft zorg en aandacht, maar we laten zien dat het kan.
Exodus heeft hinder veroorzaakt op 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, worden direct
opgepakt door het team. We nemen deel aan de Beheercommissie waarin we samen met buren,
ondernemers, Woonbron, politie en de gemeente het beheer buitenruimte monitoren. Soms worden
overlastgevers op de Overblaak gezien als bewoners van Exodus. Het team van Exodus houdt de
wijkagent van alles op de hoogte.
Samenwerking met onze partners
Exodus Zuid-Holland Zuid is een spin in het web. We hebben te maken met het justitiële kader en
bijbehorende wet- en regelgeving, met gemeentelijke diensten, het gevangeniswezen, politie, reclassering,
met particulieren en andere partners in de gemeente en de regio. De stroperigheid van de bureaucratie
blijft een groot probleem voor de doelgroep specifiek, maar voor veel kwetsbare mensen in het
algemeen. De bezuinigingen en transities hebben het er niet makkelijker op gemaakt voor mensen met
emotionele, cognitieve en gedragsproblemen.Veel mensen vallen nu buiten de boot en kunnen de weg
naar de nazorg voor ex-gedetineerden niet of te laat vinden.

“Wil wel!”
Jongere staat bij aanmelding bekend als niet-willer, negatief beeld wordt geschetst: niet
gemotiveerd, kan niet samenwerken, gaat niet naar school, wil niets. Uiteindelijk in gesprek blijkt
dat hij wel degelijk dingen wil. Gefocust op wat hij wil bereiken en wat hij voor krachten en
mogelijkheden heeft. Komt nu zijn afspraken na en onderneemt actie. Nu is het belangrijk dat ook
zijn omgeving inziet dat hij verandert en goede stappen zet.
(Input van Joelle Verboom, wijkteammedewerker ICM)
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Het is nog niet goed voorspelbaar op welke wijze dat in de toekomst langduriger en zichtbaarder
problemen voor de samenleving gaat geven. De complexiteit van het werken met deze kwetsbare
doelgroep vraagt grote kennis op het gebied van procedures en gewijzigd (landelijk en lokaal) beleid.
Kwaliteit en veiligheid
Exodus Zuid-Holland Zuid besteedt continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering
van haar programma en werkwijze.
Het team van Exodus Zuid-Holland Zuid heeft in 2015 positief resultaat behaald bij het controlebezoek
ten behoeve van het kwaliteitcertificaat ISO 9001. Er wordt gewerkt met een verbeterregister en digitaal
handboek. Jaarlijks worden de handboekdocumenten gecontroleerd op actualiteit en kwaliteit.
Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor
kwaliteit. 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. In
2016 volgt de externe audit voor de hercertificering.
Exodus Zuid-Holland Zuid heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van
toezicht en uitvoering is per 31 december 2013 geborgd in het Governance model Raad van Toezicht.
Exodus Zuid-Holland Zuid heeft een medezeggenschapsorgaan. In 2015 hebben de verkiezingen
geleid tot de benoeming van een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR) met lokale
onderdeelcommissies (OC). Daarmee is zowel de landelijke als de lokale medezeggenschap geregeld
binnen de WOR.
Er is in het jaar 2015 een klacht bij de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
binnengekomen inzake Exodus Zuid-Holland Zuid. Het betrof een klacht met betrekking tot de
aanzegging van een afstudeerplek. Er is vanuit Exodus Zuid-Holland Zuid een beroep gedaan op de
vertrouwenspersoon. De klacht is door de vertrouwenspersoon afgehandeld. De inhoud en het
proces worden door Exodus Zuid-Holland Zuid met het verenigingsbureau geëvalueerd, relevante
verbeterpunten worden opgenomen in het landelijke of lokale verbeterregister.
Er is een klanttevredenheid onderzoek gedaan, de aanbevelingen worden meegenomen in het
verbetercyclus. De cliëntenraad functioneert moeizaam. In 2016 wordt daarvoor gezocht naar verbetering.
De jaarlijkse controle op brandveiligheid is uitgevoerd, de ontruiming is twee maal geoefend.
Met betrekking tot de overige beheertaken in en om het pand ondersteunt een vrijwillig medewerker
het team. Het plan van aanpak Microbiologisch waterbeheer vraagt om spoeldiscipline en is onder
controle. De hygiëne audit HACCP (Hazard/Risico, Analysis/Inventarisatie, Critical/Kritisch, Control/
Beheersing, Points/Punten) wordt in 2016 herhaald.

“Zie Wesley, bijna 20 jaar”
Niet te bewegen jongere (door eerdere hulpverlening afgemeld als ‘niet willer’). Voortijdig
schoolverlater zonder startkwalificaties, omgekeerd dag- nacht ritme, gescheiden ouders
door familiedrama met zus, depressie- en agressieproblematiek. Ziet geen perspectief, ziet
eigen krachten niet meer… Door de benadering van ‘niet loslaten’ van de Exodusmethodiek
in beweging gekomen. In samenwerking met reclassering, een systeemgesprek thuis en het
maatwerk met rust en vertrouwen, wordt de relatie tussen Wesley en Exodus opgebouwd. Pril
nog, met nog veel afgezegde afspraken, maar altijd bereikbaar via whatsapp en zoekt contact bij
vragen. Een belangrijk begin voor herstel. Exodus geeft Wesley de ruimte die hij nodig heeft, het
is een lange weg terug na een beschadigd leven in een kwetsbare leeftijd als de zijne.
(Input van Hettie Eegdeman, coördinator ICM / wijkteammedewerker)
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4. Ontwikkelingen in 2016
Exodus Zuid-Holland Zuid is succesvol gefuseerd met Exodus Zuid-Holland West. Per 1 januari 2016
gaan we door als Exodus Zuid-Holland.
De landelijke Exodusorganisatie heeft een transitie doorgemaakt. Slagvaardig in het beantwoorden
van de vele landelijke vraagstukken voor onze doelgroep en opdrachtgevers. Met innovatieve projecten
en een groot netwerk van vrijwilligers.
Met een sterke regionale organisatie zijn we lokaal ingebed. Elke gemeente heeft haar eigen
hulpvragen en prioriteiten. 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. Zowel laagdrempelig met behulp van vrijwilligers,
trainingsvormen als DOEL (Door Outdoor Ervaring Leren) en ‘Op pad’ (wandelsessies voor verdieping)
als in de vorm van intensieve trajecten met zwaardere zorg voor geïndiceerde problematiek en
doorverwijzing naar reguliere zorg.
We maken ons klaar voor de toekomst. Investeren in de mensen, innovatie en ontwikkelingen staan
daarbij centraal. Exodus 2020 heeft een zowel bestendige als behendige plek in de markt van zorg en
welzijn in de keten van preventie, zorg en nazorg voor onze kwetsbare doelgroep.
ICM in de wijkteams gaat een spannende tijd tegemoet. Hoe ontwikkelen de wijkteams zich. Lukt
het ons om daarin een plek veroverd te houden. Kunnen we onze missie voor kwaliteit en maatwerk
overeind houden of gaan we op in de wijkteams en kunnen we het ‘intensieve’ niet meer waarmaken. We
blijven erover in gesprek met onze accounthouder en de keten.
De vernieuwde methodiek is gelanceerd en de teams leren er nu mee werken. Landelijk onderzoek
naar de recidiveresultaten en meerwaarde van de sleutels zingeving en relatie zal opgestart worden.
Een woord van dank
Er zijn ook dit jaar weer vele mensen en organisaties die een extra woord van dank verdienen voor
hun bijdrage aan het werk van Exodus Zuid-Holland Zuid. Zonder hen zou Exodus haar werk niet
kunnen doen, zou de groei naar de Kubus niet haalbaar zijn geweest.

• De vele fondsen, kerken en donateurs die op persoonlijke wijze bedankt zijn.
• City Safari
• Woonbron voor de bijzondere ondersteuning bij de tot stand brengen van het Plan van Aanpak
2015 om met behulp van de transitie van Exodus, een huurverlaging, fondsaanvraag en aandacht
op Rotterdams bestuurlijk niveau, blijvende aandacht te vragen voor het belangrijke werk van
Stichting Exodus Zuid-Holland.

• Dorine Cleton voor haar onmisbare (juridische) aanwezigheid en advies in de stad.
• De Rotary Rotterdam Zuid, Willem Pekeler, Marja van Dijkhuizen.
• Wilma Pols en Larah van ’t Hart van de Koningskerk.
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Wilt u ook uw professionele expertise vrijwillig inzetten voor onze missie en doelstelling? Neem
contact op voor een persoonlijke afspraak.

De mensen achter de organisatie
De vrijwilligers
In 2015 zijn 23 vrijwilligers (18/2014 20/2013 15/2012 8/2011) actief geweest. Zij hielden zich bezig
met diverse ondersteuning: maatje zijn, gastvrouw balie, huismeester, administratie, financiën, arbeidsreintegratie.
De huisvrijwilligers en de nazorggroep werken samen in de Brede Nazorggroep.
De vrijwilligersgroep gaat als dank voor haar werkzaamheden jaarlijks een hapje eten. Dit etentje is
mogelijk gemaakt door vergoeding van de sector Vrijwilligers & Kerkzaken van Exodus Nederland.
Het team
In 2015 is de personeel samenstelling gewijzigd. Het team is uitgebreid. Om de voorbereiding te
bevorderen naar een toekomst bestendige en behendige organisatie worden de teams gestimuleerd tot een
werkwijze waarbij verantwoordelijkheid en vertrouwen zo laag mogelijk in de organisatie belegd worden.
Er zijn 13 ziekmeldingen, waarbij twee lang ziekteverzuim, niet werkgerelateerd. Eén medewerker
wordt 100% vervroegd afgekeurd, één medewerker start ten tijde van dit schrijven op therapeutische
basis met werkhervatting. Ziekteverzuim is een aandachtsgebied voor 2016.
2015

2014

2013

2012

2011

2010

4,3%

0,6%

0,6%

1,41%

2,65%

1,68%

Managementteam:

Mw. L. van der Well (directie),
dhr. R. Frederiks (teamleider / Staaij)

Administratie en financiën:

Mw. E.L. Kraanen, mw. L. van Essel

Begeleidingsteam / Staaij:

Mw. M. van der Eijk (coördinatie integraal), mw.V. PeetermanBreinburg (coördinatie vrijwilligers & krachtcoach), mw. E. Warnaars
(integraal), mw. M. Boot (Staaij)

Team ambulant:

Mw. H. Eegdeman (coördinatie ICM), dhr. H. van den Brink, mw. J.
Verboom, mw. M. Cieremans.

Slaapwachtteam:

Mw. M. Pernar, mw. E. Sarabdjiet

Oproepkrachten:

Mw. F. Channoufi, mw. S. Lienga, mw. H.C. Horden- Verkade, mw.V.L.V.
Neiden, mw.V. Kusters, mw. S. van der Velden, mw. S. Slagter.

Stagiaires:

Mw. I. Wijngaarden, mw.V. Kusters, mw. M. Boot, mw.V.L.V. Neiden.

Totaal 10,9 fte
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5. Raad van Toezicht
Dhr. drs. J. van de Meent (voorzitter)
Dhr. F. de Lege (Financieel en huisvesting)
Mw. mr. S.A.A.J. Beumer (Personeel en algemeen juridische zaken, vice voorzitter)
Mw. mr. D.N.G. Woei-a-Tsoi (Primair proces en kwaliteit)
Dhr. H. de Jonge (Externe zaken, netwerk en identiteit)
Dhr. drs. R. Pieterman (Bedrijfsproces, marketing zorg en justitieel)
De Raad van toezicht van Exodus Zuid-Holland Zuid heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Daarnaast zijn
ze vier samen gekomen met de Raad van Toezicht van Exodus Zuid-Holland West. Aan de orde gekomen
zaken zijn: de voorbereiding fusie, de jaarstukken, de exploitatie en kwartaalrapportages, het jaarplan en
de begroting.
Op een intensieve en succesvolle wijze heeft de Raad van Toezicht toegewerkt naar de fusie per 1
januari 2016. De financiële auditcommissie (een lid uit zowel de Raad van toezicht Exodus Zuid-Holland
Zuid als Exodus Zuid-Holland West en een onafhankelijk lid) heeft toegezien op inzicht en openheid van
zaken met betrekking tot de financiële voorbereiding van de fusie. In het Fusie Overleg Orgaan hebben
de Raad van toezicht en bestuurders afgestemd en overlegd met de bonden en de medezeggenschap.
Inmiddels is afscheid genomen van de heer F. de Lege, de heer R. Pieterman en de heer J. van de
Meent. De Raad van toezicht, directeur en het team van Exodus zijn hen zeer dankbaar voor alle inzet en
betrokkenheid. De heer J. Plantinga is in 2015 na een ziekbed overleden.Voor de heer J. van de Meent, de
heer J. Plantinga en de heer F. de Lege is in de centrale hal van de Superkubus een herinnering te vinden
met daarop hun namen en een foto van het eerste huis van Exodus Rotterdam en de later met veel pijn
en moeite verworven Superkubus. Exodus Rotterdam heeft haar bestaan aan hen te danken.

“Vivienne die er 100% voor is gegaan, 63 jaar”
Na lang zoeken in haar turbulente leven lijkt Vivienne een basis te hebben gevonden waar
op ze terug kan vallen. Ze heeft leren struikelen en weet nu weer op te staan, omdat haar basis
stabiel lijkt te zijn. Ze weet Exodus te vinden voor haar handvaten. Het maakt dus niet uit hoe
oud je bent, je bent nooit te oud om te leren. Belangrijk is dat je er open voor staat, dat je eerlijk
tegen je zelf bent en je niet bang bent om op je bek te gaan, maar juist zo stoer bent om weer
op te durven staan.Vivienne gaat nadat ze op zichzelf gaat wonen, ambassadeurs vrijwilligerswerk
voor Exodus doen. De ambassadeurs doen onder andere belangrijk werk voor onze deelnemers
die motivatieproblemen hebben.
(Input van Marian van der Eijk, coördinator en plaatster Exodus integraal wonen)
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6. Financiële samenvatting
De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening
2015 van Stichting Exodus Zuid-Holland Zuid.

Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)
31-12-2015

31-12-2014

e

e

316.478

337.027

316.478

337.027

238.927
65.607

154.359
104.818

Totaal vlottende activa

304.534

259.177

Totaal Activa

621.012

596.204

278.792
111.787

242.860
111.787

390.578

354.646

Langlopende schulden

47.689

47.689

Kortlopende schulden

182.745

193.868

621.012

596.204

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Bestemmingsreserves
Algemene reserves
Totaal eigen vermogen

Totaal Passiva
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Exploitatierekening over 2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Exploitatie
2015
e

Begroting
2015
e

Exploitatie
2014
e

Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

832.752
321.122
28.038

675.302
394.500
65.300

685.009
256.718
14.561

1.181.912

1.135.102

956.288

697.932

683.065

595.037

19.821

27.185

42.979

426.973

424.852

350.776

Som der bedrijfslasten

1.144.726

1.135.102

988.793

BEDRIJFSRESULTAAT

37.186

0

-32.505

Financiële baten en lasten

-1.256

0

-8.414

RESULTAAT BOEKJAAR

35.930

0

-40.920

35.930
0
0
0

0
0
0
0

2.000
-237
0
0

0

0

-42.683

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

RESULTAATBESTEMMING:
Toevoeging bestemmingsreserve
Onttrekking bestemmingsreserve
Toevoeging bestemmingsfonds
Onttrekking bestemmingsfonds
Mutatie algemene reserve (saldo)

nadelig
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