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Voorwoord
In 2014 zijn mooie resultaten behaald. Nieuwe dienstverlening is uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Rotterdam, een voorlichtingsproject voor en door de doelgroep is van start gegaan en de
voorbereidingen voor een fusie met Exodus Zuid-Holland West zijn in volle gang.
Het pand aan de Westzeedijk is verkocht. De opbrengst is voldoende geweest om de
hypothecaire lening op het pand af te lossen en de bijdrage in de verbouwingskosten van het pand
Overblaak te voldoen.
De overgang van subsidie voor forensische bedden naar inkoop door DForZo (Directie
Forensische Zorg) werd een feit. De gemeente Rotterdam kocht trajecten in voor de aanpak van
overlast gevende jongvolwassenen. Daarnaast kocht de gemeente eind 2014 bij Stichting Humanitas
en Stichting Exodus Zuid-Holland Zuid integrale trajecten in met extra focus op wonen en werken,
de zogenoemde ‘van der Staaij trajecten’. Na een vertraging zal dit project begin 2015 starten.
Het team Intensief casemanagement (ICM ambulante dienstverlening) heeft 38 jongvolwassenen
begeleid, waarvan trajecten deels in 2015 nog doorlopen. Goede resultaten zijn behaald gedurende
de intensieve, kortdurende trajecten. Doorstroom naar dagbesteding, school, werk en reguliere zorg.
Bijzonder hoge resultaten zijn behaald op het aangaan van een vertrouwensband. Doordat in het begin
van 2014 de aanmeldingen moeilijk op gang kwamen en eind 2014 stagneerden vanwege verwijzers die
naar andere posten verhuisden in het kader van de decentralisatie jeugdzorg (jeugdzorg basishulp in
de wijkteams) wordt de onderproductie in 2015 nog uitgevoerd en verantwoord.
Het Exodushuis heeft een capaciteit van 7300 nachten, 20 bedden. Het gemaximeerde aantal nachten
van DForzo in 2014 is 5887 nachten, 16 bedden. Deze nachten zijn gerealiseerd (5944/101%).Voor
tijdelijk wonen van ICM zijn 727 nachten gerealiseerd.
De exploitatie rekening van 2014 sluit af met een tekort van e 40.000. Het resultaat in 2014 is
eenmalig positief beïnvloed door de vrijval van de Voorziening Groot Onderhoud als gevolg van de
verkoop van het pand Westzeedijk tot een bedrag van e 72.000. In mei 2014 is het pand verkocht, in
de eerste vier maanden van 2014 zijn nog kosten gemaakt en er zijn nog resterende boekwaarden
van activa van dit pand vervroegd afgeschreven. Belangrijke overige zaken: Onverwachte tegenvallers
na de inkoop door DForZo drukten het resultaat. De integrale woonvorm staat daardoor onder
zowel inhoudelijke als financiële druk. De lagere inkoop van DForZo resulteerde in een lagere
opbrengst van ruim e 100.000. Het vergoeden van voeding is een onverwachte kostenpost en de
component dagbesteding wordt niet meer vergoed. Anticiperend op de tegenvallende resultaten in
het woonprogramma is geanticipeerd met personele verschuivingen, een groei van interne vrijwilligers
en stagiaires, een afname van de interne dagbesteding en een groei van de externe dagbesteding.
Met deze maatregelen is ingezet op behoud van kwaliteit, voornamelijk door primaire processen te
vereenvoudigen en daarmee tijdwinst te behalen om tegemoet te blijven komen aan de individuele
begeleiding die de doelgroep nodig heeft. De vertrouwensband moet bereikt blijven worden, dat is de
sleutel van elk succes in het werk van Exodus.
De kwaliteitsmanagementsystematiek ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor
kwaliteit. De uitgevoerde controles op het gebied van kwaliteit zijn met een positief resultaat behaald.
Het onderwerp behoudt prioriteit voor 2015, onze mensen zijn onze middelen, dat vraagt aandacht. Het
ziekteverzuim in het team is laag en dat willen we om de juiste redenen graag zo houden.
Het jaar 2015 kent uitdagingen.Voornoemde processen worden gecontinueerd. Ook voor Exodus is
de tijd van voor en na de crisis nog niet uitgekristalliseerd. Exodus Zuid-Holland West en Exodus Zuid-
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Holland Zuid gaan samen de uitdaging aan voor continuering van de gezonde bedrijfsvoering. Er wordt
samengewerkt om efficiënt en inhoudelijk te kunnen reageren op de ontwikkelingen. De fusie wordt
verder voorbereid. Ingezet wordt op verdere regionale groei van dienstverlening, de exploitatie van extra
bedden, uitbreiding van ambulante dienstverlening en inzet voor het verlagen van recidive onder de High
Impact Crime doelgroep. Deze laatst genoemde is een doelgroep waarvoor de aanpak prioriteit heeft,
zowel landelijk als in de stadsregio. Deze ontwikkelingen bieden kansen om de expertise van Exodus
voor samenleving en (ex-) gedetineerden breder beschikbaar te stellen.
In het inhoudelijk jaarverslag nemen we u mee naar de bijzondere ervaringen en resultaten van de
mensen van Exodus Zuid-Holland Zuid.
Rotterdam, april 2015
Lara van der Well, directeur-bestuurder Exodus Zuid-Holland Zuid

NO SWEAT
NO GLORY
De ambassadeurs
van
Exodus Zuid-Hollan
d
ontvangen met ee
n
bijzonder woord va
n
dank de armband
die
laat zien dat je Exod
us
een warm hart toed
raagt
en een bijdrage
levert aan het werk
.
Bijvoorbeeld door
dat
je voorlichtingen ge
eft,
vrijwilliger bent, ge
lden
werft, trainingen ge
eft of
op een andere man
ier
het werk van Exod
us
steunt. Wilt u ook
iets
doen voor Exodus
,
meld u aan voor ee
n
kennismakingsgesp
rek via
rotterdam@exod
us.nl
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1. Bijzonderheden 2014
Sinds de verhuizing naar de Superkubus is Exodus in Rotterdam door een veranderproces gegaan.
In 2014 is dat proces verder gegaan en heeft mede geresulteerd in een aantal bijzondere projecten en
gebeurtenissen. Het inhoudelijk jaarverslag opent daarmee, om u direct mee te nemen naar de mensen van
ons werk. De doelgroep, die hard werkt aan herstel, het dikwijls heel goed doet, maar ook nog terugvalt.
De samenleving, met daarbinnen de mensen die zo hartverwarmend kunnen zijn, ons werk zo bijzonder
steunen. Maar ook de risico’s van het werk, de noodzaak van deskundigheid en scherpte van het personeel
en de vrijwilligers, met de tegenhanger van de noodzaak van warme aandacht en betrokkenheid voor de
doelgroep die onze scherpte, onze warmte én onze geduldige inzet nodig hebben om een stapje verder
te komen in hun leven. En tot slot natuurlijk de bijzonderheden met onze partners, want dit werk doe je
samen. Samen met de familie, de vrienden, de buren, de kerken, de werkgevers en natuurlijk de keten van
het gevangeniswezen, reclassering, de politie en de overige gemeentelijke diensten.

DOEL training
Fondsenwerving van Exodus Zuid-Holland West maakte het mogelijk om twee groepen de DOEL
training aan te bieden. Een pittige training waarbij niet te ontkomen is aan de levenslessen op het
gebied van overleven naar samenwerken. Welke ongezonde gedragingen heb je geleerd in je jeugd.
Overleefmechanismen die toen van pas kwamen, maar nu voor grote problemen zorgen, zoals
veel conflicten en een gevoel van eenzaamheid in het samenzijn met andere mensen. Een aanrader
voor eenieder die beter wil leren samenwerken, samenleven!
www.exodusdoel.nl
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Koningskerk
Op een zondagmiddag na de kerkdienst van de gemeenschap van de Koningskerk in
Rotterdam komt een groot gezelschap op bezoek in de Kubus. Ze krijgen een rondleiding van
bewoner Nando en we besluiten in 2015 onze relatie verder uit te bouwen. De stuurgroep
Koningskerk is geboren. Bewoners worden uitgenodigd voor de zogenoemde uitslaapdiensten
(later qua aanvang), de Koningskerk en Exodus gaan samenwerken en bewoners zijn bijvoorbeeld
welkom om op zondag mee te voetballen met de voetbalploeg van de Koningskerk.

Buurvrouw Pieta
Onze buurvrouw Pieta Verhoeven was altijd al een voorstander van de komst van Exodus
in de Superkubus. Nu is zij niet alleen een aardige buurvrouw, maar ook deskundig vrijwilliger
op het gebied van mediation. In 2014 hebben twee groepen bewoners bij haar een training
gevolgd, waarbij casuïstiek behandeld wordt aan de hand van eenvoudige theorie. Om te leren
van conflictsituaties, met als doel het verhogen van zelfinzicht wat betreft gedrag en oplossingen
in conflicten. Deze training wordt, zoals ook andere trainingen binnen het programma, vrijwillig
aangeboden. Op diverse manieren worden potentiële deelnemers op een positieve manier
(geen dwang) geprikkeld om deel te nemen. Deelnemers komen bij het kiezen voor ‘meedoen
aan verandering, willen leren’ onder andere in aanmerking voor privileges. De ervaring heeft
de afgelopen jaren geleerd dat door te werken met vrijwillige deelname het leereffect hoger
is. Het vergt iets meer tijd en geduld om de minder gemotiveerden te stimuleren, maar mede
doordat de vrijwillige deelnemers enthousiast zijn, heeft dat een motiverende werking op
mogelijk toekomstige deelnemers en daarmee wordt tijd teruggewonnen. In een programma van
dwang gaat veel tijd zitten in de uitvoering van controle en sancties, dat gaat ten koste van een
positief leerklimaat. Hoewel dwang, controle en sanctioneren op onderdelen nodig zijn en blijven
binnen het programma van Exodus (urine- en alcohol controles, tijden van aankomst en vertrek,
afspraken vanuit bijzondere voorwaarden, verplichte therapie en dergelijke).

Vrienden van de Rotary
Samen met bewoner Nando hebben we gedineerd bij de Rotary en heeft Exodus voorlichting
gegeven. De groep was ontroerd door het eerlijke verhaal van Nando. Een zwaar delict, een
gevoelige jongen. Hoe is dat toch te rijmen? De Rotary heeft een donatie gedaan en in 2015
worden nieuwe initiatieven met de Rotary ontwikkeld. Onder andere aandacht voor arbeid en er
wordt een diner georganiseerd met bijzondere aandacht voor rituelen en etiquette.
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2. De organisatie, missie,
doelstelling & methodiek
De organisatie
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.
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 30 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.
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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.
Momenteel vindt een herijking van de methodiek plaats, waarbij onder andere wordt ingezoomd op het
belang van maatwerk, toepassing van diverse onderzoeksresultaten relevant voor ons werk, de zin en onzin
van groepswerk en de inzet van moderne middelen (apps, facebook, e-learning). Dit gebeurt vanzelfsprekend
ook om in te spelen op de behoefte aan kortere, goedkopere trajecten met een hoger resultaat.
Exodus werkt met sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Gaandeweg is er in de afgelopen jaren
een vijfde sleutel bijgekomen: financiën. Door middel van een systeem van faseren waarbij in eerste instantie
wordt gekeken naar wat iemand zelf kan (zelfredzaamheid/eigen kracht), 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, omdat het soms heel nauw komt waar ‘de snaar’
van de deelnemer zit. De essentie van de methodiek is dan ook: het raken van de snaar, het bereiken van
de vertrouwensband en daarmee de deelnemer de sleutels van een leven zonder criminaliteit in handen
geven. Als de praktische zaken wat op orde zijn, ontstaat meer behoefte en meer ruimte voor de sleutel
zingeving. Wat maakt het de moeite waard om vol te houden. Want hoezeer je zelf de schulden ook hebt
veroorzaakt, als je op 23 jarige leeftijd hoort dat je wellicht nooit meer van de schulden afkomt (in het geval
van CJIB maatregelen bijvoorbeeld), dan vormt de uitzichtloosheid van die realiteit een risicofactor voor de
toekomst, daar staat zingeving tegenover. Soms een herstelde relatie met een kind, met een moeder, de rust
en het nieuwe gevoel van veiligheid. De zingevende elementen zijn heel persoonlijk, dat is de snaar die het
team van professionals en vrijwilligers samen met de deelnemers moet zien te vinden.

“Weet u wat Exodus zou moete
n do

en? Ons iets leren”

Dit is een kritische noot van een nieu
we bewoner in ons huis. Hij
is net enkele weken binnen en houdt
zich onder andere bezig met
het onder de loep nemen van de gang
van zaken. En hoe reageer je
daarop? Even diep ademhalen. De vraa
g stellen: ‘Hoe kan het dat je dat
zo niet ervaart?’ En het benoemen van
de momenten binnen Exodus,
momenten van leren, van samenwerke
n. Dat blijft soms lastig, soms
zien bewoners het anders. Zij willen
dat het team meer voor hen doet,
meer helpen. Het team wil de bewone
r het eerst zelf laten doen en
kijken wat nog nodig is om sterker uit
de strijd te komen. Hoe komt
het dat deelnemers het leerklimaat
soms niet ervaren? Leren kan onprett
ig voelen, boos maken.
Het is confronterend. Dus dan vragen
sommigen om oplossingen als: we wille
n meer personeel,
meer hulp, altijd vragen kunnen stell
en, direct geholpen worden… De les
die Exodus leert: Het
leerklimaat moet zichtbaar zijn. In 201
5 gaan we dat vormgeven door de ‘less
en van het leven, de
lessen van orde en structuur’ te visu
aliseren, op de plekken waar we won
en
en
werken met de
deelnemers die aan ons zijn toevertr
ouwd, want het mag niet zo zijn dat
ze
niet
ervaren dat ze
elke dag gelegenheid hebben om te
leren. Dat te ervaren, geeft al meer
zin aan het leven.
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3. Dienstverlening en
resultaten 2014
3.1 Exodus & Co, intensief casemanagement (ICM)
Ambulante dienstverlening, tijdelijk wonen, dagbesteding en
nazorg voor jongvolwassenen in Rotterdam
• De gemeente Rotterdam heeft in 2014 30 trajecten ICM (intensief casemanagement) voor
jongvolwassenen (18 t/m 23 jarigen) ingekocht bij stichting Exodus Zuid-Holland Zuid. Een
ambulant team (Exodus & Co) van Exodus Zuid-Holland Zuid begeleid deze doelgroep ambulant,
gedurende minimaal 4 maanden met aansluitend 2 maanden nazorg. Er wordt gewerkt aan de
leerdoelen op de verschillende leefgebieden. Aangevuld met maatwerk door bijvoorbeeld ook
tijdelijk wonen in te zetten of dagbesteding.

Algemene bevindingen
• Het eerste kwartaal kwamen de aanmeldingen moeizaam op gang. Over geheel 2014 is daardoor
sprake van enige onderproductie. Begin 2015 worden in overleg met de gemeente zo’n vijftal trajecten nog afgerond uit de dienstverlening 2014. Waaronder een tweetal tijdelijk woontrajecten
die in 2015 niet meer ingekocht zijn door de gemeente.

• 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, soms met tijdelijk wonen, 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 als prioriteit (presentiebenadering) heeft ervoor gezorgd dat goede resultaten bereikt worden wat betreft het opbouwen van een band met de deelnemers. Over het algemeen komen ze en blijven ze komen, hoewel het niet verschijnen op afspraken veel voorkomt bij
de doelgroep.Via WhatsApp en telefoneren worden de lijnen met de deelnemers kort gehouden,
zodat makkelijk nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

• De meeste deelnemers bleken wel dagbesteding (school, stage, projectplek) te hebben, maar er niet
naartoe te gaan. Dikwijls om ogenschijnlijk banale redenen zoals het ontbreken van geld of OV chipkaart. Maar achter deze redenen gaat vooral het ‘overleven’ schuil. “Waar slaap ik, wat eet ik, aan wie
moet ik wanneer dat tientje nog teruggeven of kan ik vandaag wel even bij hem hangen/kijken of ie
wat te eten of te roken heeft…” Als de vertrouwensband groeit, krijgt het team de informatie op tafel en kan het opruimen en bouwen beginnen. Zaken als inkomen en een plek om te wonen zijn niet
1-2-3 op te lossen. Als daar eenzaamheid, een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld gedragsproblemen bij komen, zien de begeleiders soms schrijnende situaties, zorgen om hoe het op de langere
termijn met deze nog zo jonge mensen verder moet, houden het team bezig bij de doorzorg.

• Bij het analyseren van de Zelfredzaamheid matrix (ZRM) werd het patroon zichtbaar tussen dagbesteding en leefstijl. Deze twee hangen met elkaar samen, wanneer de zelfredzaamheid rondom
leefstijl en gedrag omhoog gaat, gaat het beter met dagbesteding en vice versa.
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• Afronding van een traject gaat met maatwerk en warme overdracht naar de partij die met de jongvolwassene verder gaat. We zien soms hiaten in de doorzorg en pakken dat met de betreffende uitvoerende partijen op. Zo nodig kan Exodus opnieuw ingezet worden in overleg met verwijzers om vanuit
onze methodiek en expertise het vervolg alsnog op de rails te krijgen of te houden. Doorzorg blijft bij
deze doelgroep kwetsbaar. Er is regelmatig sprake van stopgezette dienstverlening en time-outs vanwege probleemgedrag. We signaleren dat het voor grotere instellingen (zorg/onderwijs) niet of nauwelijks
haalbaar blijkt om de vertrouwensband die nodig is, te bereiken en behouden.

• Na afronding van trajecten (nazorg en daarna) analyseren we bij ongeveer 15 % terugval op de ladder
van zelfredzaamheid en behaalde resultaten. Een deel van de doelgroep blijft kwetsbaar en zou gebaat
zou zijn bij laagdrempelige (goedkopere) continuering van de relatie/vertrouwensband.

• Het is voorspelbaar, maar bij de analyse van de ZRM goed zichtbaar: vooral wanneer de situatie rondom opvoeding/bescherming (zwervend bijvoorbeeld), IQ of motivatie laag is, ontstaat weinig groei op
de ZRM. Bij verbeteringen met betrekking tot de hulpvragen in relaties moet onderscheid gemaakt
worden tussen het afstand leren nemen van negatieve invloeden en het verbeteren van gezonde
(familie)banden. De deelnemers boekten goede resultaten met het verbeteren van de relaties met
familie bijvoorbeeld, maar de score op de ZRM werd negatief beïnvloedt omdat afstand houden van
‘verkeerde vrienden’ minder goed ging.

• Belangrijk om te noemen, is de wachtlijstproblematiek bij doorzorg van begeleiding en wonen, dit in
combinatie met de contra-indicatie problematiek. Diverse dienstverlening is voor de doelgroep niet
binnen bereik, ze worden afgewezen vanwege te zware (stapel)problematiek of wachtlijsten. Het is
niet altijd transparant wat werkelijk aan de hand is. Omdat zorginstellingen onvoldoende ingekocht
worden, wordt aan de poort geselecteerd. Met één instantie zijn we de samenwerking gestopt. Na de
doorverwijzing stond de jongere ‘in de wacht’. Dat laatste is voor elk mens onwenselijk, maar voor
deze doelgroep dikwijls het begin van terugval. Op die manier wordt de investering in het traject bij
Exodus teniet gedaan.

• Exodus is in gesprek met de gemeente en zorginstellingen om te kijken of en hoe op problemen van
doorstroom ingespeeld kan worden voor deze doelgroep waarbij doorzorg zo van belang is. Bij het
uit het oog verliezen van de jongvolwassene neemt de kans op recidive en door ontwikkelen naar de
zwaardere criminaliteit toe.

• Bij één traject verliep het contact met een ketenpartner ronduit moeizaam, maar het is natuurlijk
vaker voorgekomen dat we het in de ketensamenwerking niet altijd eens zijn met de aanpak en op
elkaars stoel plaatsnemen. Daarover constructief en professioneel het gesprek aangaan, levert inhoud
en voortgang op. Het blijft een punt van aandacht dat er vertrouwen is in de expertise van elkaar als
ketenpartners en dat het intermenselijk contact professioneel verloopt. We signaleren dat dit in bijna
alle gevallen goed gaat, juist omdat in dit soort intensieve trajecten er de tijd is om met de gehele
keten te overleggen. Binnen het team staat het oplossen van samenwerkingsproblemen in de keten
hoog op de lijst van prioriteiten. Dat is nodig om de cliënt de beste zorg te kunnen bieden. En wel zo
prettig voor het werkplezier in dit toch wel uitdagende werk.

• De analyse van het IQ laat opvallend vaak zien dat de deelnemers hoger scoren op de verbale intelligentie dan op de performale intelligentie. Een bekend gegeven dat de jongvolwassene op straat en in
de hulpverlening ‘leert overleven met woorden’. Soms wordt zo bedreven geacteerd dat pas op late
leeftijd ontdekt wordt dat betrokkene verstandelijk beperkt is. De scheidslijn tussen forensische problematiek en zorgproblematiek blijkt dan dun. Eén deelnemer had al 7 interventies doorlopen voordat nu de indicatie is aangevraagd, een andere deelnemer met een IQ van 46 wordt nu door moeder
en een ZZP’er middels een PGB begeleid.

• De scheiding tussen 18- en 18+ met betrekking tot het einde van de jeugdzorg levert schrijnende situaties op van jongvolwassenen die op hun 18e verjaardag niet meer onder verantwoordelijkheid van
jeugdzorg vallen, waarmee bijvoorbeeld hun plaats in begeleid wonen vervalt.

• Wij danken ook de vele, vele ketenpartners die we hebben leren kennen tijdens het werk met en
voor de jongvolwassenen van Exodus & Co (ICM).
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Opmerkingen

Aanmeldingen totaal

42

Totaal gestart

38

Niet gestart

4

1 onvindbaar, 3 niet akkoord/>23 jaar

Trajecten 4 maanden, 2 maanden nazorg

34

1 minder intensief (50%)

Trajecten verlengd

4

Zware problematiek, problemen met
doorzorg

Inclusief tijdelijk wonen

5

Gemiddeld 20 weken (totaal 727 nachten)

Trajecten voortijdig gestopt

3

1 doorzorg/1 agressieve zorgweigeraar/1
verhuisd

Nog 9 overige aanmeldingen, niet
geregistreerd, niet akkoord door verwijzer,
leeftijd te hoog.

Waarvan

Achtergronden

Score

Dak- en thuisloosheid / zwervend

53 %

In aanraking geweest met politie en justitie

79%

Softdrugs of alcohol problematiek

50 %

IQ analyse

<80 5% / <70 29% / <60 5 % / <55 5%
Aanleiding voor IQ onderzoek 13 %
Overig 43 %

Aanwezigheid agressie problematiek
(naar buiten gericht)

45 %

Aanwezigheid angst problematiek
(naar binnen gericht)

18 %

Overige zorg/reclassering

Jeugdzorg /jeugdreclassering 40%
Reclassering 24 %
(Reguliere) zorg 3 %
Geen 15 %

HIT/groepsoverlast

34%
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Zelfredzaamheidmatrix (ZRM)
Met behulp de zelfredzaamheidmatrix worden de resultaten gevolgd op de diverse leefgebieden.
Score op de ZRM
(totaal 100 % bij aanwezige hulpvraag)

Bij aanvang
Hulpvraag aanwezig

Ja

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

Wonen

90 %

26 %

47 %

11 %

16 %

-

Inkomen/schulden

85 %

32 %

26 %

32 %

5%

5%

Relaties

88 %

5%

53 %

37 %

5%

-

Dagbesteding

92 %

37 %

42 %

11 %

10 %

-

(*) Analyse resultaten aan de hand van de ZRM bij aanvang.
Score op de ZRM
(totaal 100 % bij aanwezige hulpvraag)

Bij uitstroom (*)
Hulpvraag aanwezig

Ja

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

Wonen

90 %

-

16 %

40 %

29 %

15 %

Inkomen/schulden

85 %

-

13 %

13 %

43 %

31 %

Relaties

88 %

-

25 %

42 %

33 %

-

Dagbesteding

92 %

4%

40 %

16 %

28 %

12 %

(*) Analyse resultaten aan de hand van de ZRM, hulpvragen en verslaglegging. Na afronding traject, op basis van
19 afgeronde trajecten d.d. 31-12’14

3.2 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, stroomden alle Exodushuizen al snel vol. In de loop van 2014 liep
de landelijke wachtlijst van Exodus op tot ruim 66 aangemelde aanstaande bewoners, waarvan de regio
Rotterdam zo’n 25% beslaat (uitstroomgegevens dji), waarmee het aantal afwijzingen iets is gedaald ten
opzichte van voorgaande jaren. 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.

14

2014

2013

2012

2011

2010

Totaal aanmeldingen

45

60

54

60

69

Uit gevangenissen regio

50%

50%

50%

39%

55%

Doorverwezen naar CAT/andere huizen

Nvt

19

14

14

13

Aanmeldingen afgewezen

18

20

25

20

17

Intake

3

30

26

24

29
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Aanmeldingen verwerken en behandelen loopt van het ene jaar over in het andere jaar, deze cijfers
zijn derhalve niet cumulatief
De grote uitdaging bij de nieuwe plaatsingsystematiek (Exodus moet binnen 5 dagen na aanmelding kunnen
plaatsen) heeft vooral risico’s gebracht 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. In de loop van het eerste kwartaal van 2014 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 uitstroom
In 2014 zijn 27 bewoners ingestroomd. Het gemaximeerde aantal nachten voor Exodus ZuidHolland Zuid in 2014 is 5887 (omgerekend 16 bedden). Deze nachten zijn volledig bezet (5994 nachten
bezet, 101 %). Positief uitgestroomd zijn 21 bewoners, waarvan 6 bewoners eerder het programma
vrijwillig hebben verlaten, maar contact houden met het team en gebruik kunnen maken van het
vrijwillig spreekuur. 6 trajecten zijn voortijdig beëindigd, waarvan 1 deelnemer na fasering in detentie
het programma nogmaals mocht starten, maar wederom niet in staat bleek het programma succesvol af
te ronden, hij is teruggeplaatst in detentie. De achtergronden van de overige negatieve beëindigingen: 1
door psychiatrische problematiek, drie door verslavingsproblematiek en een door gebrek aan motivatie.
In- en uitstroom

2014

2013

2012

2011

2010

Instroom

27

25

22

24

25

Positieve Uitstroom

21

26

19

16

11

Negatieve Uitstroom

6

9

2

0

9

Vrijwillig voortijdige uitstroom

6

3

2

5

n.v.t.

Bezettingsgraad

97%

91%

94%

96%

93%

Op 1 januari 2015 zijn 17 bedden bezet, er zijn ongeveer 17,5 forensische bedden ingekocht.
Verdeling justitiële titels

2014

2013

2012

2011

2010

Penitentiair Programma

38%

34%

42%

25,2%

27,6%

Overige Justitiële titels
(VRT, ISD,TBS)

62%
VRT 52%
ISD 7%
TBS 2%

54%

44%

51,9%

44,3%

Justitieel Vrijwillig

n.v.t.

11%

8,1%

18,9%

20,8%
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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 15 % van de groep vrouw (9 %/2013
25%/2012 17%/2011). De gemiddelde leeftijd in de groep is al jaren 35 jaar. De groep bestaat uit zowel
jong als oud en deze mix zorgt ervoor dat jong en oud van elkaar kunnen leren. Dat gaat met vallen en
opstaan, maar door stil te staan bij de verschillen, kunnen de bewoners leren om met meer begrip en
tolerantie naar elkaar te kijken, een vaardigheid die ook in hun toekomst goed van pas komt.

Resultaten Werk
Werk De arbeidsmarkt is nog lang niet hersteld en dat heeft ook in 2014 gevolgen voor de
doelgroep (ex-)gedetineerden. Ten opzichte van vorige jaren blijven de resultaten op betaald werk
dalen. Resultaten op vrijwilligerswerk zijn 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 zo’n 80 % 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.
Zo’n 20 % maakt kans op werk als de arbeidsmarkt weer wat zal aantrekken. 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

43 %

Regulier betaald werk

5%

School

7%

Jongvolwassenen

Dagbesteding intern

45 %

14 % motivatieproblemen, 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 44 deelnemers uit 2014.

3.3 Resultaten dienstverlening: voorlichting ervaringsdeskundigen
Oud cliënten Kamal Khouaki en Ron Buter hebben in 2014 een nieuw project tot stand gebracht.
Vanuit hun ervaringsdeskundigheid geven ze 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

20

Voorlichting Dienst Justitiële Jeugdinrichting

10

Interesse in een voorlichting? voorlichtingzhz@exodus.nl
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4. 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 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. Uit onderzoek naar
de sleutel zingeving (door onderzoekscentrum Kaski, 2013) komt significant naar voren dat de cliënten
van Exodus (landelijk) de intensieve persoonlijke aandacht als belangrijkste factor benoemen in het doorkomen van deze moeilijke fase in hun leven.

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. Met enkele buren
hebben we bijzonder contact, de buurvrouw die trainingen geeft, kwam al eerder ter sprake, verder
beheren we de sleutel voor een buurvrouw en heeft de nauwe band met een buurman ervoor gezorgd
dat we hem konden beschermen toen hij werd lastig gevallen door twee jongeren die op zijn terras
alcohol dronken en luidruchtig waren. Soms worden overlastgevers op de Overblaak gezien als bewoners
van Exodus. Het team van Exodus houdt de wijkagent van alles op de hoogte.
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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 complexiteit van het werk vraagt
grote kennis op het gebied van procedures en gewijzigd (landelijk en lokaal) beleid. Het werk vraagt
afstemming met de drie reclasseringsorganisaties (3RO: Reclassering Nederland, Reclassering Leger des
Heils en Reclassering Bouman GGZ). De wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe inkooprelatie met
DForZo (Directie Forensische Zorg) zijn fors. De gemeente Rotterdam buigt zich nog over de situatie
met betrekking tot de uitkering, zodat de vergoeding voor voeding door Exodus voor de betreffende
cliënten gereserveerd is tot duidelijk is wat de gemeente Rotterdam besluit. Sommige gemeenten gaan
over op de zak- en kleedgeldregeling, anderen behouden de WWB uitkeringssituatie.

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 2014 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.
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 PVT (Personeelsvertegenwoordiging). Sinds eind 2014
worden voorbereidingen getroffen voor een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR) met
onderdeelcommissies (OC). Dat betekent dat na de verkiezingen in mei 2015 Exodus Zuid-Holland
Zuid een onderdeelcommissie heeft. Vanuit de twee OC’s in de regio Zuid Holland zal één lid in de
GOR deelnemen. Daarmee is dan zowel de landelijke als de regionale medezeggenschap geregeld
binnen de WOR.
Er is in het jaar 2014 geen klacht bij de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
binnengekomen inzake Exodus Zuid-Holland Zuid. Er is vanuit Exodus Zuid-Holland Zuid geen beroep
gedaan op de vertrouwenspersoon.
Er is een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, de aanbevelingen worden meegenomen in de
verbetercyclus. Het aantal deelnemers was laag, in 2015 wordt ingezet op een hogere score op
deelname. In 2014 is de cliëntenraad opgericht, een oud bewoner van Exodus Zuid-Holland Zuid is
voorzitter. Hij zet zich enthousiast in voor de belangen van de cliënten en bezoekt bijvoorbeeld de
bewonersvergadering om de cliënten te informeren en uit te nodigen voor input.
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. Er is een ruime voldoende behaald op de hygiëne audit HACCP (Hazard/Risico, Analysis/
Inventarisatie, Critical/Kritisch, Control/Beheersing, Points/Punten).
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5. Ontwikkelingen in 2015
Exodus Zuid-Holland Zuid werkt samen met Exodus Zuid-Holland West, de voorbereidingen voor
een fusie vorderen. De dienstverlening in de regio groeit.
Zeer verheugd zijn we met het feit dat onze dienstverlening in Rotterdam verder uitbreid met
een project dat we samen doen met Stichting Humanitas. Een grote verandering is dat sinds 1
januari 2015 ICM in de wijkteams is geplaatst. Naast ambulant ICM nu dus ook begeleiding voor ex
gedetineerden vanuit de van der Staaij gelden. Een methodiek van zelfredzaamheid met ondersteuning
van ervaringsdeskundigen, oud gediende ex-gedetineerden staan klaar om ex-gedetineerden die net de
gevangenis uitkomen te ondersteunen bij het zelf op orde brengen van hun zaakjes, een luisterend oor
bieden. Ondersteund door nog meer enthousiaste vrijwilligers en professionals.
We zijn in gesprek met grotere zorginstellingen om onze dienstverlening en specialismen meer
zichtbaar te maken. Het streven is om groei te bereiken van onder aanneming, bijvoorbeeld om soms
schrijnende situaties met wachtlijsten op te kunnen lossen als we een kamer beschikbaar hebben in de
Kubus. Zo zijn we ook in de regio in gesprek met Palier. De ketensamenwerking biedt mogelijkheden
voor korte lijnen en nieuwe samenwerkingsvormen.
Landelijk onderzoek naar de recidiveresultaten, (leer)middelen en het herijken van de methodiek is
gestart. Resultaten volgen in de loop van 2015.

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.

• De architecten van Personal Architecture die bijzonder betrokken blijven en regelmatig met
geïnteresseerde partijen een bezoek brengen aan de Kubus.

• Woonbron voor de bijzondere aandacht die naar Exodus uitging bij de nominatie van de Gouden
Pyramide.

• Dorine Cleton voor haar onmisbare juridische adviezen.
• Mart Mosterd voor zijn onmisbare technische adviezen en het feit dat hij ook nu nog ons met
raad en daad bijstaat als het nodig is!

• De Rotary Rotterdam Zuid, Willem Pekeler, Marja van Dijkhuizen.
• Aram van Bunge, voor zijn ondersteuning bij de voorbereidingen regionalisering.
• Wilma Pols en Larah van ’t Hart van de Koningskerk.
Wilt u ook uw professionele expertise vrijwillig inzetten voor onze missie en doelstelling? Zie onze
site voor meer informatie. www.exodus.nl/zuidhollandzuid doorklikken op MVO
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6. De mensen achter de
organisatie
De vrijwilligers
In 2014 zijn 18 vrijwilligers (20/2013 15/2012 8/2011) actief geweest. Zij hielden zich bezig met diverse
ondersteuning: maatje zijn, gastvrouw balie, huismeester, administratie, financiën, arbeidsre-integratie.
De huisvrijwilligers en de nazorggroep werken samen in de Brede Nazorggroep.
Begin 2015 zal de vrijwilligersgroep als dank voor haar werkzaamheden in 2014 getrakteerd worden
op een etentje. Dit etentje is mogelijk gemaakt door vergoeding van Exodus Nederland (V&K).

Het team
In 2014 is de personeel samenstelling gewijzigd, het team is uitgebreid.
Het ziekteverzuim in 2014 is 0,62 %.
2014

2013

2012

2011

2010

2009

0,62%

0,6%

1,41%

2,65%

1,68%

0,62%

Managementteam

: Mw. L. van der Well (directie),

		 dhr. R. Frederiks (teamleider)
Administratie en financiën

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

Begeleidingsteam

: Mw. M. van der Eijk, mw.V. Peeterman-Breinburg, mw. J.Verboom

Team ambulant

: Mw. H. Eegdeman (co), dhr. H. van den Brink, mw. E.M. Bernat

ZZP ambulant

: Mw. N.W. Potappel- Van ‘t Hof, dhr. J.A.C. van der Hart

Slaapwachtteam

: Mw. M. Pernar, mw. E. Sarabdjiet

Oproepkrachten

: Mw. F. Channoufi, mw. S. Lienga, mw. H.C. Horden- Verkade, mw.V.L.V. Neiden

Stagiaires

: Mw.V. Kusters, mw. H. Roodenberg

Raad van Toezicht
Dhr. drs. J. van de Meent (voorzitter)
Dhr. J. Plantinga (tot december 2014)
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. drs. F. Groen (tot augustus 2014)
Dhr. H. de Jonge (vanaf december 2014, Externe zaken, netwerk en identiteit)
Dhr. drs. R. Pieterman (vanaf december 2014, Bedrijfsproces, marketing zorg en justitieel)
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De Raad van toezicht van Exodus Zuid-Holland Zuid heeft in 2014 vier keer vergaderd. Aan de orde
gekomen zaken zijn: strategie & toekomst, de jaarstukken, de exploitatie en kwartaalrapportages, het
jaarplan en de begroting, Good Governance en landelijke zaken. De portefeuilles zijn verdeeld. De heer
H. de Jonge en de heer R. Pieterman hebben als potentiële leden van het bestuur deelgenomen aan
alle vergaderingen, zij zijn in december 2014 benoemd tot leden van de Raad van Toezicht. De heer J.
Plantinga heeft om gezondheidsredenen in december 2014 zijn lidmaatschap beëindigd. Zijn afscheid is
gevierd. De Raad van toezicht, directeur en het team van Exodus zijn hem zeer dankbaar voor alle inzet
en betrokkenheid. De heer F. Groen heeft zijn lidmaatschap in augustus 2014 beëindigd.

Voor meer informatie
, zie ook onze landelijk
e en
www.exodus.nl

regionale sites:

www.exodus.nl/zuidh

ollandzuid
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7. Financieel
De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening
2014 van Stichting Exodus Zuid-Holland Zuid.

Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31-12-2014

31-12-2013

e

e

337.027

1.028.963

337.027

1.028.963

154.359
104.818

52.877
185.048

Totaal vlottende activa

259.177

237.925

Totaal Activa

596.204

1.266.888

Eigen vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

354.647

395.568

Totaal eigen vermogen

354.647

395.568

0

72.422

Langlopende schulden

47.689

415.129

Kortlopende schulden

193.868

383.769

596.204

1.266.888

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passiva

Voorzieningen

Totaal Passiva
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Exploitatierekening over 2014
Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2014

2014

2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

e

e

e

Overige bedrijfsopbrengsten

956.288

910.715

841.735

956.288

910.715

841.735

595.037
42.979

542.520
30.000

520.490
67.077

Overige bedrijfskosten

350.776

388.422

367.962

Som der bedrijfslasten

988.793

960.942

955.529

BEDRIJFSRESULTAAT

-32.505

-50.227

-113.794

Financiële baten en lasten

-8.414

-500

-15.636

RESULTAAT BOEKJAAR

-40.920

-50.727

-129.430

2.000
-237
0

0
0
0

2.000
-514
0

0

0

-10.500

-42.683

-50.727

-120.416

nadelig

nadelig

nadelig

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa

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