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Jaarverslag 2011

Voorwoord
Dit is het jaarverslag van de Stichting Exodus Den Haag over het jaar 2011. Dit is het jaarverslag van een
trots bestuur, dat graag laat zien wat er het afgelopen jaar tot stand is gebracht. Wij zijn als bestuur trots op
wat bewoners, medewerkers, vrijwilligers en wij als bestuursleden zelf gedaan hebben om mensen vanuit
detentie te begeleiden naar een volwaardig maatschappelijk bestaan. Dat is onze missie. Al 30 jaar lang.
Want 2011 was een jubileumjaar voor Exodus: wij bestonden 30 jaar. Ooit begon het in Den Haag, in
de kelder onder een flat in het Haagse Moerwijk. Inmiddels maakt het Haagse Exodushuis samen met
10 andere Exodus-huizen, met een aantal huizen in oprichting en met de organisatie ‘Vrijwilligers en
Kerkzaken’ deel uit van de landelijke vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). Exodus
is in 30 jaar tijd geëvolueerd van een stel goedwillende vrijwilligers tot een professionele organisatie met
een onmisbare inbreng van vele vrijwilligers.
Wij voelen ons in Den Haag nog steeds de pioniers, het huis waar het begon. En dat gevoel willen we
vasthouden door Exodus niet als een statische waarde te zien. Exodus is een middel, niet een in stand
te houden doel op zichzelf. Wij kijken als bestuur op een innovatieve manier naar wat nodig is om
anno nu mensen vanuit detentie op weg te helpen, terug de samenleving in. U zult in dit jaarverslag
lezen hoe met name de projecten Door Outdoor Ervarend Leren en het Traject Jongvolwassenen
bijgedragen hebben aan die innovatie.
Acht bewoners stroomden in 2011 uit naar een zelfstandige woning. 28 bewoners vonden een
werkervaringsplek. Zes bewoners verworven een betaalde baan En ook op veel andere gebieden
werden belangrijke persoonlijke doelen van bewoners bereikt. Dit alles werd mogelijk gemaakt door
de samenwerking van gemotiveerde bewoners, een team van professionals die zich met hart en ziel
inzetten voor deze bewoners, een grote groep vrijwilligers en diverse overheidsorganisaties. Maar
ook: maatschappelijke fondsen, kerken, bedrijven en particuliere donateurs die het werk van Exodus
financieel ondersteunen.
Wij danken iedereen die het werk van Exodus mogelijk maakt. Dit jaarverslag vervult een belangrijke
functie in het afleggen van verantwoording aan hen die ons steunden en steunen.
Dat de inspanningen van Exodus en haar bewoners ook op de langere termijn resultaten opleveren
wordt aangetoond in onderzoek van de Universiteit Leiden in samenwerking met het WODC (2010).1
Bewoners die het Exodus begeleidingsprogramma succesvol afronden recidiveren bijna 30% minder dan
ex-gedetineerden die het zonder deze begeleiding moeten doen. Een lagere recidive betekent een veiliger
samenleving waar iedereen beter van wordt.
In 2011 is het ons gelukt om innovatief, met goede resultaten, op basis van een gedegen bedrijfsvoering ons
werk te doen. Wij geloven onverminderd in mensen die hun leven na een periode van detentie een positieve
draai willen geven, hoe moeilijk dat soms ook is. En aan dat geloof is in 30 jaar helemaal niets veranderd.
Chris van Dam
Voorzitter bestuur stichting Exodus Den Haag

1
S.G.C. van Wingerden et al., Onderzoek naar recidive onder oudbewoners van nazorgorganisaties
(Den Haag, 2010)
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1. Algemeen
1.1 Missie
Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol
heeft gespeeld. 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
Ex-gedetineerden en bijna ex-gedetineerden krijgen van Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op
een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Een vorm van begeleiding is de mogelijkheid
van het doorlopen van een integraal en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting. Doel:
zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van (intieme) relaties.
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 maatschappelijk draagvlak te creëren voor de
terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving.

1.2 Doelstellingen
• Exodus wil vanuit een Christelijke identiteit kansen bieden aan mensen die de criminaliteit achter
zich willen laten en aan een nieuwe toekomst willen werken
• Exodus wil bijdragen aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit
• Exodus wil een schakel zijn 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 zoekt samenwerking met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers om via
uitwisseling van kennis en ervaring haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten
• Exodus wil op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en besteding van
middelen geven
• Exodus wil een inspirerende werkomgeving zijn, gekenmerkt door een open en informeel karakter,
met gemotiveerde en betrokken werknemers

1.3 Programma
Het ‘moederhuis’ van Exodus Den Haag is gevestigd aan de Frankenslag in het Haagse Statenkwartier.
De drie geschakelde panden beschikten eind 2011 samen over:
• 20 bewonerskamers (m/v)
• Diverse gemeenschappelijk badkamers, toiletten en keukens
• 2 gemeenschappelijke eet/woonkamers (voor groepsactiviteiten)
• 5 kantoorruimtes
• 2 slaapkamers voor de nachtdienst
• 1 kledingwasruimte
• 1 ruime achtertuin
Naast het moederhuis aan de Frankenslag beschikt Exodus Den Haag over een zogeheten ‘fasehuis’.
Het fasehuis is in 2010 geopend en biedt, voor bewoners die dit nodig hebben, een tussenstap tussen
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het wonen in het moederhuis en het zelfstandig wonen na
afloop van het Exodusprogramma.
Een persoonlijke en kleinschalige aanpak is kenmerkend
voor de werkwijze van Exodus. Iedere bewoner heeft
een persoonlijk begeleider en een schaduwbegeleider.
Het begeleidingsprogramma verloopt in fases, van fase
0 tot en met fase 4. Voor elke fase bepaalt een bewoner
samen met de persoonlijke begeleider zijn of haar
doelstellingen. Ten minste wekelijks hebben bewoners en
begeleiders gesprekken om korte en lange termijn doelen
te bespreken en praktisch invulling te geven aan het
individuele begeleidingstraject.
Naarmate bewoners vorderen in het programma krijgen
ze meer vrijheden maar ook meer verantwoordelijkheden.
Ervarend leren en contextueel werken neemt een
belangrijke plaats in de begeleidingsaanpak van Exodus. In
2011 hebben we, mede dankzij het project Door Outdoor
Ervarend Leren (DOEL), veel aandacht kunnen besteden
aan het verder ontwikkelen hiervan.
Het begeleidingsprogramma Exodus is opgebouwd
rondom de vier ‘Exodussleutels’: wonen, werken, relaties
en zingeving waarop in de volgende paragrafen in meer
detail wordt ingegaan. Bewoners volgen bij Exodus een
intensief programma waaroor veel inzet en discipline
vereist is. Naast alle verplichte en vrijwillige activiteiten
binnen het Exodushuis en de verplichte dagbesteding,
volgen onze bewoners ook nog verschillende externe
trainingen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining,
cognitieve vaardigheidstraining, budgetteringstraining, en
terugvalpreventie training.

Jaarverslag 2011

Sleutelwoning
Begin april 2011 verhuisde Casimir na
het succesvol doorlopen van zijn Exodus
begeleidingstraject, naar zijn eigen
sleutelwoning, een leuk appartement in
Den Haag.
De week voor zijn verhuizing was hij hard
aan het klussen om alles in orde te maken.
“Ik heb alles opnieuw geschilderd en er
een nieuwe vloer in gelegd” vertelt hij. “Ik
wilde perse het eerste weekend van april
verhuizen zodat ik op mijn 26e verjaardag
wakker zou worden in mijn eigen huis.”
Casimir woonde in totaal tien maanden in
Exodus Den Haag. “Toen ik net bij Exodus
kwam dacht ik `even snel de praktische
dingen regelen en weer wegwezen hier`. Pas
toen ik hier een tijdje woonde, begon ik te
begrijpen dat sommige van mijn persoonlijke
doelen ingewikkelder waren en meer tijd
nodig hadden. Ik ben opener geworden in
de afgelopen maanden, heb geleerd dat er
mensen zijn die ik kan vertrouwen en die
me kunnen helpen, dat ik niet alles in mijn
eentje hoef op te lossen.

1.3.1 Wonen
Bewoners van Exodus leren hun bestaan opnieuw op te
bouwen in een veilige en gestructureerde omgeving. Elke
bewoner heeft binnen het Exoduspand (of het fasehuis)
een eigen kamer. De bewoner is zelf verantwoordelijk
voor het schoon en netjes houden van zijn of haar kamer.
foto: Exodus Den Haag
Daarnaast is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de gemeenschappelijke ruimtes (onder andere in de
vorm van een wekelijkse corvee).
In de Exodushuizen wordt veel aandacht besteed aan samenwerking tussen de bewoners. De
bewoners zijn opgedeeld in teams van zes tot tien personen. Tweewekelijks houdt elk bewonersteam
een bewonersvergadering, waarin praktische zaken worden besproken en geoefend wordt met het
geven van feedback. Het doel van deze vergaderingen is het vergroten van de groepscohesie en
samenwerking.
Elk team kookt en eet ten minste twee keer per week gezamenlijk. Voorafgaand aan het gezamenlijk
eten zijn er vier dagen per week ‘huisvrijwilligers’ aanwezig in de gezamenlijke
woonkamer. Bij hen kunnen bewoners terecht kunnen voor
een praatje en een kop koffie of thee. Naast
het gezamenlijk eten, vinden er
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wekelijks groepsactiviteiten plaats en organiseren bewoners zelf regelmatig uitjes voor alle bewoners.
Al deze activiteiten zijn erop gericht bewoners voor te bereiden op het voeren van een eigen
huishouding en het samenleven in een ‘buurt’.
Alcohol en drugs zijn verboden voor alle bewoners in het Exodushuis en hierop wordt strikt
toezicht gehouden met behulp van blaastesten en urinecontroles. Bewoners worden gebudgetteerd,
dit betekent dat Exodus hun inkomen beheert. Deze budgettering verloopt, evenals de andere
onderdelen van het begeleidingsprogramma, in fases. 1
Voor bewoners die ver genoeg gevorderd zijn in hun Exodustraject, is er sinds 2010 de mogelijkheid
tot een overgangsfase tussen Exodus en een zelfstandige woning, in de vorm van een tijdelijk verblijf in
het zogeheten ‘fasehuis’. Om in het fasehuis te mogen wonen moet de betreffende bewoner ver genoeg
gevorderd zijn in het Exodusprogramma, deel blijven nemen aan de gezamenlijke programmaonderdelen
en zich houden aan de algemene Exodus regels.
Na het afronden van het Exodusprogramma worden
Werken in de keuken
bewoners geholpen bij het vinden van eigen huisvesting.
Dankzij een convenant met woningbouwvereniging Staedion,
worden bewoners die succesvol uitstromen door Exodus,
Guno werkt sinds 2011 als kok bij
voorgedragen om versneld in aanmerking te komen
Schroeder Den Haag. “Ik vind het fijn om
voor zelfstandige huisvesting. In 2011 zijn acht bewoners
te koken voor mensen, dat ik iets voor hen
uitgestroomd naar een zelfstandige woonruimte, waarvan
maak waar ze van genieten en dat je daar
zes naar een sleutelwoning van Staedion.
dan weer waardering voor krijgt. Als klein
kind scharrelde ik al rond in de keuken
van het familierestaurant. Later heb ik in
1.3.2 Werk
Amsterdam een cateringbedrijfje gehad.
Ik ben altijd blijven koken, zelfs in de PI
Het meedraaien op de arbeidsmarkt is belangrijk voor onze
kookte ik graag. Om verder te komen als
doelgroep: het geeft structuur, stimuleert het gevoel van
kok wil ik de versnelde koksopleiding op
eigenwaarde, en draagt bij aan financiële zelfstandigheid.
het Mondriaancollege volgen. En als ik dan
Zodra de eerste opstartweken binnen Exodus achter de rug
mijn diploma heb wil ik kok worden in een
zijn dient iedere bewoner daarom, naast het vaste programma
goed Surinaams restaurant.
binnen Exodus, een dagbesteding van ten minste 28 uur
per week te hebben. De coördinator arbeidstoeleiding en
de persoonlijke begeleiders helpen bewoners bij het vinden
van een geschikte werk(ervarings)plek of een opleiding die
bijdraagt aan de kansen op de arbeidsmarkt.
Voor veel bewoners bestaat de eerste stap naar betaald
werk uit het (opnieuw) wennen aan het arbeidsritme, het
omgaan met collega’s en leidinggevenden, en het ervaren
van eigen verantwoordelijkheid op de werkvloer. Om
foto: Paul brink
deze ervaringen op te kunnen doen, werken de meeste
bewoners de eerste tijd vaak als vrijwilliger bij bijvoorbeeld
BBOZ Buurtbeheer (onderhoud en schoonhouden
van wijken en panden, opknappen van een kinderboerderij), Schroeder (verkoop, transport, en
reparatiewerkzaamheden voor kringloopwinkels Den Haag), Respect Zorggroep (keukenwerkzaamheden
en vervoer van cliënten) of Stichting De Trix (metaalbewerking). Deze werkgevers begeleiden onze
bewoners op de werkvloer. Exodus Den Haag heeft duidelijke afspraken met deze werkgevers en er is
nauw onderling contact om zicht te kunnen houden op de ontwikkelingen van onze bewoners.
Als het goed gaat op deze werkervaringsplaatsen, is het uiteraard de bedoeling bewoners te
laten doorstromen naar een betaalde baan. De ervaring leert dat deze vervolgstap, mede gezien het
detentieverleden, voor onze bewoners niet vanzelfsprekend is. Het vraagt veel pro-activiteit van de

1
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Bewoners krijgen geleidelijk aan meer ‘vrij’ budget om zelf te besteden, maar dit gaat ook gepaard met meer
verantwoordelijkheden. In de eindfase van het programma beschikken bewoners volledig over hun eigen inkomsten en
hebben ze geleerd om hun uitgavenpatroon in beeld te brengen en te houden. Hierdoor zijn de bewoners, indien nodig, op een
verantwoorde wijze bezig met het afbetalen van de schulden en dragen zij er zorg voor dat deze niet opnieuw ontstaan.

Exodus Den Haag

bewoners en vaak ook veel begeleiding van de coördinator
arbeidstoeleiding, de persoonlijke begeleiders en de vrijwillige
arbeidscoaches. Ondanks de vele obstakels hebben zes
Exodusbewoners het afgelopen jaar betaald werk gevonden.
Tabel 1: Werk en dagbesteding in
Exodus Den Haag 2011
Aantal bewoners dat in 2011:
een betaalde baan verworven heeft

6

een werkervaringsplaats verworven heeft

28

met een opleiding is gestart

1

een opleiding heeft afgerond

1

bron: ATO-coördinator Exodus Den Haag

1.3.3 Relaties
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VIP’s in Den Haag
In juni 2011 hebben we bij Exodus Den
Haag voor het eerst een ‘VIP-dag’
gehouden. Alle bewoners hadden voor
deze speciale gelegenheid hun belangrijkste
familieleden en vrienden (Very Important
Persons) uitgenodigd. De VIP’s werden
op deze dag extra in het zonnetje gezet
en kregen van bewoners te horen
waarom hij of zijn zo belangrijk voor hen
is. Jan Eerbeek, oprichter van Exodus
Den Haag en voorzitter van vereniging
Samenwerkingsverband Exodus Nederland
had, voor elke VIP een prachtig bronzen
steentje met daarin het woord `Liefde`
meegebracht. In de evaluatie van de VIPdag hebben we geconcludeerd dat zo’n
dag een waardevolle activiteit binnen de
sleutels ‘relaties en zingeving’ vormt die in
2012 zeker voor herhaling vatbaar is.

Exodus hecht er veel waarde aan dat bewoners positieve
en betrouwbare sociale contacten opbouwen en kunnen
onderhouden. Een dergelijk ‘sociaal vangnet’ draagt namelijk
aantoonbaar bij aan het welzijn van mensen en is essentieel
om vol te kunnen houden in perioden dat het tegen zit. De
praktijk leert echter dat een positief sociaal vangnet, juist
voor onze doelgroep, allerminst vanzelfsprekend is. Voor het
merendeel van onze bewoners geldt dat ze veel negatieve
sociale ervaringen hebben en het moeilijk vinden om mensen
te vertrouwen. Daarom is dit dan ook bijna altijd een van de
foto: Exodus Den Haag
ontwikkelingsdoelen in het begeleidingstraject.
Tegen deze achtergrond krijgt het systemisch en contextueel
werken de laatste jaren ook een belangrijkere rol binnen
het begeleidingstraject van Exodus. Een aantal begeleiders heeft zich daarom recentelijk laten bijscholen
op dit gebied. Sinds 2011 wordt bovendien, dankzij het DOEL-project (zie hoofdstuk 5), met elke nieuw
binnengekomen bewoner een persoonlijk genogram uitgewerkt. Hiermee wordt voor de bewoner
inzichtelijker hoe zijn of haar familiesysteem en zijn of haar eigen plek daarbinnen eruit ziet en welke
relevantie dit kan hebben voor persoonlijke ontwikkelingen in de toekomst.
In gezamenlijk overleg wordt tijdens het Exodustraject gewerkt aan het opbouwen of herstellen van
relaties en aan het structureel onderhouden daarvan. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om hernieuwd
contact met familie, gezin, of partner. Maar ook om het opbouwen van een nieuwe vriendenkring,
bijvoorbeeld door aansluiting bij een sportvereniging of kerkgemeenschap. Voor het (opnieuw)
opbouwen van een dergelijk sociaal netwerk is het een voordeel dat bewoners in het Exodus huis
overdag (en buiten programmatijd) altijd bezoek mogen ontvangen.
Een andere belangrijke factor in het opbouwen van positieve sociale contacten wordt gevormd door
onze vrijwilligers. Zo zijn er de zogeheten ‘maatjesprojecten’ waarin vrijwilligers als maatje gekoppeld
kunnen worden aan bewoners of oud-bewoners. Ook de aanwezigheid van
de huisvrijwilligers, die vier avonden per week voor extra
gezelligheid en een luisterend zorgen in de
gezamenlijke huiskamer, zijn
waardevol in dit kader.
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1.3.4 Zingeving
“Only god can judge me”
Oud-bewoner Freek: “Als kind al had het
geloof een grote aantrekkingskracht op
mij. Ook al werd er bij ons thuis geen
aandacht aan besteed. We waren als gezin
ook niet welkom in de kerk omdat we uit
een verkeerd milieu kwamen.
Het was voor mij heel bijzonder om me
anderhalf jaar geleden, vanaf de eerste
keer dat ik er binnenkwam, geaccepteerd
te voelen binnen de kerkgemeente
Scheveningen.‘Only God can judge me’
staat er op mijn zij getatoeerd. Ik ben,
ondanks alle fouten die ik gemaakt heb,
niet bang voor het toekomstige oordeel
van God. Ik ben ervan overtuigd dat, wie je
ook bent en wat je ook gedaan hebt, hij er
ook voor jou is en jou accepteert.
In de nabije toekomst wil ik mijn geloof
verder verdiepen en verrijken. Onder
andere door catechisatie en belijdenis
te doen en mezelf te laten dopen. Het
uitdragen van mijn geloof is belangrijk
voor me en ik zou het fijn vinden als mijn
kinderen en kleindochter Yasmine in de
toekomst ook hun plek vinden in de kerk.
Maar uiteindelijk is dat aan henzelf. Boven
alles wil ik dat zij gelukkig worden en op
een respectvolle manier kunnen genieten
van het leven.”

foto: Paul brink
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Bij zingeving komen de andere drie sleutels samen.
Het is een moeilijk te vangen en abstract begrip dat
voor iedere bewoner anders ingevuld kan worden. Het
zingevingsaspect binnen het Exodusprogramma probeert
ruimte te creëren voor vragen als: Waarom overkomt
mij dit? Hoe ga ik om met mijn schuldgevoelens? Wat
heeft mijn leven voor zin? Wat wil ik eigenlijk met
mijn leven? Waar geloof ik in? Wat geeft mij kracht?
Zingeving heeft dan ook veel te maken met zelfreflectie
en zelfinzicht.
Exodus wil bewoners helpen bij het vinden van
nieuwe positieve doelen in hun leven en het verleden
daarin een plek te geven. Begeleiders helpen bewoners
om te ontdekken wat hen inspireert of beweegt en wat
hen steun biedt als het tegen zit. Zingeving is daarom
een belangrijk onderwerp in de wekelijkse individuele
begeleidingsgesprekken. Maar ook in groepsverband
wordt veel aandacht besteed aan zingeving, bijvoorbeeld
tijdens de tweewekelijkse zingevings bijeenkomsten.
Sinds 2011 brengen bewoners meestal zelf het
onderwerp van de zingevingsavond in dat zij dan
voorbereiden met hun persoonlijk begeleider. Het kan
bijvoorbeeld gaan om het delen van een persoonlijk
doel, het eigen levensverhaal of een ander onderwerp
dat voor de bewoner op dat moment belangrijk is.
Soms brengt de begeleiding zelf een onderwerp
in, bijvoorbeeld als de situatie in huis erom vraagt
een bepaald onderwerp bespreekbaar te maken in
groepsverband of om elkaar beter te leren kennen,
bijvoorbeeld met behulp van het groepsspel ‘Wie ben ik’.
Daarnaast is in het kader van zingeving ook de band
die Exodus van oudsher heeft met het justitiepastoraat
van belang. Exodus is 30 jaar geleden opgericht
vanuit het justitiepastoraat en uiteraard speelt deze
achtergrond nog steeds een grote rol in de invulling
van de zingeving voor een deel van de bewoners en de
begeleiders. In 2011 is justitiepastor Walther Burgering
als coach betrokken geweest op het gebied van zingeving
tijdens verschillende teambijeenkomsten. Aangezien de
diversiteit in denominaties onder bewoners van Exodus
Den Haag de afgelopen jaren sterk is toegenomen,
willen we naast christelijke geestelijk verzorgers in 2012
ook graag geestelijk verzorgers van andere religieuze
en levensbeschouwelijke stromingen uitnodigen om
betrokken te zijn bij de sleutel zingeving binnen Exodus.

Exodus Den Haag

Jaarverslag 2011

2. Organisatie
2.1 Algemeen
Exodus Den Haag is een autonome rechtspersoon die door een aansluitingsovereenkomst verbonden
is met vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). De SEN werkt faciliterend ten
behoeve van de diverse lokale stichtingen, waaronder Exodus Den Haag.
Exodus Den Haag wordt bestuurd door een toezichthoudend bestuur. Dit bestuur heeft het
merendeel van zijn taken gedelegeerd aan de directeur en houdt toezicht op de uitvoering van het
beleid. De directeur heeft de dagelijkse leiding over Exodus Den Haag, bereidt het beleid voor dat het
bestuur vaststelt en zorgt voor de uitvoering hiervan.
De directeur is voorzitter van het managementteam van Exodus Den Haag. Het managementteam
bestaat uit vier personen: de directeur, de meewerkend teamleider, de coördinator intake en de
coördinator nazorg. Deze managementstructuur beperkt de kwetsbaarheid van de organisatie en biedt
ruimte voor innovatie en ontwikkeling van de organisatie.

Figuur 1: Organogram Exodus Den Haag
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2.2 Toezicht en bestuur
In de loop van 2011 heeft het bestuur van Exodus Den Haag het governance model Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening aangenomen. Dit betekent dat Exodus Den Haag nu formeel een
toezichthoudend bestuur heeft. Dit bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor hetgeen zich in en
rond Exodus Den Haag afspeelt en is werkgever van de medewerkers van het Haagse Exodushuis. De
voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt het Haagse Exodushuis in de landelijke ledenvergadering
van het Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Het bestuur van Exodus Den Haag is een vrijwilligersbestuur: bestuursleden ontvangen geenv
ergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Het bestuur is samengesteld uit een dagelijks en een
algemeen bestuur waaraan de directeur als adviseur is toegevoegd. Bestuursleden worden voor
vier jaar benoemd en mogen één keer herkozen worden. Uitgangspunt bij de samenstelling van het
bestuur is dat er verschillende, voor Exodus relevante beroepsgroepen en organisaties, in het bestuur
vertegenwoordigd zijn, zoals de rechterlijke macht, de advocatuur, het bedrijfsleven, de lokale politiek,
en het gevangenispastoraat.

2.2.1 Werkzaamheden van het bestuur
In 2011 heeft het bestuur zich met vele onderwerpen bezig gehouden. Natuurlijk was er zorg over de
financiering van Exodus: in een tijd waarin zeker door de overheid de broekriem wordt aangehaald,
dient er ook bij Exodus op de kleintjes gelet te worden. Het Haagse bestuur heeft uitgebreid
gesproken over het dilemma dat de landelijke groei van Exodus tot een verwatering van subsidie leidt,
terwijl het tegelijkertijd fantastisch is dat nog steeds her en der in het land gewerkt wordt aan het
starten van nieuwe Exoduslocaties.
Het bestuur heeft zich geïnformeerd over de nieuwe financieringsstructuur waar Exodus op
termijn in terecht komt: van subsidie naar marktwerking. De huidige directe subsidierelatie met het
kerndepartement vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie stopt per 1 januari 2014. Vanaf dat
moment zal de financiering vorm moeten krijgen in een inkooprelatie via de Directie Forensische Zorg van
het Ministerie van Veiligheid Justitie. In voorbereiding hierop zullen we het komende jaar onderzoeken wat
er nodig is aan voorbereidingen en aanpassingen binnen Exodus, zowel lokaal als landelijk.
Een ander belangrijk punt voor het bestuur was de personele bezetting van Exodus in de nachtelijke
uren. Op gezamenlijk initiatief van de slaapwachten en de directie van Exodus, heeft het bestuur
ingestemd met een nieuwe systematiek voor de nachtelijke bezetting; een systematiek die beter
tegemoet komt aan aspecten van veiligheid en begeleiding. De groei van Exodus in de achterliggende
jaren maakte deze aanpassing hard nodig.
Exodus Den Haag mag zich gelukkig verheugen in een ruim aanbod van bestuursleden. Het grote aanbod
van nieuwe bestuursleden dat klaar stond om zich in te zetten voor de stichting heeft vijf zittende
bestuursleden doen besluiten eind 2011 af te treden om op deze manier plaats te maken voor nieuw elan.
Het is de bedoeling om in de loop van 2012 te gaan werken met specifieke bestuursportefeuilles,
zodat bestuursleden een eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen ten aanzien van onderwerpen als
communicatie, zingeving, of contact met het bedrijfsleven. Ook wil het bestuur in 2012 de volgende
twee zaken helder krijgen: wat wil Exodus Den Haag met jong-volwassen bewoners en hoe kunnen
we het outdoor-werk borgen in onze organisatie. Verder heeft het bestuur de ambitie om de banden
met de medewerkers van Exodus aan te halen door de jaarlijkse bijeenkomst tussen bestuur en
medewerkers in ere te herstellen.
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Tabel 2: Bestuurssamenstelling per 31 december 2011
voorzitter

de heer C.J.L. van Dam

fungerend hoofdofficier van Justitie

secretaris

mevrouw S.I. Geerling

stafjurist Rechtbank Den Haag

penningmeester

de heer D. ten Bosch

datawarehousemanager NWO

lid algemeen bestuur

de heer P. A. de Jong

key account directeur Conclusion

lid algemeen bestuur

de heer R.F. Prang

beleidsadviseur ggz/fz DBC Onderhoud

lid algemeen bestuur

de heer T. van Loon

directeur/bestuurder (wnd) Revalidatiefonds
en Fonds Verstandelijk Gehandicapten

lid algemeen bestuur

mevrouw A. Pastoor

diverse bestuursfuncties

2.3 Medewerkers
Het binnen Exodus Den Haag gevoerde personeelsbeleid en de bezoldiging is conform de CAO welzijn en
maatschappelijke dienstverlening. Op 31 december 2011 had Exodus Den Haag 12,35 fte in dienst. Dit is een
lichte stijging ten opzichte van 2010 (12,26 fte) die grotendeels te verklaren is door extra inzet van mensuren in
het kader van de projecten DOEL en Traject Jongvolwassen. De uitbreiding van het slaapwachtteam, die nodig
was in verband met de groei van de kamercapaciteit binnen het moederhuis, komt hier niet in terug. 2
Tabel 3: Personele bezetting per 31 december 2011
Directeur
Teamleider (& begeleider)
Begeleider (&coördinator intake)
Begeleider / outdoor specialist (&coördinator nazorg)
Begeleider
Begeleider
Begeleider
Begeleider
Begeleider
Medewerker Communicatie en Fondsenwerving
Junior begeleider
Junior begeleider
Invalkracht
Secretariaat
Slaapwacht
Slaapwacht
Slaapwacht
Slaapwacht
Slaapwacht
Slaapwacht
Slaapwacht
Huismeester*
Stagiair **
Stagiair **

de heer Ed Deij
mevrouw Sara Ferber
de heer Aart Both
mevrouw Nelleke van Klaveren
mevrouw Simone Cramer
mevrouw Mayon Grooten
mevrouw Gillian Mulder
de heer Ad van der Poel
mevrouw Tonny Vreeswijk
mevrouw Roselyne van der Heul
mevrouw Lisette de Jager
mevrouw Nel van der Zwan
mevrouw Ilaisa Maclean
mevrouw Lara Smit
de heer Robert Brinkman
de heer Mustafa Demir
mevrouw Monique van de Korput
de heer Rob Middelburg
de heer Royal Omo-Oni
de heer Hans Voshol
de heer Frank Willems
de heer Michel Pronk
mevrouw Lilian Belhaj
mevrouw Melanie Veenik

* Via werkgelegenheidstraject, komt niet terug in de totale FTE’s
** Via stagecontract, komen niet terug in de totale FTE’s
2

Sinds oktober 2011 wordt er bij een bezetting in het moederhuis van 18 bewoners of meer gewerkt met twee slaapwachten in
plaats van één om de veiligheid en de werkdruk op peil te houden. Deze nieuwe slaapwachten werken op oproepbasis.

11

In 2011 was het verzuimcijfer 4,75%. Hoewel dit nog steeds iets onder het landelijk gemiddelde
verzuimcijfer van de sector Zorg en Welzijn ligt, is het aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren.
Deze stijging is voornamelijk te verklaren vanwege twee langdurig zieken in het team. We verwachten
dat de situatie zich in 2012 zal herstellen.

2.3.1 Opleidingen en trainingen
Exodus Den Haag vindt het belangrijk om te investeren in haar medewerkers omdat dit de kwaliteit van
het werk ten goede komt. Een belangrijke manier om hier invulling aan te geven is het aanbieden van
scholingsmogelijkheden voor medewerkers. Voor een deel verloopt het scholingsaanbod via Exodus
Nederland. In 2011 hebben medewerkers van Exodus Den Haag deelgenomen aan de volgende trainingen:
•
•
•
•

Zingevingsdag (gevolgd door 4 medewerkers)
Contextuele hulpverlening
Outdoortraining (gevolgd door de coördinator van het DOEL-project)
Management opleiding (gevolgd door de teamleider)

In 2012 kunnen medewerkers gebruik maken van een verder uitgebreid scholingsaanbod vanuit Exodus
Nederland, waaronder in ieder geval de volgende trainingen:
• bedrijfshulpverlening
• agressietraining
• slachtoffer in beeld
• budgetteringstraining

2.3.2 Medezeggenschap
In de ALV van de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland is in 2011 besloten om te
komen tot een uniforme invoering van medezeggenschap. Binnen Exodus Den Haag zijn medewerkers
en bestuur het afgelopen jaar bezig geweest met de nodige voorbereidingen om in de loop van 2012 de
nieuwe vorm van medezeggenschap in te kunnen voeren.

2.4 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijk voor Exodus. Ze geven op een bijzondere en persoonlijk betrokken manier
aandacht aan onze bewoners, zorgen voor gezelligheid en voor contact met de ‘gewone’ buitenwereld.
De betrokkenheid van vrijwilligers sterkt bewoners in het idee dat ze niet alleen maar veroordeeld
worden door de maatschappij maar dat er ook mensen zijn die hen open en onbevooroordeeld welkom
heten in de wereld buiten de gevangenis; dat er daadwerkelijk nieuwe kansen zijn.
Exodus Den Haag mag zich verheugen in een trouwe pool van vrijwilligers. Op 31 december waren
er 11 vrijwilligers aan Exodus Den Haag verbonden. De meerderheid van deze vrijwilligers zet zich
in voor de bewoners binnen het Exodushuis. Dit deden ze als huiskamervrijwilliger, sportvrijwilliger,
kookvrijwilliger, trainer huishoudelijke vaardigheden, outdoorvrijwilliger of als arbeidscoach.
Vrijwilligers zijn gemiddeld een dagdeel per twee weken beschikbaar.
Naast de huisvrijwilligers zijn er in de regio Den Haag ook een aantal nazorgvrijwilligers. Deze mensen
geven als maatje ondersteuning aan ex-gedetineerden buiten het Exodushuis. Het kan dan gaan om
ex-gedetineerden die het programma in een Exodushuis hebben doorlopen of om ex-gedetineerden
die niet naar een Exodushuis gaan, maar wel begeleiding willen. Soms hebben familieleden van (ex-)
gedetineerden ondersteuning nodig.
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Alle vrijwilligers van Exodus Den Haag maken deel uit van de zogeheten ‘Brede Nazorggroep’. Deze
vrijwilligersgroep overlegt elke twee maanden met elkaar en staat elkaar bij met raad en daad. Tevens
ontvangen zij via de afdeling Vrijwilligers en Kerkzaken (V&K) van Exodus Nederland ondersteuning,
begeleiding, deskundigheidsbevordering en een WA- en ongevallenverzekering. Een keer per jaar
organiseert Exodus Nederland voor haar vrijwilligers de jaarvergadering. Een zinvolle én feestelijke
ontmoeting met maaltijd die ieder jaar in het teken staat van een actueel thema.

Surfen met vrijwilligers
Naast de betrokkenheid van vaste vrijwilligers is er zo nu en dan ook sprake van eenmalige
vrijwilligersactiviteiten. Zo namen enthousiaste vrijwilligers van Serve the City en de
Christian Surfers onze bewoners eind augustus mee golfsurfen in de branding bij Monster.
Naast het surfen was er tijd voor gezelligheid, hapjes en (alcoholvrije) drankjes. Het was een
bijzondere en waardevolle middag voor zowel de vrijwilligers als onze bewoners. Exodus Den
Haag zou graag ten minste één keer per jaar een dergelijke bijzondere vrijwilligers activiteit
kunnen aanbieden aan haar bewoners. In dit kader is het belangrijk de contacten met de
Haagse vrijwilligersorganisaties Hof Den Haag, Serve the City Den Haag en Stichting Present
Den Haag te onderhouden.
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3. Exodus Den Haag in context
3.1 Samenwerking met andere Exodus organisaties
Stichting Exodus Den Haag is de bakermat van de huidige landelijke Exodusorganisatie, die inmiddels
bestaat uit veertien lokale stichtingen. Momenteel zijn er elf huizen operationeel en drie vestigingen in
oprichting. In alle huizen wordt vanuit dezelfde basisvisie gewerkt. Alle Exodusstichtingen en de sector
Vrijwilligers en Kerkzaken zijn sinds 2009 aangesloten bij vereniging Samenwerkingsverband Exodus
Nederland (SEN). Exodus Nederland stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud, de
voortgang en de verbetering van het werk van de verschillende Exodushuizen en van het Exodus
vrijwilligersnetwerk.
Uiteraard is samenwerking tussen Exodus Den Haag en de andere onderdelen van het
Samenwerkingsverband Exodus Nederland essentieel. Naast frequent informeel overleg is deze
samenwerking onder andere geregeld in de volgende formele overlegvormen waaraan ook de
directeur van Exodus Den Haag deelneemt:
• het Landelijk Overleg Managers (LOM) waarin alle directeuren van de Exodushuizen, de directeur
V&K en de directeur van de SEN, maandelijks bij elkaar komen
• een vijftal werkgroepen van het LOM (samengesteld uit een aantal directeuren van Exodushuizen
en ondersteunde staf vanuit de SEN) die elk een eigen vergadercyclus hebben en zich richten op de
uitwerking van verschillende beleidsterreinen die teruggekoppeld wordt naar het LOM en de ALV
• de financiële commissie die drie keer per jaar bijeen komt, fungeert als adviesorgaan van de ALV en
bestaat uit vier gekozen penningmeesters van besturen van Exodusstichtingen (waaronder ook de
penningmeester van Exodus Den Haag) en een gekozen LOM-vertegenwoordiger
Het bestuur van Exodus Den Haag is als lid vertegenwoordigd in de Algemene Leden Vergadering
(ALV) van Exodus Nederland. De ALV kwam in 2011 drie keer bijeen. De ALV benoemt en
ontslaat de leden van het bestuur, stelt de begroting en de jaarstukken vast en bepaalt daarmee het
overkoepelende beleid van de SEN.

3.2 Samenwerking met ketenpartners
Exodus vormt een schakel in de keten tussen justitie, zorg en openbare orde en veiligheid. Om een
krachtige en relevante schakel te kunnen zijn en blijven, is het belangrijk dat we contact onderhouden
met verschillende organisaties. Regelmatig contact met ketenpartners verbetert de onderlinge
afstemming en draagt bij aan snelheid en effectiviteit in de samenwerking. Dit komt de doelgroep en de
maatschappij ten goede.
Voor Exodus Den Haag geldt dat we ons vooral concentreren op contacten met lokale en
regionale ketenpartners (terwijl de landelijke vereniging Exodus Nederland zich met name richt op de
contacten op landelijk niveau). Naast de contacten met werkgevers, maatschappelijke fondsen, kerken,
en vrijwilligersorganisaties, (die in andere hoofdstukken aan de orde komen), gaat het hierbij om
contacten met lokale overheidsorganisaties, lokale reclasseringsorganisaties, lokale politie, de regionale
afdeling van de Dienst Justitiele Inrichtingen en penitentiaire inrichtingen in de regio.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ketenpartners, de belangrijkste resultaten van
onze samenwerking met hen en de belangrijkste overlegvormen in het afgelopen jaar. In 2012 willen
we graag blijven investeren in deze bestaande relaties. Op gemeentelijk niveau willen we daarnaast
investeren in nieuwe contacten met de randgemeente van Den Haag.
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Tabel 4: Ketenpartners Exodus Den Haag

Reclasseringsorganisaties
• goede samenwerking en korte communicatielijnen
• evaluatie van convenant afspraken
• doorverwijzing reclasseringscliënten naar Exodus
• verantwoording afleggen over onze resulaten

Gemeente Den Haag
• voldoende beschikbaarheid woningen voor
uitstromende bewoners
• aansluitende nazorg na detentie (in de overgang van
verantwoordelijkheid van justitie naar gemeente)
• aanmeldingen van bewoners
• financiering van bewonersbegeleiding
(bestuursdienst)
• financiering deel van de exploitatiekosten

Politie Den Haag
• grotere veiligheid op straat en in huis en waar
mogelijk meer aandacht voor persoonlijke situatie
van individuele bewoners
Dienst Justitiele Inrichtingen
• monitoren van afspraken en gevoerd beleid.
Ruimte creëren/behouden voor maatwerk binnen
bestaande structuren.

PI Haaglanden en overige PI’s
• zorgen dat er voldoende en kwalitatief goede
aanmeldingen (blijven) komen, voorlichting over
het werk en de werkwijze van Exodus
• idem maar dan aan de jeugdkant.

• 2 keer per jaar werkoverleg op
managementsniveau
• 2 tot 3 keer per jaar clusteroverleg ex-delinquenten
• frequente werkoverleggen tussen
reclasseringswerkers en Exodusbegeleiders

• 5 keer per jaar overleg met de Coordinatiegroep
Begeleid Wonen
• frequent overleg tussen medewerkers van het
bedrijfsbureau van het Veiligheidshuis en de
begeleiders van Exodus
• frequent contact tussen coördinator intake/
aanmelding Exodus Den Haag en het Centraal
Coordinatiepunt
• 2 keer per jaar fomeel overleg met de
bestuursdienst van de gemeente (mbt
subsidierelatie vrijwillige plaatsingen)
• vaste contacpersoon bij OCW met betrekking tot
de exploitatiesubsidie

• 1 keer in de 6 weken (of vaker indien nodig)
overleg met wijkagent en teamleider

• 1 keer in de 6 weken deelname door de directeur
van Exodus Den Haag aan het Regionaal
Penitentiair Programma Overleg (Penitentiaire
Inrichting Administratie, Reclasseringsorgansiaties
en Exodushuizen Den Haag, Rotterdam en Leiden)

• frequent contact tussen coördinator Intake/
aanmelding van Exodus Den Haar en
de trajectbegeleiders TR, Medewerkers
Maatschappelijk Werk (MMD), geestelijk verzorgers
• enkele keren contact gehad met Justitiële
Jeugdinrichting Hartelborgt om de aansluiting aan
de instroomkant te verbeteren.
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4. Communicatie & fondsenwerving
4.1 Communicatiemiddelen
In 2011 hebben we veel gedaan aan de zichtbaarheid van Exodus Den Haag. Het 30 jarig bestaan
van onze stichting bood natuurlijk een mooie aanleiding voor extra publiciteit in de vorm van een
feestelijke open dag, een themanieuwsbrief en een persbericht. Ook hebben we in 2011 een bijzondere
kalender ontwikkeld waarin 12 van onze bewoners hun persoonlijke toekomstdromen deelden met
een breder publiek. Dankzij de vrijwillige inzet van een fotograaf en de sponsoring door een Haagse
drukkerij hebben we deze kalender tegen lage kosten kunnen maken. De opbrengst van de verkoop
kwam daarom grotendeels ten goede aan het werk van Exodus Den Haag. In 2012 zullen uitvergrote
versies van de kalenderfoto’s als reizende tentoonstelling ten minste 10 openbare locaties in Den Haag
aandoen om zo een nog breder publiek te bereiken.
Ook hebben we in 2011 meer aandacht besteed aan het bereiken van Haagse kerken en bedrijven.
Voor de communicatie richting kerken hebben we een eenvoudig plan van aanpak gemaakt dat in 2011
echter slechts ten dele is uitgevoerd. We zijn van plan in 2012 verder te gaan met de uitvoering van
een aangepaste versie van dit plan. Voor de communicatie richting bedrijven hebben we hulp gekregen
van een vrijwilliger die zijn marketingkennis met ons gedeeld heeft om voor deze doelgroepen een plan
van aanpak te maken. Dit plan heeft in 2011 reeds wat bescheiden eerste resultaten opgeleverd en zal
in 2012 verder uitgevoerd worden.
Tabel 5 geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop Exodus Den Haag in 2011 naar
buiten is getreden. Hoewel het moeilijk in cijfers is vast te stellen wat de precieze resultaten zijn van al
deze verschillende uitingen, is het aannemelijk dat ze het draagvlak voor het werk en de doelgroep van
Exodus in de regio Den Haag zeker hebben doen toenemen.
Informeren en maatschappelijk verantwoording afleggen over ons werk en onze doelgroep is dan
ook de belangrijkste motivatie voor onze inspanningen op dit gebied. Uiteraard hopen we dat een
grotere zichtbaarheid ook leidt tot een toename in donaties, maar helaas zien we de afgelopen jaren
juist een daling in donaties van met name particulieren en kerken (zie paragraaf 4.2). Het komende jaar
willen we de intensiteit, breedte en kwaliteit van onze communicatie op hetzelfde niveau handhaven.
Tabel 5: Communicatie uitingen van Exodus Den Haag in 2011
Evenementen
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Open Dag

Ca. 150 bezoekers waaronder donateurs, (oud-)
vrijwilligers, ketenpartners, werkgevers, kerken, lokale
bedrijven, Wethouder van Welzijn, relaties van bewoners,
buurtbewoners, oud-bewoners, en oud-medewerkers

Toekomstdroomkalender

Oplage van 1000 o.a. verspreid via boekwinkels, vrijwilligers
en andere netwerkpartners (ook uitgereikt aan H.K.H.
Prinses Maxima).

Informatiebijeenkomst in het Exodushuis
voor de Rechtbank Den Haag

15 rechters en juridisch medewerkers van de Rechtbank Den
Haag namen deel

Informatiebijeenkomst in het Exodushuis
voor strafrechtadvocaten

15 strafrechtadvocaten uit de Haagse regio namen deel

Deelname Goede Doelen Markt
Loosduinen

Ca. 50 bewoners van deze Haagse wijk brachten een bezoek
aan onze kraam voor meer informatie

Exodus Den Haag
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Publicaties
Papieren
Kwartaalnieuwsbrief

4 afleveringen (maart, mei, september, december) verzonden naar ruim 850 adressen
per keer. Ontvangers: donateurs, kerken, fondsen, ketenpartners, werkgevers,
verwijzers, buurtbewoners, (oud-)vrijwilligers en andere geinteresseerden

Digitale maandelijkse
nieuwsbrief

Ontwikkeld jan-februari 2011 en sinds half maart 9 afleveringen van verzonden
naar bijna 150 e-mail adressen (opt-in) waaronder donateurs, kerken, fondsen,
ketenpartners, werkgevers, verwijzers buurtbewoners, (oud-)vrijwilligers en
andere geinteresseerden

Jaarverslag

Oplage van 100 stuks verspreid onder ketenpartners, subsidie-verstrekkers
(gemeente en overheid), fondsen en andere geinteresseerden

On-line
Website

(www.exodus.nl/denhaag)
Up to date gehouden voor wat betreft de Haagse informatie. De website is het
startpunt voor alle mogelijk geinteresseerden vanaf waar ze verder verwezen
worden naar onze overige uitingen. Aantal individuele bezoekers per jaar: 2388

Weblog

(www.exodusdenhaag.nl)
Begin 2011 ontwikkeld, m.n. als achterligger bij de digitale nieuwsbrief en
als meer dynamisch alternatief naast de reguliere website. De weblog is in
2011 op minimaal tweewekelijkse basis van nieuwe berichten voorzien. De
weblog wordt gemiddeld door 80 individuele bezoekers per maand bezocht
(ontvangers van de digitale nieuwsbrief en andere geinteresseerden)

Sociale media

Pilot gebruik van sociale media Facebook (36 vrienden op 31/12/11) en Twitter
(96 volgers op 31/12/11). Doelgroepen deels zelfde als overige papieren en
digitale uitingen, maar hierbinnen sprake van een iets jongere doelgroep

Externe Media
Persberichten

5 verschillende persberichten verzonden naar ruim 25 lokale en landelijke
media (n.a.v. 30-jarig bestaan, bijzondere activiteiten binnen DOEL project en
convenant met ATO-partner Respect Zorggroep). Heeft geleid tot interview
met oprichter Jan Eerbeek in tijdschrift Kerk in Den Haag, diverse radio
interviews met de directeur en de DOEL-coördinator en diverse vermeldingen
op website van lokale media

Advertenties

Advertentie in de Metro Den Haag (bereik van 128.000 mensen in de regio
Den Haag)
Advertentie in het tijdschrift Kerk in Den Haag (bereik van ruim 25.000
mensen in de regio Den Haag

Diversen
Informatie- en
machtigingskaart

Ontwikkeld en verspreid onder ruim 1000 mensen via nieuwsbrief, goede
doelen markt en kerken

Brief aan kerkenraad
over mogelijkheid
themadienst

Verspreid onder ruim 35 Haagse Kerken in de Haagse regio leidend tot 3
themadiensten (gepland in 2012) en mogelijk bijgedragen aan diverse collectes
voor Exodus

Bedrijvenfolder
i.c.m. enkele face-toface contacten met
bedrijfsleiders

Folder met informatie over Exodus, sponsormogelijkheden en verzoek om
werkervaringsplaatsen voor bewoners verspreid onder ruim 20 bedrijven in
de directe omgeving van Exodus Den Haag, o.a. leidend tot enkele sponsors
tijdens de open dag.
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4.2 Fondsenwerving
Naast de financiering die we van de landelijke en gemeentelijke overheid krijgen, is Exodus Den Haag
afhankelijk van fondsenwerving uit andere bronnen om haar werk te kunnen financieren. Zeker met
het oog op de bezuinigingen van overheidswege en de aanstaande veranderingen in de subsidierelatie
met de overheid (zie paragraaf 2.2), is het voor Exodus extra belangrijk om ook op andere manieren
in de financiering van haar werk te voorzien. Exodus Den Haag richt zich hiervoor met name op
maatschappelijke fondsen en diverse donateurs voor de financiering van speciale projecten ter
verbetering van de begeleidingsmethodiek, zoals in 2011 de projecten DOEL en Traject Jongvolwassenen.
In 2011 hebben een achttal fondsen bijgedragen aan de lopende projecten DOEL en Traject
Jongvolwassenen (zie hoofdstuk 5). In 2011 is voor een nieuw project geld aangevraagd bij fondsen
maar dit betreft een kleinschalig sportproject dat pas in 2012 uitgevoerd zal worden en daarom niet
terugkomt in de bedragen in tabel 6. De totale projectbijdrages van fondsen zijn in 2011 gedaald omdat
er minder projecten uitgevoerd zijn.
In 2012 willen we graag nieuwe projecten ontwikkelen voor een verdere verbetering van de
begeleidingsmethodiek en de hiervoor benodigde projectfinanciering vinden. In ieder geval willen
we actief op zoek naar de benodigde fondsen om onze ambities voor een opschaling van de DOELmethodiek (zie paragraaf 5.1) de komende jaren te kunnen realiseren.
Tabel 6: projectbijdrages verkregen van fondsen 2010-2011 (EUR)
2011

2010

0 (project afgerond)

86.900

Project DOEL

18.056

14.236

Project Traject Jongvolwassenen

98.849

75.588

116.905

176.724

Project Exoklus

Totaal
bron: diverse jaarrekeningen Exodus Den Haag

De totale niet projectgebonden giften van de diverse donateursgroepen van Exodus Den Haag
(kerken, particulieren, bedrijven en fondsen) zijn in het afgelopen jaar helaas gedaald. Voor een deel
leveren de cijfers in tabel 7 een vertekend beeld op in verband met een eenmalige bijzondere gift in
2010 van 25.000 EUR van een zichzelf opheffend fonds. Maar ook wanneer we dit in ogenschouw
nemen zien we, ondanks toenemende inspanningen op het gebied van communicatie, een daling van
ruim 25% in de totale donaties die Exodus Den Haag heeft mogen ontvangen.
Deels is dit waarschijnlijk een gevolg van de economische crisis, een factor waar we als stichting
weinig invloed op hebben. Tegelijkertijd willen we er zoveel mogelijk aan doen om de giften op wat
langere termijn weer te kunnen zien stijgen, zeker wanneer de economie zich weer herstelt. In 2012
zetten we in dit kader met name in op aanhoudende investeringen in onze naamsbekendheid en proactieve informatievoorziening richting onderstaande donateursgroepen. Tevens hopen we dat het
donateursproject waar de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland in 2012 mee start, mede
ten goede zal komen aan de donatie-opbrengsten voor de lokale huizen, waaronder Exodus Den Haag.
Tabel 7: giften verkregen van donateurs 2009-2011 (EUR)
2011

2010

2009

Kerken

21.433

27.514

39.496

Particulieren

3.596

4.125

1.973

Bedrijven

2.372

4.800

156

Fondsen (m.u.v. projectbijdragen)

1.550

27.850

3.800

totaal giften

28.551

64.289

45.425

bron: diverse jaarrekeningen Exodus Den Haag
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5. Resultaten projecten
Exodus Den Haag is altijd op zoek naar manieren om haar begeleidingsaanbod verder te verbeteren. Daarom
is zij dankbaar met de door diverse fondsen geboden steun om innovatieve projecten als Door Outdoor
Ervarend Leren en Traject Jongvolwassenen mogelijk te kunnen maken. In 2011 is veel bereikt in beide
projecten waarover u in de volgende twee paragrafen meer leest.

5.1 Door Outdoor Ervarend Leren
Mensen komen bij Exodus wonen om hun leven weer op de rails te krijgen. Dit kan alleen als ze ook inzicht
ontwikkelen in zichzelf en leren hoe ze grip kunnen krijgen op bepaalde gedragspatronen die hen in de
problemen brengen. Het dagelijks leven in een Exodushuis biedt weliswaar een context om hiermee
te oefenen maar we waren in Exodus Den Haag al een tijd op zoek naar nog effectievere contexten
voor ervarend leren.
Ervaringen tijdens eerdere sporadische outdoordagen zetten ons op het spoor voor het
project Door Outdoor Ervarend Leren (DOEL). Wanneer je mensen een of meerdere
dagen mee de natuur in neemt en hen voor nieuwe uitdagende opdrachten stelt, creeer
je als het ware een snelkookpan om benodigde inzichten in te ontwikkelen. Door
hierop terug te grijpen tijdens meer alledaagse situaties in de begeleiding kunnen de
opgedane inzichten beklijven.
Het doel van het project Door Outdoor Ervaren Leren (DOEL) was om onze
begeleidingsmethodiek te verdiepen en verbeteren met behulp van ervarend
leren in de context van outdooractiviteiten.
Dankzij financiele steun van het Oranje Fonds, SKAN Fonds, Stichting Levi
Lassen en Stichting Boschuysen hebben we in 2010 en 2011
het project DOEL kunnen uitvoeren.

19

We zijn erg blij met de resultaten die dit project heeft opgeleverd. Als pilot project heeft het ons een
schat aan ervaring en inzichten opgeleverd en ons in staat gesteld om zeven verschillende programmaonderdelen te ontwikkelen, samen met onze bewoners uit te proberen en vervolgens verder te
verbeteren. Dankzij het DOEL-project hebben we de basis kunnen leggen voor een veelbelovende nieuwe
trainingsmethodiek voor onze doelgroep.
De verwachte effecten van de DOEL-activiteiten waren meestal tijdens en direct na het uitvoeren van de
diverse programma onderdelen goed merkbaar. Bewoners deden (volgens zichzelf en hun begeleiders) nieuwe
inzichten op in zichzelf, ten aanzien van hun eigen gedrag en de keuzemogelijkheden daarin, en het gedrag van
anderen. De sfeer in huis verbeterde, de openheid en leerbereidheid nam toe. Beide zaken werden ook in
schriftelijke evaluaties bevestigd, door zowel bewoners als hun begeleiders.
Een oud-bewoner en enkele bewoners die al ver gevorderd waren in hun Exodus begeleidingstraject
werkten binnen DOEL mee als vrijwillige assistenten. Deze rol gaf hen de mogelijkheid een extra
verdiepingsslag te maken in de inzichten die via de DOEL methodiek werden aangeboden. Hoewel deze
aanpak de nodige begeleiding van de DOEL coördinator heeft gevraagd was dit een waardevolle investering
gezien de groei die deze verantwoordelijke rol heeft bewerkstelligd voor de assistenten.
Naast de mondelinge en schriftelijke evaluaties door deelnemers en begeleiders suggereren ook de
uitstroomcijfers (zie paragraaf 6.4) een positief effect van het DOEL project. We hebben in 2010 en 2011 in
Exodus Den Haag een aanzienlijke daling gezien in de negatieve uitstroom. Hoewel deze daling waarschijnlijk het
gevolg is van een combinatie van factoren, lijkt DOEL daarbinnen zeker een factor van belang te hebben gevormd.
De belangrijkste conclusie uit het pilot-project DOEL is dat we met deze methodiek een instrument
ontwikkeld hebben waarmee we de doelgroep ex-gedetineerden een flinke stap vooruit kunnen helpen
in hun resocialisatieproces. DOEL functioneert daarbij als aanvulling op een bestaand begeleidings/
behandeltraject. Door dit reguliere traject te verrijken met nieuwe werkvormen gericht op ervarend leren
en contextueel werken bereiken we dat er sneller beweging ontstaat op essentiële niveaus als gedrag,
overtuiging, identiteit en zingeving.
Geïnspireerd door de positieve resultaten van het pilot project DOEL voor de bewoners en begeleiders
van Exodus Den Haag, willen we in 2012 op zoek naar financiële middelen om de DOEL methodiek de
komende jaren te kunnen opschalen en haar toegankelijk te maken voor honderden ex-gedetineerden per
jaar, zowel binnen als buiten Exodushuizen.
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5.2 Traject Jongvolwassenen
Sinds mei 2010 loopt in Exodus Den Haag en
Exodus Utrecht het project Traject Jongvolwassenen.
De aanleiding voor dit project was het hoge
uitvalpercentage onder deze groep bewoners in de
leeftijdscategorie 18 tot 25. Met het project willen
we onderzoeken hoe we, door aanpassingen in de
begeleidingsmethodiek, deze groep beter binnen boord kunnen
houden zodat ook zij het Exodusprogramma met succes kunnen
afronden.
Op basis van een lijst aanbevelingspunten uit het landelijk
managersoverleg van Exodus, werken begeleiders en managers van
Exodus Den Haag en Exodus Utrecht het begeleidingstraject verder
uit. Veel persoonlijke aandacht, meer contacturen met de begeleiding,
actief belonen van effectief gedrag, meer directe feedback, ontdekken van
inspiratie en talent en het aanbieden van structurele fysieke activiteit, staan
centraal in de nieuwe aanpak van de jonge doelgroep. Ook zijn we gaan werken
met EQUIP, een programma waarmee jongeren met antisociaal en/of delinquent
gedrag worden gemotiveerd en ‘geëquipeerd’ elkaar te helpen en van elkaar positief
gedrag te leren. Deze verschillende zaken hebben ons geleerd om veel meer in de
belevingswereld van de jongeren te werken en veel meer dezelfde taal te spreken.
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In de loop van 2011 is er meer rust, duidelijkheid en structuur gekomen in het begeleidingsprogramma. In
Den Haag is in 2011 een jongere positief uitgestroomd. Dit mag op een totaal van 14 jongeren op het eerste
gezicht wellicht een mager resultaat lijken, maar het is belangrijk te benoemen dat dit voor het eerst in jaren
is dat een jongere het programma van Exodus Den Haag met succes afrondde. Bovendien is de negatieve
uitstroom onder jongeren met 50% gedaald en is hun totale verblijfsduur per traject toegenomen. Hoewel
het project Traject Jongvolwassenen nog tot 1 april 2012 loopt, lijken we nu al de voorlopig conclusie te
kunnen trekken dat de aanpassingen in de methodiek effect hebben.
Momenteel zijn we bezig met de interne projectevaluatie binnen de projectgroep en de betrokken
begeleiders. Halverwege 2012 verwachten we op basis van de oorspronkelijke 12 aanbevelingen een advies
te schrijven aan het management met betrekking tot hoe we verder willen en/of kunnen met deze doelgroep
binnen Exodus. Het pilotproject Traject Jongvolwassenen wordt gefinancierd door Adessium Foundation,
Haella Stichting, Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.
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6. Resultaten
begeleidingsprogramma
De kern van het werk van Exodus Den Haag bestaat natuurlijk uit het opvangen en begeleiden van
gemotiveerde (ex-)gedetineerden die de criminaliteit achter zich willen laten en willen werken aan een
nieuwe toekomst. Gelukkig hebben we ook in 2011 weer veel bereikt op dit gebied. Hieronder volgt
een overzicht van de belangrijkste resultaten waarop we in de volgende paragrafen verder in gaan:

Resultaten 2011:
• 61 aanmeldingen binnengekregen en behandeld
• 33 mensen kunnen verwelkomen als nieuwe bewoners in ons Exodushuis
• 8 mensen zijn na het behalen van hun Exodus begeleidingsdoelen uitgestroomd naar een zelfstandige
woning (‘positieve uitstroom’)
• 2 mensen zijn na het behalen van hun Exodus begeleidingsdoelen uitgestroomd naar een andere
vorm van begeleid wonen (‘positieve uitstroom’)
• 15 mensen zijn na het behalen van een deel van hun Exodus begeleidingsdoelen in goed overleg
gestopt met het Exodus traject en hebben hun pad op andere wijze vervolgd (‘vrijwillig vertrek’)
• 10 mensen hebben na het afronden of voortijdig onderbreken van hun verblijf bij Exodus een
ambulant nabegeleidingstraject gevolgd
• 45 bewoners die dit jaar kortere of langere tijd in Exodus Den Haag hebben gewoond hebben
deelgenomen aan een of meerdere programmaonderdelen van het project Door Outdoor
Ervarend Leren
• 14 bewoners in de leeftijdscategorie 18-25 hebben dit jaar geprofiteerd van het project Traject
Jongvolwassenen (zie paragraaf 5.2)

6.1 Aanmeldingen en instroom
Onze doelstelling was om zowel het aantal nieuwe aanmeldingen als het aantal plaatsingen in 2011 te
laten stijgen met 10% zodat we de sinds 2010 toegenomen capaciteit3 optimaal konden benutten. Hoewel
het totaal aantal aanmeldingen in 2011 daalde, hebben we een groter deel van de mensen die zich hebben
aangemeld daadwerkelijk kunnen plaatsen, zodat de beoogde groei in plaatsingen wel ruim behaald is.
Dit kan erop duiden dat de kwaliteit van de aanmeldingen is gestegen als gevolg van betere
informatieverstrekking richting verwijzers en potentiële cliënten. Het kan ook een resultaat zijn van
veranderingen in de toelatingscriteria: de afgelopen jaren merken we dat de doelgroep binnen Exodus
zwaarder wordt (want vaak met meer complexe psychische problematiek te kampen heeft) en dat we
daar binnen het begeleidingsprogramma steeds beter vorm aan weten te geven. Waarschijnlijk is de
stijging in het plaatsingspercentage een gevolg van een combinatie van genoemde factoren. In ieder
geval is het een ontwikkeling die we graag willen voortzetten in 2012.

3
Dankzij het verbouwingsproject Exoklus dat in 2010 is uitgevoerd,
begonnen we 2011 met twee extra kamers
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Tabel 8: aanmeldingen, plaatsingen, en afwijzingen Exodus Den Haag in 2009-2011
2011

2010

2009

61

69

72

Aangenomen en geplaatst

33 (55%)

29 (42%)

33 (46%)

Afgewezen/terug getrokken

28 (45%)

40 (58%)

39 (54%)

Aanmeldingen intake den haag

Bron: managementrapportages Exodus Den Haag

Net als in voorgaande jaren bedraagt de behandeltijd van een aanvraag tussen intake en daadwerkelijke
plaatsing ongeveer een maand. Deze tijd is wenselijk en nodig om de plaatsing binnen Exodus Den
Haag goed voor te kunnen bereiden en willen we daarom in 2012 handhaven.

6.2 Bezetting
Het beoogde doel was om in 2011 het aantal ‘nachten’ 4 begeleiding aan onze doelgroep te laten
stijgen met 6%. In werkelijkheid hebben we met een totaal van 7420 begeleidingsnachten een stijging
van ruim 13% bereikt ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging is voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan de toegenomen kamercapaciteit na de verbouwing en een toename in het aantal
nabegeleidingstrajecten (zie ook paragraaf 6.5). In 2012 willen we het aantal begeleidingsnachten
in principe niet verder laten groeien aangezien de financiering daarvoor hoogstwaarschijnlijk
ontoereikend is. Wel willen we op zoek naar nieuwe vormen van financiering om het bestaande of
nieuw te ontwikkelen begeleidingsaanbod te kunnen bekostigen. Indien we hierin slagen zou dit toch
kunnen leiden tot een stijging in het aantal nachten.
Qua bezettingsgraad was het beoogde doel om de bezettingsgraad te handhaven op 90%. In
werkelijkheid is de bezettingsgraad helaas met ruim 7% gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Hoewel we dankzij de verbouwing fysiek een grotere capaciteit hadden, was er sprake van personele
ondercapaciteit voor de nachtdienst die eerst opgelost moest worden voordat de fysieke capaciteit
ten volle benut kon worden. Daarom hebben we t/m oktober 2011 niet de volledige fysieke capaciteit
kunnen bezetten, wat zijn weerslag heeft gehad op het gemiddelde bezettingspercentage. Nu de
personele bezetting weer op peil is, verwachten we de bezettingsgraad in 2012 weer terug te kunnen
brengen naar 90%.

Tabel 9: aantal nachten en bezettingsgraad in percentages Exodus Den Haag 2011
capaciteit in nachten

bezetting in nachten

bezettingspercentage

7300

5810

80%

Fasehuis

730

700

96%

Nabegeleiding

910

910

100%

8940

7420

83%

Moederhuis

Totaal

Bron: Regas cliëntvolgsysteem Exodus i.c.m. managementrapportage
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Hoewel het grootste deel van de begeleiding uiteraard overdag plaatsvindt, is de overheidsfinanciering gebaseerd op het aantal
nachten dat een bewoner aan Exodus verbonden is. Daarom hebben we het hier over nachten in plaats van over dagen.

Exodus Den Haag

Jaarverslag 2011

6.3 Plaatsingskaders:
Binnen de Exodushuizen is plaats voor (ex-)gedetineerden met verschillende justitiële titels en daarnaast
voor mensen die hier vrijwillig, dus zonder justitieel kader zitten. Grafiek 1 biedt een overzicht van de
verhoudingen tussen de verschillende plaatsingskaders in de totale bezetting van Exodus Den Haag in 2011.
Ten opzichte van 2010 is het percentage vrijwillige plaatsingen licht toegenomen. Dit is in lijn met onze
doelstellingen van vorig jaar en een wenselijke ontwikkeling omdat het een belangrijke doelgroep betreft
voor wie weinig alternatieven beschikbaar zijn na detentie. De overheidsfinanciering voor de begeleiding van
deze doelgroep is echter ontoereikend en daarom betekent een groei van het aandeel vrijwillige plaatsingen
een grotere financiële belasting van het Exodus budget. Dankzij het feit dat we vorig jaar een deel van de
bestemmingsreserve vrij hebben gemaakt voor deze vrijwillige paatsingen, was het dit jaar mogelijk op voor
deze doelgroep een lichte groei te realiseren. Omdat dit echter een grotere financiele belasting van de
organisatie betekent willen we het percentagen vrijwillige plaatsingen in 2012 niet verder laten stijgen.
Grafiek 1: Plaatsingskaders 2011
TBS V 2,4%

VI 6,6%

S 4,8%
VP 11,4%
BV 42,0%

JVP 8,2%

ISD 7,7%
PIJ 0,9%

PP 11,1%

43.3 4,7%

Legenda
• BV: Bijzondere voorwaarden
• Artikel 43.3: voorafgaand aan
penitentiair programma
• PP: Penitentiair Programma
• PIJ: Plaatsing In een Inrichting voor
Jeugdigen (16-23 jaar)
• ISD: Extramurale plaatsing vanuit een
Inrichting Stelselmatige Daders
• JVP: Justitieel Vrijwillige Plaatsing
• VP: Vrijwillige Plaatsing
• S: Schorsing
• TBS V: TBS met voorwaarden
• VI: Voorlopige Invrijheidsstelling

Bron: Regas cliëntvolgsysteem i.c.m. manamgenetrapportage

6.4 Uitstroom
Momenteel maken we in onze uitstroomcijfers onderscheid tussen drie categorieen:
• Positief: een bewoner heeft alle algemene 5 en persoonlijke doelen behaald en stroomt uit naar
een zelfstandige woning
• Vrijwillig: een bewoner heeft slechts een deel van de algemene en persoonlijke doelen behaald
maar besluit in goed overleg met Exodus om zijn of haar pad op een andere manier te vervolgen
• Negatief: een bewoner verlaat het Exodusprogramma voortijdig zonder dat hij of zij een
zelfstandige woonruimte en zinvolle dagbesteding heeft op het moment van uitstroom en/of een
bewoner wordt uit het programma gezet wegens het zich niet houden aan afspraken of overtreden
van belangrijke regels van Exodus en/of justitie.

5
algemene exodus begeleidingsdoelen: zelfstandig kunnen wonen (o.a.
agressiebeheersing, om kunnen gaan met teleurstellingen, conflicten, samen
kunnen werken) het in kaart gebracht hebben van schulden
en aan het oplossen; het hebben van een vaste
dagbesteding of baan.
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Dit is een versimpeling van de werkelijkheid die eigenlijk onvoldoende ruimte biedt voor de
benodigde nuance om een goede analyse van de uitstroom te kunnen maken. Uiteraard is een positief
uitstromende bewoners het meest wenselijke resultaat maar ook onder vrijwillige uitstromers, en zelfs
onder de negatieve uitstromers, is vaak sprake van belangrijke begeleidingsresultaten.
Het begeleidingswerk bij Exodus kan gezien worden als het zaaien voor nieuwe mogelijkheden en
nieuw gedrag. Alleen als we de opbrengst van dit zaaiwerk binnen ca. 15 maanden (de gemiddelde lengte
van een positief Exodustraject) kunnen oogsten, spreken we van positieve uitstroom. Maar vaak kan in
de tijd bij Exodus slechts de helft van de oogst gerealiseerd worden en is het voor een bewoner beter
om buiten Exodus aan de andere helft van de oogst te werken, in die gevallen noemen we de uitstroom
‘vrijwillig’ terwijl ook dan vaak veel positiefs bereikt is. En zelfs als een bewoner negatief uitstroomt is
een deel van het zaaiwerk vaak gedaan, en soms zelfs al een deel van de oogst gerealiseerd.
De huidige driedeling in de uitstroomcijfers doet daarom onvoldoende recht aan de verschillende
soorten resultaten van het begeleidingswerk bij Exodus Den Haag. Daarom willen we in de
komende jaren graag werken aan een methode van het evaluaren van onze uitstroomresultaten
die meer ruimte biedt voor nuance en maatwerk, bij voorkeur in combinatie met een vorm van
cliënttevredenheidsonderzoek. Tot die tijd moeten we het echter doen met de beschikbare cijfers
voor de huidige drie uitstroomcategorieen.
Tabel 10: Uitstroom totaal aantal bewoners Exodus Den Haag 2009-2011
2011

2010

2009

25%

26%

23%

6%

0%

0%

vrijwillig vertrek

47%

35%

34%

negatief

22%

39%

47%

positief
overplaatsing/doorverwijzing

Bron: Regas-cliëntvolgysteem i.c.m. management rapportage

Tabel 11a: Uitstroom bewoners Exodus Den Haag 18-25 jaar 2009-2011
2011

2010

2009

25%

26%

23%

6%

0%

0%

vrijwillig vertrek

47%

35%

34%

negatief

22%

39%

47%

positief
overplaatsing/doorverwijzing

Bron: Regas-cliëntvolgysteem i.c.m. management rapportage

Tabel 11b: Uitstroom bewoners Exodus Den Haag vanaf 25 jaar 2009-2011
2011

2010

2009

39%

43%

30%

0%

0%

0%

vrijwillig vertrek

44%

36%

35%

negatief

17%

21%

35%

18

14

26

positief
overplaatsing/doorverwijzing

totaal

Bron: Regas-cliëntvolgysteem i.c.m. management rapportage
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Onze doelstelling was dat ten minste 35% van alle bewoners in 2011 positief zou uitstromen. Helaas
bleef het daadwerkelijke percentage positieve uitstromers in 2011 beperkt tot 25%, een resultaat
dat min of meer gelijk is aan dat van het jaar ervoor. Voor een deel is het niet behalen van ons
doel op het gebied van positieve uitstroom te verklaren vanuit het feit dat we met een zwaardere
doelgroep te maken krijgen aan de instroomkant terwijl we geen concessies willen doen in onze
criteria voor positieve uitstroom. Desondanks willen we, door middel van verdere verbeteringen in de
begeleidingsmethodiek, het positieve uitstroomcijfer in 2012 toch tot ten minste 30% laten stijgen.
Een ander belangrijk doel voor 2011 was een daling van 5% in de negatieve uitstroom bereiken.
Deze beoogde daling is ruimschoots behaald: de negatieve uitstroom daalde van 39% in 2010 naar 22%
in 2011. De daling was het sterkst onder de onder de groep jongvolwassenen, waar het percentage
negatieve uitzettingen meer dan halveerde. Waarschijnlijk hangt dit succes voor een belangrijk
deel samen met de projecten Traject Jongvolwassenen en DOEL. In 2012 willen we het percentage
negatieve uitstromers graag handhaven op ditzelfde niveau.
Tabel 12: Lengte trajecten in dagen Exodus Den Haag 2009-2011
2011

2010

2009

positief

556

402

421

vrijwillig

196

83

191

negatief

75

126

87

lopend

199

241

177

Bron: Regas cliëntvolgsysteem

Een laatste interessante ontwikkeling in de uitstroomcijfers wordt gevormd door de gemiddelde lengte van
de positieve trajecten. Deze lengte is in 2011 met 5 maanden toegenomen tot 18 maanden. Op zich is dit een
postieve ontwikkeling omdat uit onderzoek van de Universiteit Leiden en het WODC 6 duidelijk is geworden
dat een langer verblijf in Exodus leidt tot een verdere recidive verlaging. Gezien de beperkingen op het gebied
van financiering is het echter niet wenselijk dat een traject de lengte van 18 maanden overschrijdt en we
willen de gemiddelde lengte van een positief traject dan ook weer iets laten dalen tot 15 maanden.

6.5 Nazorg
De ambitie om het aantal mensen in een nabegeleidingstraject licht te laten stijgen is in 2011 behaald.
Deze stijging is voornamelijk een resultaat van het feit dat we dit jaar meer mensen die op vrijwillige
basis het Exodustraject voortijdig beëindigden, nog wel nabegeleiding geven. Deze toename in
ambulante begeleidingsvormen is een waardevolle ontwikkeling voor zowel onze doelgroep als voor
de organisatie die tevens aansluit bij een interesse vanuit de landelijke en lokale overheid. In 2012
hopen we deze trend dan ook voort te zetten in de vorm van een verdere stijging in het aantal
nabegeleidingstrajecten tot ca. 12 trajecten per jaar.
Tabel 13: Nabegeleiding in Exodus Den Haag 2009-2011

aantal trajecten
% van de totale uitstroom

2011

2010

2009

10

7

11

31,3%

30,4%

31,4%

Bron: Regas cliëntvolgsysteem
S.G.C. van Wingerden et al., Onderzoek
naar recidive onder oud-bewoners
van nazorgorganisaties
(Den Haag, 2010)
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7. Vooruitblik op 2012
7.1 Ambities
In de voorafgaande hoofdstukken zijn de nodige ambities voor 2012 aan de orde gekomen. We zetten
de belangrijkste hieronder nog eens op een rijtje:
Bestuur:
• invoeren van specifieke bestuursportefeuilles
• duidelijkheid over wat Exodus Den Haag wil met betrekking tot de begeleiding van jong-volwassen
bewoners
• duidelijkheid over hoe we het ervarend leren door outdoor kunnen borgen in onze organisatie.
banden met de medewerkers van Exodus aanhalen
Personeel:
• gebruik maken van een verder uitgebreid scholingsaanbod vanuit Exodus Nederland
• invoering medezeggenschap
Exodus in de keten
• blijven investeren in de bestaande relaties met ketenpartners
• investeren in nieuwe contacten met de randgemeentes van Den Haag
Communicatie
• intensiteit, breedte en kwaliteit van onze communicatie op hetzelfde niveau handhaven
Fondsenwerving:
• ontwikkelen van een opschalingsplan voor de DOEL-methodiek en de benodigde fondsen vinden
voor de uitvoering hiervan
• ten minste 1 ander nieuw projecten ontwikkelen voor een verdere verbetering van de
begeleidingsmethodiek en de hiervoor benodigde projectfinanciering vinden
• aanhoudende investeringen in onze naamsbekendheid en pro-actieve informatievoorziening richting de
belangrijkste donateursgroepen in de verwachting dat dit de inkomsten uit donaties ten goede zal komen
Begeleidingsprogramma:
• verdere stijging van het percentage succesvolle aanmeldingen tot 60%
• handhaven verwerkingsperiode tussen aanmelding en plaatsing op ca. een maand
• stabilisering in het aantal begeleidingsnachten tenzijn nieuwe vormen van financiering voor het
bestaande of nieuw te ontwikkelen begeleidingsaanbod beschikbaar komen
• percentagen vrijwillige plaatsingen in 2012 stabiliseren rond de 10%
• werken aan een methode voor het evaluaren van onze uitstroomresultaten die meer
ruimte biedt voor nuance en maatwerk, bij voorkeur in combinatie met een vorm van
cliënttevredenheidsonderzoek
• door middel van verdere verbeteringen in de begeleidingsmethodiek het positieve uitstroomcijfer in
2012 tot ten minste 30% laten stijgen
• het percentage negatieve uitstromers graag handhaven op ca. 20%
• gemiddelde lengte van een positief traject weer iets laten dalen tot 15 maanden
• een bescheiden verdere stijging in het aantal nabegeleidingstrajecten tot ca. 12. trajecten per jaar
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7.2 Financieel
De bovenstaande ambities zijn grotendeels inhoudelijk. Om deze ambities te verwezenlijken is het
uiteraard van het grootste belang dat de financiele middelen hiervoor beschikbaar zijn en blijven.
Over 2011 hadden we gelukkig nog een positief bedrijfsresultaat. Zoals eerder in het verslag
aangegeven staat de financiering van Exodus echter onder druk en zitten er op korte termijn diverse
veranderingen aan te komen waar we op moeten anticiperen. Exodus Den Haag heeft te maken met
verschillende financieringsbronnen, het gaat hier om:
1) subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie
De subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal landelijk op het niveau van 2011
blijven, maar doordat er door alle exodus stichtingen gezamenlijk meer nachten geproduceerd
worden, zal dit lokaal een korting op de financiering betekenen. Dit is een bedreiging voor
Exodus Den Haag.
2) subsidie Gemeente Den Haag
De subsidies voor Exodus zullen in 2012 op het niveau blijven van 2011, wel wordt binnen de
gemeente onderzoek gedaan naar noodzaak en effectiviteit en wellicht zal de exploitatiesubsidie
op (korte) termijn omgezet worden in een vorm van aanbesteding. Deze mogelijke bedreiging
kan ook omgezet worden in een kans door ons aanbod beter te definieren, eventueel verder op
maat te snijden en de inkoop ervan door de gemeente hierdoor mogelijk te vergroten.
3) giften
Het aantal giften is de afgelopen jaren gedaald, hier lijkt een duidelijke trend in te ontdekken.
Dit is voor de continuïteit van de organisatie een bedreiging. We proberen door middel van
investeringen in onze naamsbekendheid en pro-actieve informatievoorziening richting de
belangrijkste donateursgroepen het tij te keren.
4) bijdragen van fondsen
In 2012 willen we graag nieuwe projecten ontwikkelen voor een verdere verbetering van de
begeleidingsmethodiek en de hiervoor benodigde projectfinanciering vinden. In ieder geval
willen we actief op zoek naar de benodigde fondsen om onze ambities voor een opschaling van
de DOEL-methodiek (zie paragraaf 5.1) de komende jaren te kunnen realiseren.
5) eigen bijdrage van bewoners
De eigen bijdrage zal op het zelfde niveau blijven van 2011.

7.2.1 Besteding van het resultaat 2011
Zoals toegelicht in de jaarrekening is een groot gedeelte van het resultaat uit de bedrijfsvoering
bestemd om te besteden aan innovatieve projecten cq productontwikkeling. Er wordt gezocht naar
mogelijkheden om de DOEL methodiek op te schalen en op den duur een nieuwe bron van inkomsten
te laten worden. In onderstaande tabel is te lezen dat zowel de kosten als ook de inkomsten in 2012
zullen dalen. De verwachting is dat het resultaat over het jaar 2013 neutraal zal zijn.
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7.2.2 Begroting 2012

Tabel 14: begroting 2012 t.o.v. realisatie 2010 en 2011 Exodus Den Haag

Opbrengsten
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Overige inkomsten
Totaal opbrengsten

Begroting
2012
€

Realisatie
2011
€

721.386
390.268

825.758
350.006

981.804

1.175.764

805.875
307.874
30.500
19.100

773.972
331.312
23.764
26.208

1.033.500

1.155.256

-51.696

20.508

7.500

8.261

-44.196

28.769

Kosten
Personeelskosten
Materiële kosten
Programmakosten
Overige kosten
Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Totaal rentebaten en rentelasten
Exploitatieresultaat
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Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)

31-12-2011
€

31-12-2010
€

154.490

173.944

154.490

173.944

31.715
541.906

38.650
595.816

573.621

634.467

728.111

808.411

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

100.675
488.769

100.675
460.000

Totaal eigen vermogen

589.444

560.675

Kortlopende schulden

138.667

247.736

728.111

808.411

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal Activa
Passiva

Totaal Passiva
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Exploitatierekening over 2011
Exploitatie
2011
€

Begroting
2011
€

Exploitatie
2010
€

Subsidies
Giften
Overige opbrengsten

1.089.589
28.551
57.624

822.300
196.793
70.070

1.022.992
64.289
50.810

Totaal opbrengsten

1.175.764

1.089.163

1.138.091

773.972
26.115
23.764
93
331.312

783.795
12.718
35.775
2.000
308.673

715.007
8.056
46.143
227
311.438

1.155.256

1.142.961

1.080.870

20.508

(53.798)

57.221

8.261

7.500

6.629

28.769

(46.298)

63.850

Opbrengsten

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Programmakosten
Onkosten Vrijwilligers
Algemene kosten
Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Totaal rentebaten en rentelasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

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

72.809
(44.040)
-

-

100.000
(10.501)
-

0

(46.298)
nadelig

(25.649)
nadelig
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Toelichting

Exodusorganisatie
Stichting Exodus Den Haag is onderdeel van de Exodus organisatie. Exodus bestaat uit veertien landelijke
Exodusstichtingen, waarvan drie in oprichting, die werken vanuit dezelfde missie. Alle Exodusstichtingen zijn lid
van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, zoals opgenomen in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.
Waardering van activa en passiva en bepaling van resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Voor
zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen, voorzover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de
jaarlijkse afschrijvingen op basis van verwachte economische levensduur en eventuele restwaarde en onder aftrek
van ontvangen investeringssubsidies.
Kosten van onderhoud van materiële vaste activa worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment
dat zij zich voordoen.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening wegens
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Resultaatsbepaling
• Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten.
• Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van
historische kosten.
• Lasten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn.
• Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
• Subsidie baten worden als gerealiseerd beschouwd als prestaties uit de subsidievoorwaarden gerealiseerd zijn.
Afschrijvingslasten
Deze worden bepaald op basis van de lineaire afschrijvingen die plaatsvinden op basis van de verwachte
economische levensduur en eventuele restwaarde.
Pensioenregeling
De pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De pensioenverplichtingen
worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de exploitatie rekening verantwoord. Aan de hand van
de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse
aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar
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onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de
stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Een pensioenvordering wordt in de
balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen
toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa worden volledig afgeschreven (zonder restwaarde) in de genoemde termijnen.
Verbouwing

Inventaris

Installaties

Automatisering

10

5

20

3

€
126.157
6.845
119.312

€
47.269
8.324
38.945

€
24.812
12.379
12.434

€
11.636
8.383
3.253

€
209.875
35.931
173.944

461
12.658

1.461
8.516

4.739
3.171

0
1.771

6.661
26.115

Aanschafwaarde per 31-12-11

126.618

48.730

29.551

11.636

216.536

Geaccum afschr. per 31-12-11

19.503

16.839

15.549

10.154

62.046

107.115

31.891

14.002

1.482

154.490

(afschrijvingstermijn in jaren)

Aanschafwaarde per 31-12-10
Geaccum afschr. per 31-12-10
Boekwaarde per 31-12-110
Investeringen
Afschrijvingen (in X jaar)

Boekwaarde per 31-12-11

TOTAAL

Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen van fondsen inzake Exoklus
Nog te ontvangen subsidie DOEL
Vordering subsidie gemeente Den Haag BSD
Vordering subsidie gemeente Den Haag OCW
Vooruitbetaalde bedragen
Totaal vorderingen

2011
€
4.500
0
2.501
8.400
7.902
8.412

2010
€
668
23.500
0
0
4.389
10.093

31.715

38.650

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden alsmede een kas ten kantoor. Van het totaal werd
490.000 euro in de vorm van een spaarrekening aangehouden. Dit geld is direct opneembaar.

35

Eigen Vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Algemene Reserve

2011
€
100.675
0
100.675

2010
€
126.324
-25.649
100.675

360.000
0
0
360.000

360.000
0
0
360.000

0
20.769
0
20.769

1.384
0
1.384
0

Reserve uitbreiding FTE
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

0
0
0
0

9.117
0
9.117
0

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

0
8.000
0
8.000

0
0
0
0

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

100.000
44.040
44.040
100.000

0
100.000
0
100.000

Totaal Bestemmingsreserves

488.769

460.000

Stand per 1 januari
Resultaat lopend jaar
Stand per 31 december
Bestemming Reserve
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
+ toevoegingen
- onttrekkingen
Stand per 31 december
Reserve nieuwe activiteiten
Stand per 1 januari
+toevoegingen
-onttrekkingen
Stand per 31 december

Continuïteitsreserve
In 2007 is een continuïteitsreserve gevormd. Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen een zodanige
omvang dient te hebben dat in geval van terugloop van de externe inkomensstromen minimaal een half jaar de
loonkosten doorbetaald kunnen worden gebaseerd op de begroting van het komende jaar. Het bestuur heeft
bepaald dat in 2011 de benodigde continuïteitsreserve 360.000 euro moet bedragen. De toevoeging in 2011
bedraagt dus 0 euro.
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Reserve nieuwe activiteiten
In 2011 heeft Exodus Den Haag een reserve gevormd om in de toekomst de mogelijkheden voor een aantal
nieuwe activiteiten te onderzoeken.
Reserve opleidingen
De reserve opleidingen is gevormd om in de toekomst het begeleidingsteam extra te kunnen opleiden.
Reserve vrijwillige plaatsingen
De reserve is gevormd om in toekomstige jaren ‘vrijwillige’ bewoners op te kunnen nemen. Naar alle
waarschijnlijkheid worden deze bewoners in de toekomst niet of zeer beperkt betaald door het ministerie van
Justitie en de gemeente.
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Groepsinterne schulden
Schulden aan bewoners
Te bet. vakantiegeld en dagen
Vooruitontvangen subsidie Tibo fonds
Vooruitontvangen subsidie Onderwijsfonds
Vooruitontvangen subsidie DOEL
Te betalen subsidie gemeente Den Haag BSD
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2011
€

2010
€

26.305
19.749
68.249
4.655
360
0
9.200
10.149

8.875
19.480
73.475
4.411
360
25.831
0
115.303

138.667

247.736

De rekening courant mutaties hebben met name betrekking op lonen, sociale lasten en loonheffing en ontvangen
subsidies.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De jaarhuur 2012 van de Frankenslag bedraagt 85.605 euro. De looptijd van het huurcontract is 1 jaar en wordt
jaarlijks stilzwijgend verlengd.
De jaarhuur 2012 van de Sneeuwbalstraat bedraagt 8.162 euro. Het contract is afgesloten voor onbepaalde tijd.
De rekening courant mutaties hebben met name betrekking op lonen, sociale lasten en loonheffing en ontvangen
subsidies.
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Toelichting op de exploitatierekening
Opbrengsten
De subsidiebaten zijn als volgt te splitsen

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor plaatsingen bewoners
Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers huidig jaar
Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers voorgaand jaar
Gemeente Den Haag OCW
Gemeente Den Haag BSD
Gemeente Den Haag correctie voorgaand jaar
TIBO fonds
Subsidie PKN te ‘s-Gravenhage
Project DOEL
Jongerenproject
Totaal subsidies

2011
€

2010
€

820.258
5.500
0
96.374
33.900
-259
0
16.911
18.056
98.849

774.038
6.810
1.963
100.241
30.900
785
1.727
16.705
14.236
75.588

Structureel
Structureel
Incidenteel
Structureel
Structureel
Incidenteel
Incidenteel
Structureel
Incidenteel
Incidenteel

1.089.589 1.022.992

De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname van (ex-) gedetineerden is ontvangen
voor de gehele Exodus organisatie. De subsidie verstrekt een vergoeding per dag voor het verblijf in een
Exodushuis. De subsidie wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie
bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal gerealiseerde nachten waarbij een maximum van toepassing is. De
subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd. De subsidies van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden
definitief vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van toepassing is.
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is de definitieve subsidie nog niet vastgesteld.
De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaximeerd. Door de groei van het aantal bedden binnen
Exodus worden niet alle gemaakte nachten betaald uit de subsidie. De subsidie is middels een intern verdeelmodel
verdeeld. Exodus Den Haag heeft hierdoor € 36.213 euro aan gemaakte nachten niet vergoed gekregen.

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor plaatsingen bewoners
Niet uitbetaalde subsidie
Netto subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor plaatsingen
bewoners

2011
€

2010
€

856.471
-36.213

774.038
0

820.258

774.038

De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de
gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking
van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De subsidie moet
jaarlijks worden aangevraagd.
De subsidie van de gemeente Den Haag werd verleend met beschikking OCW/2010.3697 d.d. 30 november 2010,
bedraagt maximaal 98.302 euro. Wij verwachten dat van deze subsidie (vanwege het positieve exploitatiesaldo
) een bedrag van 1.928 euro in mindering zal worden gebracht, dit is verwerkt in deze jaarrekening. Van deze
subsidie is 90% middels voorschotten ontvangen, zodat een vordering resteert van 7.902 euro.
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De subsidie van de gemeente Den Haag werd verleend met beschikking BSD/2011.45 d.d. 8 maart 2011 bedraagt
maximaal 30.000 euro. Daarnaast is aanvullend 3.900 euro toegekend. De subsidie is verleend ten behoeve van
vrijwillige plaatsingen bij Exodus Den Haag.
Giften

Giften van particulieren
Giften van ondernemingen
Giften van kerken
Giften van fondsen
Totaal giften

2011
€
3.596
2.372
21.433
1.150

2010
€
4.125
4.800
27.514
27.850

28.551

64.289

2011
€

2010
€

55.537
2.087

50.660
150

57.624

50.810

Overige opbrengsten

Opbrengst eigen bijdrage
begeleidingskosten
Overige baten
Totaal overige opbrengsten

De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die bewoners betalen voor de
begeleiding in het Exodushuis.
Personeelskosten

Salariskosten
Terugontvangen ziekengeld
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Personeel derden
Totaal personeelskosten

2011
€
581.304
-23.765
137.256
64.789
14.388

2010
€
546.135
-9.156
120.763
50.295
6.970

773.972

715.007

Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele subsidies. In 2011 waren er 12,35
fte ( 2010: 12,26 fte) in dienst van de Stichting Exodus Den Haag.
Sociale lasten

Pensioenpremie
Overige sociale lasten
Totaal sociale lasten

2011
€
54.227
83.029

2010
€
45.877
74.886

137.256

120.763

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging.
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Afschrijvingskosten

Afschrijving op gebouwen en verbouwingen
Afschrijving op installaties
Afschrijving inventaris
Afschrijving op automatiseringsapparatuur
Totaal afschrijvingen

2011
€
12.658
3.171
8.516
1.770

2010
€
3.024
1.578
1.626
1.828

26.115

8.056

2011
€
3.082
10.050
10.632

2010
€
3.625
11.334
31.184

23.764

46.143

Programmakosten

Huishoudelijke kosten
Bewonerskosten
Bewonersactiviteiten
Totaal programmakosten

Programmakosten zijn alle direct aan bewoners en bewonersactiviteiten gerelateerde kosten.
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Public relations kosten
Verenigingsbijdrage SEN
Communicatiekosten
Advies - en accountantskosten
Bestuurskosten
Kosten automatisering
Overige algemene kosten

2011
€
147.475
5.949
143.545
9.438
1.913
1.346
7.037
14.610

2010
€
144.047
5.444
135.457
7.174
0
1.232
8.118
9.966

Totaal algemene kosten

311.438

289.171

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland ingehouden op de subsidie voor de
gemaakte justitiële nachten.
Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodushuizen op het gebied van:
• Missie;
• Identiteit;
• Kwaliteit;
• Deskundigheidsbevordering;
• Financiële administratie en personeelszaken;
• PR, communicatie en rapportage;
• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;
• Vertegenwoordiging naar grote fondsen;
• Vertegenwoordiging naar instituten zoals kerken en werkgeversorganisaties
• Coördinatie vrijwilligers
• Inhoud van het begeleidingsprogramma;
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Mutatie bestemmingsreserve
2011
e
0
20.769
8.000

2010
e
100.000
0
0

28.769

100.000

0
0
0

1.384
9.117
10.501

28.769

89.499

Toevoeging reserve vrijw bewoners
Toevoeging reserve nieuwe activiteiten
Toevoeging reserve opleidingen
Totaal toevoeging bestemmingsreserve
Onttrekking reserve nieuwe activiteiten
Onttrekking reserve uitbreiding FTE
Totaal onttrekking bestemmingsreserve
Totaal mutatie bestemmingsreserve

Analyse van het resultaat
Exodus Den Haag heeft in 2011 een aantal tijdelijke projecten uitgevoerd.
Het resultaat en de opbrengsten en kosten van de projecten zijn als volgt opgebouwd:
Exploitatie
conform de
jaarrekening
Opbrengsten

Exodus Den
Haag zonder
projecten

Jongeren
project

Project
Doel

e

e

e

e

Subsidies
Giften
Overige opbrengsten

1.089.344
28.551
57.624

974.064
28.551
57.624

97.224

18.056

Totaal opbrengsten

1.175.520

1.060.240

97.224

18.056

773.972
26.115
23.764
93
331.068

650.896
26.115
16.828
93
331.068

108.972

14.104

2.984

3.952

0
1.155.012

1.025.000

111.956

18.056

20.508

35.240

-14.732

0

8.261

8.261

0

0

28.769

43.501

-14.732

0

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Programmakosten
Onkosten Vrijwilligers
Algemene kosten
Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Totaal rentebaten en rentelasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
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In bovenstaand overzicht zijn alleen de kosten van het DOEL-project verantwoord die zijn vergoed door fondsen.
Het deel dat betaald is door Exodus is verantwoord onder de reguliere activiteiten. In onderstaand overzicht is
het totale DOEL-project weergegeven:
werkelijk
e
3.865,30
13.004,01
89.347,50

begroot
e
4.951,50
10.494,75
89.680,50

106.216,81

105.126,75

Boschuysen
Levi lassen
Skan Fonds
Oranje Fonds
St Rafael
Giften in natura en kortingen

4.192,00
7.500,00
10.000,00
10.000,00
600,00
1.000,00

4.192,00
9.257,00
10.000,00
10.000,00
0,00
1.000,00

Totaal bijdrage fondsen

33.292,00

34.449,00

Eigen bijdrage Exodus

72.924,81

70.677,75

materiaalkosten
programmakosten
personeelskosten
totaal kosten
Fondsen

De bezetting over 2011 bedraagt 83,7%. In de begroting was rekening gehouden met een bezetting van 90%. De
bezetting is dus lager dan begroot.
Bezetting betaald door het ministerie is 74,2 % ten opzichte van 86,4%.
De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaximeerd. Door de groei van het aantal bedden
binnen Exodus kunnen niet alle gemaakte nachten betaald worden uit de subsidie. De subsidie is middels een
intern verdeelmodel verdeeld over de Exodus stichtingen. Exodus Den Haag heeft hierdoor € 36.213 euro aan
gemaakte nachten niet vergoed gekregen.
De resterende vrijwillige plaatsingen worden betaald door gemeentelijke overheden of uit giften. Er zijn 848 van
dit soort nachten gerealiseerd.
De giften zijn lager dan begroot.
In de begroting 2011 was rekening gehouden met een lagere vergoeding van justitiële nachten. Doordat een
aantal Exodus stichtingen de toegewezen nachten niet heeft gerealiseerd heeft exodus Den haag een hoger aantal
uitbetaald gekregen. Waardoor per saldo de opbrengsten hoger zijn dan begroot.
Ondertekening
6 maart 2012
Stichting Exodus Den Haag te Den Haag
Het bestuur:
Dhr. C.J.L. van Dam (Voorzitter)
Mw. S.I. Geerling (Secretaris)
Dhr. D. ten Bosch (Penningmeester)
Mw. A.W. Pastoor
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Dhr. P.A. de Jong
Dhr. T. van Loon
Dhr. R.F. Prang
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van grote invloed zijn op de stichting of de financiële resultaten
van de stichting.
Resultaatbestemming
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

28.769

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

72.809
(44.040)
0
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van Stichting Exodus Den Haag
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening
2011 van Stichting Exodus Den Haag te Den Haag
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2011 en de exploitatierekening over
2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisatieszonder-winststreven.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde
baten en lasten met betrekking tot de subsidie toegekend
door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de
gemeente Den Haag in de brief d.d. 30 november 2010 met
kenmerk OCW/2010.3697. Dit houdt in dat deze bedragen
zijn besteed overeenkomstig de HKS/UVS OCW.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het door de Dienst Onderwijs,
Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag vigerende
controleprotocol, de bepalingen in de vigerende Haagse
Kaderverordening Subsidieverstrekking (HKS) en het
Uitvoeringsvoorschrift Subsidies (UVS OCW) van de
gemeente Den Haag. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
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en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede in het kader
van financiële rechtmatigheid van de verantwoorde
subsidiegelden door de Dienst Onderwijs, Cultuur en
Welzijn van de gemeente Den Haag in de brief d.d. 30
november 2010 met kenmerk OCW/2010.3697 voor
de naleving van die relevante regelgeving, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting Exodus Den Haag per 31 december 2011
en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisatieszonder-winststreven.
Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening
verantwoorde subsidies toegekend door de Dienst
Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente
Den Haag in de brief d.d. 30 november 2010 met
kenmerk OCW/2010.3697 ad € 96.374 zijn besteed
overeenkomstig de HKS/UVS OCW, waarmee de
rechtmatigheid van deze subsidie is vastgesteld.
Den Haag, 6 maart 2012
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: W.P.C. Meeuwisse RA

