Wonen
beschermd/begeleid

Beschermd/begeleid wonen

Exodus als oplossing
voor uw cliënt
(Ex-)gedetineerde cliënten met een
forensische zorgvraag op het gebied van
re-integratie en een succesvolle terugkeer
naar de samenleving kunnen terecht in een
Exodushuis.
Exodus biedt een begeleid wonen traject
waarin wordt toegewerkt naar het vinden van
een (vrijwillige) baan, een huis, een gezond
sociaal netwerk en een vorm van zingeving. De
cliënt werkt met een persoonlijk begeleider
toe naar een zelfstandig bestaan binnen zijn/
haar eigen capaciteiten. De cliënt wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en
bouwt doelen en vrijheden op in de verschillende fasen van het programma.
Naast begeleid wonen, biedt Exodus ook
ambulante begeleiding en dagbesteding
waardoor de cliënt doorlopend de zorg kan
ontvangen waar hij/zij recht op heeft onder
één dak.

biedt perspectief

Meer informatie
Voor informatie over de zorg die Stichting
Exodus Nederland kan bieden voor
uw cliënt neemt u contact op met het
Centraal Aanmeldteam van Stichting
Exodus Nederland via:
T 071-5161950
(van 9.00 – 16.00 uur op werkdagen)
E aanmelden@exodus.nl
Op www.exodus.nl/wonen vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden
voor de cliënt en de opbouw van het
programma.
Neem contact op met het Exodushuis bij u in
de buurt om de mogelijkheden te bespreken.

Aanmelden?
Een cliënt die aan de voorwaarden voldoet, kan bij Exodus geplaatst worden via
de gemeente (WMO), AWBZ of via het
informatiesysteem Ifzo van Justitie. In de vijf
regio’s rondom de Exodushuizen kunnen
wij de omschreven zorg bieden.
‘Recidive na Exodus, DOOR, Moria of Ontmoeting, onderzoek naar recidive onder oud-bewoners van
nazorgorganisaties’, 2010, Prof. dr. mr. Martin Moerings, Universiteit Leiden.
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Exodus heeft ruim 30 jaar ervaring met nazorg aan ex-gedetineerden en gedetineerden
in de laatste fase van hun straf. Voor deze
doelgroep heeft Exodus diverse nazorgprogramma’s ontwikkeld. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat cliënten die het
volledige Exodusprogramma doorlopen 30%
minder recidiveren1.

