Over Exodus
biedt perspectief

Wij bieden;
(1) begeleiding voor deelnemers in
Exodushuizen en ambulant.
(2) ondersteuning van vrijwilligers aan
(ex-) gedetineerden en naasten.

Ambulante zorg
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Iedereen verdient een extra kans. Als
mensen vrijkomen, willen ze vaak een
ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet
altijd vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun
zijde en helpen hen vooruit. Gedetineerden,
ex-gedetineerden en naasten zijn welkom
bij ons, want we geloven in een inclusieve
samenleving.

Ambulante nazorg aan (ex-)gedetineerden
Exodus biedt ambulante nazorg aan (ex-)gedetineerden vanaf 18 jaar met een (forensische)
zorgvraag op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving na detentie. De deelnemer kan
zelfstandig wonen en beschikt, meestal al, over huisvesting. Exodus kan ook helpen bij het vinden van
een woonplek. Een eigen woonplek biedt bescherming en stabiliteit.Vanuit deze omgeving kan gewerkt
worden aan het overwinnen van gebeurtenissen uit het verleden en het invullen van een zinvol leven.

Aanmelden?

Meer informatie

Iemand die aan de voorwaarden voldoet,
kan bij Exodus geplaatst worden via de
gemeente (WMO), AWBZ, WLZ of via het
informatiesysteem Ifzo van Justitie.

Meer weten over onze zorg, locaties of de
toelatingsvoorwaarden?
Kijk op www.exodus.nl/ambulant of neem
contact op met ons Centraal Aanmeldteam

Wij bieden begeleiding in bijna heel
Nederland.

T 071-5161955 (van 9.00 - 16.00 uur op werkdagen)
E aanmelden@exodus.nl

Ambulante zorg
biedt perspectief
Op maat gemaakt plan
Bij Exodus bieden we begeleiding volgens
onze methodiek Jouw Kracht. Deze methodiek
draait om het bevorderen van de eigen kracht.
Begeleiding op maat en een goede werkrelatie
zijn leidende principes binnen deze methodiek.
De basishouding van de begeleider is
gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid,
openheid en optimisme.
Bij het maken van een plan houden we
niet alleen rekening met het tempo van de
deelnemer, maar ook met de achtergrond
en eigenheid. Samen beginnen we al bij de
intake met het ontdekken van ‘waar we staan
en waar we naartoe gaan’. Daarna wordt
een krachteninventarisatie gemaakt om zicht
te krijgen op de krachten en hulpbronnen
van deelnemers. Vervolgens worden doelen
gesteld en wordt een actieplan gemaakt. Dit
doen we door op verschillende leefgebieden
acties te ondernemen, zoals wonen, werk &
leren en zingeving.

hebben we al jaren ervaring met het werken
binnen de justitiële keten en spelen een grote
rol in het voorkomen van recidive. Jaarlijks
hebben wij ongeveer 600 lopende ambulante
trajecten waarvan een groot deel positief
door- of uitstroomt. Tijdens de begeleiding
is het in overleg ook mogelijk om in de
weekenden en in de avond deelnemers te
bezoeken. Naast deze flexibiliteit zijn wij voor
spoedsituaties 24/7 telefonisch bereikbaar.

Voorwaarden
Wij bieden begeleiding aan personen die:
• Minimaal 18 zijn (bij uitzondering een lagere leeftijd, maar onder volwassenenrecht
berecht) met een (forensische) zorgvraag
op het gebied van wonen, werken, relaties
en zingeving tijdens of na detentie.
• In het bezit zijn van of recht hebben op
een geldig identiteitsbewijs.
• Bereidheid om te stoppen met crimineel
gedrag.

Waarom Exodus?

• Gemotiveerd zijn om deel te nemen aan
het programma.

Met ruim 30 jaar ervaring zijn we specialisten
op het gebied van diverse vormen van
nazorg voor (ex-)gedetineerden. Daarnaast

• Geen overheersende problematiek op
het gebied van psychiatrie, verslaving of
agressie.

Dennis, oud deelnemer
bij Exodus: “Het
programma heeft mij
mijn eigenwaarde
en zelfvertrouwen
teruggegeven.
Ik tel weer
mee!”

