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Voorwoord
Het is onmogelijk om in een jaarverslag alles wat er in een jaar in Exodus gebeurt zichtbaar te maken. 
Tegelijkertijd, als ik ons jaarverslag van 2019 doorlees geeft het wel een goede indruk. Bovenal zijn wij 
dagelijks bezig met de begeleiding in alle mogelijke vormen van onze deelnemers. We doen wat we al jaren 
doen en ontdekken nieuwe mogelijkheden en behoeften. We ontwikkelen als specialist in onze sector 
en willen steeds vaker onze expertise delen en inzetten. Maar ook beseffen we steeds meer dat het 
samen echt beter gaat. De begeleiding van onze deelnemers is om allerlei redenen niet altijd makkelijk of 
succesvol, dat accepteren we. Echter, dat samenwerking of processen in systemen het werk nog moelijker 
maken wordt steeds moeilijk te accepteren. Wij willen een organisatie zijn die aanspreekbaar is en open 
staat voor feedback zodat ons werk telkens weer verbetert. Zo gaan wij ook om met onze partners.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. We zijn gegroeid in kwantiteit en kwaliteit, er zijn goede resultaten 
geboekt en veel medewerkers werken met grote inzet bij ons. Ook hebben we geregeld bijgedragen aan 
de publieke opinie door medewerking aan tal van lezingen, bezoeken aan onze locaties en allerlei media 
uitingen. Samen met de andere Exodus stichtingen en de vereniging werken we steeds weer meer samen, 
benutten we elkaars kwaliteit en neemt de effectiviteit toe. 

Er zijn ook moeilijke dingen voorbijgekomen. Lastige begeleidingstrajecten, zieke medewerkers, tegenslagen 
in persoonlijke sferen en plannen die geen doorgang konden vinden. Medewerkers en vrijwilligers van 
Exodus moeten mentaal sterk zijn en hoop blijven houden in dat wat zij doen. Eigenlijk geldt dat ook 
voor de deelnemers. De sfeer bij Exodus straalt ondanks veel moeilijke zaken hoop uit. Dat is ook onze 
opdracht, perspectief en hoop bieden. Soms slaat het over, soms help je elkaar verder.

“Het vuur moet blijven branden, de hoop mag niet vergaan
En de geest moet kunnen waaien want de vonk kan overslaan”

(de Dijk)

Dankbaar en trots kijken we terug op 2019. Trots zijn we op al onze deelnemers 
die het aandurven begeleiding te ontvangen en de confrontatie aan te gaan. Met 
zichzelf en met hun omgeving. En trots op onszelf dat ook wij de confrontatie aan 
gaan. Met onszelf, met onze deelnemers en met de maatschappij.

We nodigen je uit het jaarverslag te lezen. Voor vragen en opmerkingen staan 
wij open. Wees ook welkom bij één van onze locaties als dat nog niet is gebeurd.

Namens alle medewerkers, vrijwilligers en de Raad van Toezicht Exodus Midden 
Nederland,

Marc Groenendijk
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1. Waarom?
In Nederland keren jaarlijks ongeveer 35.000 volwassenen uit detentie terug in de samenleving. Zij staan 
voor de uitdaging om na hun verblijf in detentie de draad van hun leven weer op te pakken. Het is bekend 
dat de recidivecijfers hoog zijn onder ex-gedetineerden. Ongeveer de helft van hen (45,3%) heeft binnen 
twee jaar opnieuw contact met justitie vanwege een misdrijf en bijna een derde (27,6%) wordt binnen 
twee jaar opnieuw ingesloten in een penitentiaire inrichting (PI).1 

Zowel wetenschappers als professionals in de uitvoering zijn het erover eens dat op de persoon 
toegesneden ondersteuning bij re-integratie meerwaarde heeft en van invloed kan zijn op het verminderen 
van recidive. Exodus heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de 
samenleving te vergroten. 

De Exodusorganisatie kent vijf regio’s die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken en gezamenlijk 
zijn aangesloten bij de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). Dit verslag gaat over 
de regio Midden Nederland (hierna: EMN). Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties 
doordat het programma een integrale, structurele en intensieve aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten 
van het leven van de (ex-)gedetineerde aan de hand van de methodiek: “Jouw kracht. Exodus biedt 
perspectief met Krachtwerk”. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor 
de werkwijze van Exodus. We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. 
Een laatste maar niet onbelangrijk onderscheid is het kunnen werken in het forensische kader. 

Eén van onze doelen is het voorkomen van recidive en daarmee maatschappelijke veiligheid te vergroten. 
Dat betekent dat we oog hebben voor de achterliggende problematiek zoals de aanwezigheid van 
psychiatrische stoornissen, middelengebruik en verstandelijke beperking. Werken met een forensische bril 
betekent dat we risico bewust zijn. Dat vraagt om een bepaalde houding van onze medewerkers die 
van het begin af aan alert zijn en zelf inschatten wat de (mogelijke) risico’s zijn. We onderscheiden ons, 
tegelijkertijd werken we goed samen in de brede (forensische) zorgketen in onze regio en zijn we trots op 
onze gezamenlijke inspanning en resultaten. 

1 Infosheet Gevangeniswezen (2019). Dienst Justitiële Inrichtingen. 
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1.1 Missie & Visie
1.1.1 Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe 
kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

1.1.2 Visie
Wij geloven in de kracht van een zorgzame samenleving. Daar dragen wij aan bij door te: 

• Werken in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving;

• Geloven in het herstel van mensen en perspectief op een zinvol leven;

• Kijken naar en te begeleiden in de complexiteit van het herstel voor zowel daders als 
slachtoffers. Geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het opbouwen en 
onderhouden van een krachtig netwerk; 

• Investeren in het versterken van mensen en een veiliger maatschappij;

• Informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken van onze 
missie. 

Wij doen dit samen met anderen!

1.2 Doelstellingen
• Exodus draagt bij aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit;

• Exodus is in de samenleving ingebed door een breed maatschappelijk draagvlak;

• Exodus is een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers 
die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving;

• Exodus werkt samen en wisselt ervaring en kennis uit met vergelijkbare organisaties en 
groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten;

• Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en de 
besteding van middelen; 

• Exodus biedt een werkomgeving die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt gekenmerkt 
door een open en informeel karakter;

• Wij vinden het belangrijk om samen te werken met de andere regio’s van de 
Exodusorganisatie, de sector Vrijwilligers en Kerkzaken en het landelijk bureau van 
Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN).
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2. Wat?

2.1 Begeleid wonen, ambulante begeleiding en meer
EMN staat vooral bekend om de begeleiding op het gebied van wonen, maar voor het welzijn van ex-
gedetineerden is het van belang dat zoveel mogelijk basisvoorzieningen voor re-integratie zijn geregeld. 
Het gaat om de volgende basisvoorzieningen: een geldig identiteitsbewijs, onderdak, inkomen, een 
vorm van dagbesteding, inzicht in de schuldenproblematiek en het vaststellen van andere 
zorgbehoeften. 

De begeleiding van EMN begint daarom al in de PI met screening op de basisgebieden. We kijken waar wij 
ondersteuning kunnen bieden en verwijzen door naar andere organisaties als we denken dat het passender 
is. In de woongroep is een jobcoach en een financiële coach aanwezig. 

Figuur 1. Wat doet EMN?

EMN biedt drie soorten trajecten (zie Figuur 2). De trajecten worden geboden door twee teams. Team 
Wonen (blauw) en team Ambulant (zwart). Het eerste traject is een traject voor begeleid wonen (blauwe 
huisjes). Daar wordt na detentie gestart met een woongroep met 24-uurs begeleiding. Vervolgens kan 
worden doorgestroomd naar een doorstroomhuis + begeleiding en uiteindelijk stroomt de deelnemer uit 
naar een eigen woning. Bij het tweede traject wordt er na detentie gestart met een instellingswoning van 
EMN in Utrecht, Amersfoort of Almere inclusief ambulante begeleiding. Dit traject kan worden gestart 
bij deelnemers die minder begeleiding nodig hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemer na 
het verblijf in een instellingswoning doorstroomt naar een eigen woning. Als laatste bieden we ambulante 
begeleiding aan deelnemers die al een eigen woning hebben. 

Figuur 2. Schematische weergave 
van de zorgtrajecten van Exodus 
Midden Nederland

7



8

2.2 Methodiek: 
      “Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk”
Binnen Exodus wordt gewerkt met onze eigen Exodus methodiek Jouw Kracht. Deze is in 2016 ontwikkeld 
in samenwerking met Impuls onderzoekcentrum. Het is een integrale benadering die is gebaseerd op 
werkzame, Exodus eigen elementen en Krachtwerk. Krachtwerk is een onderbouwde, gecertificeerde 
methodiek die is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie.  

Jouw Kracht is gebaseerd op vier pijlers die voor het herstelproces van de deelnemers van belang zijn: 
Burgerschap, herstelwerk, zingeving en zelfbepaling. In deze krachtgerichte methodiek draait om de 
werkrelatie.  Een goede werkrelatie is de basis van goede hulp. De basishouding van de begeleider is 
gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en optimisme. Het handelen van 
medewerkers wordt gestuurd door zes krachtprincipes: 

1. Deelnemers hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen
2. De focus ligt op krachten en niet op tekortkomingen
3. De deelnemers hebben de regie over de begeleiding
4. We werkrelatie is primair en essentieel
5. Werken in een natuurlijke omgeving
6. De samenleving als hulpbron

Centraal in de begeleiding van Exodus staat het ondersteunen van het eigen herstel van deelnemers in 
de richting van een leven zonder criminaliteit en een verbeterde maatschappelijke participatie. In het 
begeleidingstraject ligt enerzijds de nadruk op het activeren van persoonlijke verantwoordelijkheid en 
eigen regie. Het eigen gedrag van deelnemers en het vergroten van hun competenties. Anderzijds op de 
versterking van positieve verbindingen met anderen, ook via het verwerken van opgetreden schade als 
gevolg van delict gedrag, en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en positieve identiteit. 

In de begeleiding beginnen we met het ontdekken van ‘waar we staan en waar we naartoe gaan’. Daarna 
wordt een krachteninventarisatie (KI) gemaakt om zicht te krijgen op de krachten en hulpbronnen 
van deelnemers. Vervolgens worden doelen gesteld en wordt een actieplan gemaakt. Dit doen wij 
door op één of meer van de tien leefgebieden acties te ondernemen: wonen, geld & inkomen, werk & 
leren, vrije tijd, familie, vrienden en bekenden, (ex-)partner, kinderen & opvoeding, zingeving, gezondheid 
& zelfzorg en veiligheid. 

Krachtgericht werken vraagt van begeleiders de nodige competenties en een grote mate van inzet. 
Begeleiders werken in teams, maar in contacten met deelnemers opereren zij vaak solistisch. Het team 
vormt een belangrijke bron van steun, reflectie en kennisontwikkeling. De teamkrachtbespreking 
(TKB) is een instrument om de positieve werkcultuur te bevorderen. 

In 2020 wordt op onderdelen in de methodiek en trainingen extra geïnvesteerd. Denk hierbij aan werken 
met risico-taxatie, herstelgericht werken en persoonlijk leiderschap (zelfregie). 

2.3 Forensische blik
Naast Jouw Kracht, werkt Exodus ook in het forensische zorgveld. Forensische zorg wordt meestal door 
een rechter opgelegd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bekostigt de zorg. DForZo is verantwoordelijk 
voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Het 
forensische kader kan zijn vanwege een Penitentiair Programma (PP) of bijvoorbeeld een voorwaardelijke 
invrijheidstelling (v.i.). Dat houdt in dat een veroordeelde na het uitzitten van twee derde van de 
gevangenisstraf onder bepaalde voorwaarden kan vrijkomen. 

Wat Exodus van andere zorgverleners onderscheid is het kunnen werken in het forensische kader. Het 
belangrijkste doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat we de kans dat 
iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt willen verkleinen. De forensische zorg 
is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Dat betekent dat we ook altijd oog hebben voor 
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de achterliggende problematiek zoals de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen, middelengebruik en 
verstandelijke beperking. Werken met een forensische bril betekent dat we altijd risico bewust zijn. Dat 
vraagt om een bepaalde houding van onze medewerkers die van het begin af aan alert moeten zijn en zelf 
inschatten wat de (mogelijke) risico’s zijn. 

We werken daarin continu samen met onze justitiële partners zoals het gevangeniswezen en de reclassering 
en andere forensische zorgverleners zoals Inforsa, Tactus en De Waag. Zij zijn de specialisten op het gebied 
van zeer ernstige psychiatrische problematiek, verslavingen en personen met een lichtverstandelijke 
beperking (LVB). Het betekent ook dat er soms beslissingen worden genomen door partners die de 
werkrelatie met de deelnemer kunnen bemoeilijken. Omgaan met agressie en continu afwegingen maken 
op het gebied van eigen veiligheid, veiligheid voor de samenleving en de deelnemer maakt het werk 
uitdagend. Soms moeten we buiten de lijntjes kleuren en creatieve oplossingen vinden. 
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3. De organisatie

3.1 Organisatie structuur EMN

Figuur 3. Organisatiestructuur Exodus Midden Nederland

3.2 Personeel 
Verzuim
In Tabel 1 is het ziekteverzuim in 2019 te zien. Het totale verzuimpercentage was 11,30%. Dat is vrij 
hoog als je het vergelijkt met het ziekteverzuim binnen de gehele Gezondheids- en welzijnszorg (6,1%).2 
Een verklaring voor het hoge percentage verzuim is dat we dit jaar te maken kregen met drie langdurig 
zieken. Positief om te vermelden is dat ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag (februari 2020) twee 
medewerkers weer aan het werk zijn. 

Tabel 1. 
Ziekteverzuim Exodus Midden Nederland 2019

Verzuimduurklasse Verzuimtijd (dagen) Verzuimpercentage (%)

Kort 44 0,40
Middellang 113 1,02
Lang 1094 9,88

  11,30

Noot. Kortverzuim is vastgesteld op basis van 1 tot 7 dagen ziek. Middellang is bij ruim 30 dagen ziek. Dit 
aantal is gebaseerd op basis van landelijke afspraken met verzuimverzekeraars en de Arbodienst. Wanneer 
een werknemer weer gedeeltelijk aan het werk is, heeft dit geen invloed op het percentage. Er wordt 
gemeten op basis van ziekendagen evenals bij het UWV en dus niet in percentages van deelherstel. 

2  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ziekteverzuim 2019.
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3.2.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
In 2019 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs. Triqs is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van 
cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken bij zorginstellingen en beschikt over het certificaat 
‘ISO 20252’. Dit certificaat toont aan dat Triqs voldoet aan alle eisen met betrekking tot de opzet en 
uitvoering van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksprojecten.

Voor het MTO is een vragenlijst  met 75 vragen gebruikt. In de vragenlijst komen de volgende thema’s 
aan bod: inhoud van het werk, collega’s/sfeer, leidinggevenden, communicatie, bereikbaarheid, persoonlijke 
ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, deskundigheid en planning & organisatie.

In totaal zijn 28 medewerkers benaderd voor deelname aan het MTO. Van deze 28 medewerkers hebben 
22 medewerkers de vragenlijst ingevuld (78,6%). Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,8. In het 
onderzoek worden veel positieve punten genoemd waar met elkaar trots op mogen zijn. Een mooi cijfer 
voor ons als organisatie en dat creëren we met elkaar!

Uit het onderzoek blijkt dat de thema’s ‘communicatie en planning’ en ‘arbeidsomstandigheden’ als 
verbeterpunt kunnen worden gezien. Het thema ‘arbeidsomstandigheden’ wordt door medewerkers als 
belangrijkste thema gezien. 45,46% van de medewerkers geeft aan het werk regelmatig zwaar te vinden. Zij 
krijgen helaas te maken met agressie, dreiging en teleurstellingen.

Verder blijkt dat medewerkers het meest tevreden zijn over het thema ‘leidinggevenden’. Het gemiddeld 
rapportcijfer voor de tevredenheid met dit thema is een 8. Het minst tevreden zijn medewerkers met 
het thema ‘persoonlijke ontwikkeling’, met als gemiddeld rapportcijfer een 7. Zij ervaren onvoldoende 
doorgroeimogelijkheden. 

Vanzelfsprekend gaan wij met de medewerkers in gesprek naar aanleiding van de resultaten en zullen waar 
nodig en mogelijk verbeteringen doorvoeren.

3.3 De vrijwilligers
Sinds oktober 2019 is Chimène de nieuwe coördinator van de vrijwilligersgroep Utrecht. Het Exodushuis 
in Utrecht is de eerste vaste ontmoetingsplek voor nieuwe vrijwilligers waar ze kennismaken met de 
deelnemers en activiteiten ondernemen zoals koken met de groep. Judith het vaste kookmaatje heeft 
versterking gekregen van het duo Sanne en Sannah. Inmiddels gaat dit duo ook geregeld mee naar 
voetbalwedstrijden van FC Utrecht als maatjes van twee deelnemers. Een aantal vrijwilligers binnen de 
vrijwilligersgroep Utrecht is waardevol en kan inzichten geven aan andere vrijwilligers omdat zij al lang 
vrijwilliger zijn. 

De groep nieuwe vrijwilligers bestaat voornamelijk uit studenten Social work en Criminologie. 
Vrijwilligerswerk biedt een kijkje in de praktijk en is van toegevoegde waarde naast hun opleiding. Wie 
weet ligt er een vervolgcarrière in het verschiet bij Exodus!

 Voor 2020 zijn er nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Eén daarvan is al doorgevoerd: de trainers van 
het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) zijn onderverdeeld bij de vrijwilligersgroepen. Dit 
betekent dat trainer Martijn onder andere vanuit groep Utrecht versterking kan verwachten. Samen met 
de regio coördinator van Exodus Nederland is er samenwerking gezocht met Reclassering Nederland 
en Inforsa in Utrecht. De reclassering wil graag vrijwilligers inzetten binnen hun organisatie. Positieve 
verkenningsgesprekken zijn al gaande. Wordt vervolgd… 
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Binnen het netwerk van Chimène is ook contact gelegd met Serve The City en Young Ambition. Serve 
The City is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kwetsbare Utrechters. We hebben inmiddels 
al een aantal vrijwilligers geworven. Ook Young Ambition is ambitieus: zij biedt kwetsbare jongeren 
extra benodigde hulp om een duurzame plek te vinden binnen het onderwijs en/of de arbeidsmarkt. 
Verkenningsgesprekken zijn ook hier gaande.

De banden met de Silo kerk waren al warm en die banden zullen in 2020 blijven bestaan. We hebben 
gemerkt dat er behoefte is onder de deelnemers om ook hier verbinding en verdieping te zoeken.  
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4. Resultaten
Binnen het complexe werk van de forensische zorg is het soms moeilijk om over “resultaten” te spreken. De 
rauwe, complexe werkelijkheid en de moeilijke afwegingen die wij dagelijks maken zijn niet altijd in cijfers te 
vatten. Cijfers geven altijd maar een deel van de werkelijkheid weer. Als iemand vanwege middelengebruik 
terug wordt geplaatst in de PI is dat voor ons een “slecht” resultaat, terwijl de deelnemer tijdens zijn 
traject misschien wel is begonnen met het aflossen van zijn schulden, een vriendin en werk heeft gevonden. 

4.1.1 Capaciteit Exodus Midden Nederland

Tabel 2. 
Aantal beschikbare woon / 
opvang plekken Exodus Midden Nederland 2019 (capaciteit)

Wonen3 Aantal kamers

Utrecht

Locatie 1 15

Locatie 2 8

Locatie 3 4

Locatie 4 2

Locatie 5 5

Totale capaciteit Wonen 34

Ambulant (instellingswoningen)

Utrecht

Locatie 1 3

Amersfoort

Locatie 1 3

Locatie 2 3

Almere

Locatie 1 4

Locatie 2 4

Totale capaciteit Ambulant 17

Totale capaciteit EMN 51

3 Omwille van de privacy van onze bewoners noemen wij hier geen straatnamen. 
 Deze kunnen worden opgevraagd bij de directie.
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4.1.2 In de Penitentiaire Inrichting 
Het werk van EMN begint al in de PI. Daar leren we elkaar kennen en bespreken wederzijdse verwachtingen. 
Kunnen wij de juiste zorg leveren? Wat wil de (ex-)gedetineerde zelf? Is er sprake van nazorg in een vrijwillig- 
of justitieel kader? Al deze verkennende vragen worden gesteld bij de aanmelding. Na de aanmelding volgt 
een intake voor een traject Wonen of een traject Ambulant. Wij als organisatie kunnen met de deelnemers 
meebewegen van binnen naar buiten. 

In 2019 waren we meerdere malen te gast in verschillende PI’s (zie Figuur 4). Het re-integratiecentrum 
(RIC) biedt daarbij de juiste ondersteuning. Gedetineerden kunnen in een RIC terecht om zelf – en soms 
met behulp van vrijwilligers of medewerkers van de PI – hun terugkeer naar de samenleving voor te 
bereiden. Tijdens een gesprek kan het blijken dat EMN niet geschikt is voor de persoon in kwestie. Soms 
trekt de persoon zichzelf terug omdat er andere verwachtingen waren. Soms verwijst EMN ook naar een 
andere zorgverlener door zoals de Tussenvoorziening of het Laagdrempelige 24-uursopvang (LDO) van 
het Leger des Heils, dat deden we 13 keer. In 2020 zullen wij in onze regio in alle PI’s meer dan nu frequent 
aanwezig proberen te zijn.

Figuur 4. Aantal gedetineerden gesproken in de penitentiaire inrichtingen

4.1.3 Aanmeldingen 
Er kunnen op verschillende manieren deelnemers worden aangemeld bij EMN. Via het RIC, (zoals eerder 
beschreven), via telefoontjes en mailtjes van verwijzers, via de gemeente, via het Veiligheidshuis of via het 
Centraal Aanmeld Team (CAT) van Exodus Nederland. Dit jaar kreeg EMN ruim 350 aanmeldingen 
binnen. Aanmelden is niet hetzelfde als instromen. Naar alle aanmeldingen wordt actief gekeken en 
onderzocht of en waar de (ex-)gedetineerde geplaatst kan worden. Na aanmelden volgt er een intake 
en op basis daarvan kan een deelnemer instromen bij beschermd wonen of ambulante hulp van EMN. 
Voorafgaand aan een plaatsing zit dus al erg veel werk en tijd. Als we enkel naar de instroomcijfers kijken, 
maken we een groot deel van ons werk niet zichtbaar.   

4.1.4 Wonen 

Tabel 3. 
Bezetting in nachten per jaar

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forensisch 6.593 7.074 6.223 6.779 6.744 6.909 7.534

Overig 2.217 2.387 2.150 1.881 2.117 1.919 1.742

Totaal 8.989 8.852 8.373 8.660 8.861 8.828 9.276
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Tabel 4. 
In- en uitstroomcijfers begeleid wonen Exodus Midden Nederland

2018 2019

Aantal deelnemers Aantal deelnemers

Instroom 36 37

Uitstroom 37 31

Traject afgerond 15 12

Traject voortijdig beëindigd 22 19

Nog in traject 24 29

Aantal unieke personen in traject wonen 62 61

In 2019 zijn er 37 nieuwe deelnemers ingestroomd en stroomde er 31 deelnemers uit. De gemiddelde duur 
van een traject was 191 dagen. Het is niet uitzonderlijk dat het aantal uitstromende deelnemers per jaar 
verschilt, deelnemers komen op verschillende momenten van het jaar binnen en de duur van het traject 
verschilt per individu. 12 deelnemers hebben hun traject bij wonen afgerond. Zij kregen een woonurgentie 
van de gemeente of hebben zelf een woning geregeld. 10 deelnemers kregen daarna ambulante zorg van 
Exodus. Van de andere twee personen is één naar het buitenland gegaan en één naar een andere regio. Bij 
19 deelnemers werd het traject helaas voortijdig beëindigd. 

4.1.5 Ambulant 

Tabel 5. 
In- en uitstroomcijfers ambulante begeleiding Exodus Midden Nederland

2018 2019
Aantal deelnemers Aantal deelnemers

Instroom 36 35

Uitstroom 29 23

Traject afgerond 12 5

Traject voortijdig beëindigd 17 18

Nog in traject 48 50

Aantal unieke personen in traject Ambulant 76 73

In 2019 hebben 73 unieke personen gebruik gemaakt van ambulante begeleiding van EMN. Er zijn in totaal 
35 nieuwe deelnemers ingestroomd en 23 deelnemers uitgestroomd. De gemiddelde duur van een traject 
was 236 dagen. Met een minimum van 20 dagen en maximum van 1162 dagen. Bij 5 deelnemers is de 
ambulante begeleiding afgerond, dat wil zeggen dat de zorg van Exodus geen toevoegde waarde meer heeft 
voor de deelnemer. In 18 gevallen is het traject helaas voortijdig beëindigd.  

De oorzaken van voortijdige beëindiging bij wonen en ambulant laten al jaren eenzelfde beeld zien: 
verslaving en agressie. We zien een deel van deze groep later terugkeren. Medewerkers krijgen jaarlijks een 
agressietraining om met moeilijk gedrag om te gaan. We proberen altijd te de-escaleren, maar soms is de 
problematiek te groot en raken deelnemers gefrustreerd. 
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Op het gebied van verslaving werken we in de regio samen met Inforsa en Tacusverslavingszorg. Binnen de 
woongroep wordt gewerkt met urine controles. We proberen deelnemers met verslavingsproblematiek 
altijd te motiveren en te bewegen naar verslavingszorg. We blijven nadenken over hoe we deze groep beter 
kunnen bedienen o.a. door training te ontvangen van Inforsa.

4.1.6 Werk
Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal, maar met een detentieverleden is het 
ontzettend moeilijk om werk te vinden. Het behouden van een baan is eveneens lastig. Een aanzienlijk 
deel heeft geen diploma’s of werkervaring opgedaan. Meestal hebben ze een strafblad en is het krijgen 
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) lastig. Soms staat hun hoofd nog niet naar werken, zijn ze niet 
gemotiveerd of weten ze niet wat ze kunnen en willen. 

Uit cijfers van de laatste nazorgmonitor (2018) blijkt dat nog geen 20% van de nazorgkandidaten voor- 
en na detentie werk heeft of een opleiding volgt. Een van de aanbevelingen die het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) doet met betrekking tot werk en opleiding is dan ook 
het volgende:  

“Vooral het hebben van werk of het volgen van een opleiding hangt samen 

met minder recidive. Het is daarom van belang dat nazorgkandidaten 

gestimuleerd worden aan het werk te gaan of een opleiding te volgen.”4

In samenwerking met de gemeente Utrecht hebben de jobcoaches van EMN zich ook in 2019 ingezet 
op het gebied van activering en re-integratie. Er waren twee jobcoaches parttime actief in deze functie. 
Iedereen die bij EMN binnenkomt, krijgt verplicht een gesprek met een jobcoach. Zinvolle dagbesteding 
en/of betaald werk is één van de sleutels van een succesvol begeleidingstraject bij Exodus. Doormiddel van 
dagbesteding wordt de deelnemer weer onderdeel van de maatschappij. Dagbesteding en/of werk zorgt 
voor structuur, zingeving en vergroot het gevoel van eigenwaarde.

Voor veel deelnemers is het lastig om hun plek in de samenleving terug te vinden. De jobcoaches 
ondersteunen hierbij. Zij zorgen voor praktische ondersteuning en voeren gesprekken met de deelnemer. 
Vaak wordt er gestart met het aanvragen van een uitkering en het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Dit geeft 
de deelnemer een stabiele startpositie. Daarna kijken we naar de  doelen op langere termijn. Voor de éne 
betekent dit een opleiding, voor de ander een leerwerktraject of betaald werk. Voor een kleiner aantal 
blijkt dat vrijwilligerswerk (voorlopig) het meest passend is. De jobcoachbegeleiding gaat uit van maatwerk. 

In het jaar 2019 heeft EMN zich actief bezig gehouden met 60 deelnemers. 46 hiervan hebben, in eerste 
instantie, een uitkering gekregen via de Participatiewet van de gemeente Utrecht. Hiervan hebben 23 
deelnemers een stabiele betaalde baan gevonden. Eén van hen heeft een arbeidscontract in de vorm van 
een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg, zie Tabel 6). 

Eén van de succesfactoren van de activering is het samenwerkingsnetwerk dat EMN door de jaren heen 
heeft opgebouwd. Binnen dit netwerk vallen verschillende kringloopwinkels, beschermde werkplekken/
leer-werktrajecten, werkgevers en meerdere uitzendbureaus. De jobcoaches onderhouden dit netwerk en 
kijken naar mogelijkheden om het netwerk in 2020 uit te breiden.

In 2019 is er een nieuwe samenwerking gestart met FC Utrecht. Het contact is ontstaan via het project 
Werk via Sport van DJI. Na enkele gesprekken zijn er op dit moment twee deelnemers van Exodus 
succesvol geplaatst bij de Utrechtse voetbalclub. Beiden zijn op vrijwillige basis werkzaam bij FC Utrecht 
voor tenminste 32 uur per week.

4  Weijters, G., Rokven, J., & Verweij, S. (2018). Monitor nazorg (ex-)gedetineerden – meting 5. WODC. 
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“We werken goed met ketenpartners en weten ons netwerk in te schakelen.  

Dat is goed zichtbaar in de casus van deelnemer R. Hij wilde graag zijn 

vrachtwagenrijbewijs behalen, om zo langdurig betaald werk te kunnen 

doen. De kosten van dit rijbewijs waren een uitdaging, waarvoor de jobcoach 

verschillende partijen bij elkaar heeft gebracht. In dit geval waren dat de 

Gemeente Utrecht, het Uitzendbureau Logistic Force en de reclassering. 

Allen waren bereid om een deel van de kosten te dragen, met als resultaat 

dat R. in januari 2020 start met de rijlessen voor zijn rijbewijs C. Hij heeft 

zelf ook naar vermogen bijgedragen in de kosten. Te verwachten is dat hij 

zijn rijbewijs in februari 2020 behaald. R. heeft vervolgens  baangarantie 

via Uitzendbureau Logistic Force.” (Jobcoach EMN)

Tabel 6. 
Deelnemersactivering EMN

Participatiewet 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale aantal deelnemers 53 49 54 49 52 46

Volwassenen 35 31 38 39 40 41

Jongeren (tot 27 jaar) 18 18 16 10 12 5

Uitgestroomd naar:

Regulier werk 1 6 19 13 18 23

Vrijwilligerswerk 35 35 25 31 32 22

Opleiding 7 2 2 - 1 1*BBL

Opstapbaan5 8 5 - 2 - -

Uitval/ geen traject 2 1 8 2 1 -

Andere inkomsten

Totale aantal deelnemers 6 10 5 6 5 14

Volwassenen 5 5 2 3 4 9

Jongeren (tot 27 jaar) 1 5 3 3 1 5

Uitgestroomd naar

Regulier werk 1 2 1 3 3 5

Vrijwilligerswerk 3 3 3 2 1 6

Opleiding 2 3 1 1 - 2

Uitval - 2 - - - 1

Totaal aantal trajecten 59 59 59 55 57 60

Noot. Met andere inkomsten wordt bedoeld: Wajong, WW, WIA, WGA. 

5  Een opstapbaan was een arbeidsplaats die door de gemeente gesubsidieerd werd. 
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4.1.7 Schulden
70% van de (ex-)gedetineerden heeft schulden en vindt omgaan met geld een lastige zaak.6 Het WODC noemt 
in de laatste Nazorgmonitor zelfs dat meer dan drie kwart (80,2%) schulden had direct voor detentie.7 Er zijn 
onder andere schulden bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de zorgverzekeraar en bij telefoon- of 
internetaanbieders. Het is daarom belangrijk dat er aandacht aan deze problematiek wordt besteed.

Omdat schulden een groot probleem vormen voor onze deelnemers is in 2019 een ambulant begeleider 
benoemd tot financiële coach. Met de financiële coach wordt aan de hand van een vragenlijst gepeild of 
en zo ja hoeveel schulden de deelnemer heeft. Het gesprek over financiën is belangrijk omdat financiën en 
schulden vaak belangrijke stressfactoren zijn bij het re-integreren in de samenleving. Het niet oplossen van 
financiële problemen kan een recidive-risico inhouden.

In het gesprek wordt uitgezocht om wat voor soort schulden het gaat en wordt een inschatting gemaakt 
of de deelnemer zijn eigen financiën kan beheren of dat er extra ondersteuning nodig is. De deelnemer 
kan vervolgens een beroep doen op een ‘schuldhulpmaatje’, wordt aangemeld bij Stadsgeldbeheer (voor 
schuldhulpverlening en budgetbeheer) of wordt aangemeld voor bewindvoering. Er hebben afgelopen jaar 
ongeveer 25 screeningsgesprekken plaatsgevonden. Na het screeningsgesprek met de financiële coach 
pakt de mentor het verder op en blijft het thema financiën een terugkerend onderwerp in de begeleiding. 

“Deelnemers  vinden het moeilijk om écht inzicht te geven in hun 

schuldenlast en financiële keuzes die men zelf maakt. Deelnemers willen 

zich vaak niet aanmelden bij Stadsgeldbeheer en willen de problemen vaak 

zelf oplossen en aparte regelingen treffen bij schuldeisers. Ze willen hun 

zeggenschap over het eigen geld niet kwijtraken”. (Financiële coach EMN)

De meeste deelnemers vinden het prettig om ook op financieel vlak ondersteund te worden. Vooral het 
overzichtelijk krijgen van de schulden en helpen nadenken over een oplossing vinden zij fijn. Er zijn echter 
ook factoren die het erg lastig maken:

• Deelnemers willen hun autonomie niet kwijtraken; 

• Sommige (combinaties van) schulden zijn ontzettend ingewikkeld;

• Vormen van financiering van de trajecten (justitie of gemeente) zijn van invloed op de 
mogelijkheid van aanmelding bij Stadsgeldbeheer. Dit betekent dat de ene deelnemer soms 
sneller geholpen kan worden dan de ander;

• Door de verschillende vormen van financiering zijn er grote verschillen in eigen bijdrage aan EMN. 

• Bij de overgang van wonen naar ambulant moet een deelnemer vaak meer kosten zelf betalen. 
Het blijft moeilijk voor medewerkers dit goed uit te leggen en deelnemers hier goed op voor 
te bereiden. Hetzelfde geldt als men van wonen met loon en justitie-financiering overgaat naar 
ambulant: dan moet er opeens huur worden betaald! 

• In het Bestuurlijk akkoord Kansen bieden voor Re-integratie (2019) maar ook in de 
voorgaande handreikingen is de ambitie gesteld dat op initiatief van DJI samen met de 
gedetineerde een inventarisatie wordt gemaakt van eventuele schulden.8 In de praktijk komt 
hier nog weinig van terecht. Met name bij kortgestraften is dit moeilijk vanwege het korte 
tijdsbestek. Helaas komt het ook voor dat (ex-)gedetineerden wel een inventarisatie maken, 
maar deze niet meenemen bij vertrek uit de PI. Zelden komt iemand bij EMN binnen met een 
complete schuldeninventarisatie.  

• Deelnemers moeten vaak rondkomen met 50 euro in de week. Het geeft behoorlijke 
frustratie en ze zijn het niet altijd gewend. 

6  Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 
7  Weijters, G., Rokven, J., & Verweij, S. (2018). Monitor nazorg (ex-)gedetineerden – meting 5. WODC.
8  Kansen bieden voor Re-integratie: In de praktijk’. Handreiking Bestuurlijk akkoord (2019). 



Jaarverslag 2019Exodus Midden-Nederland

19

 “Zeker in het begin kan het erg krap zijn om rond te komen. Sommige 

vaste lasten zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering moet voor de 1e van 

een maand betaald worden, terwijl de uitkering altijd pas aan het einde 

van de maand wordt uitgekeerd. Dat geeft soms krappe toestanden, 

zeker als ook nog de zorgtoeslag wordt ingehouden vanwege een 

belastingschuld. Als alles eenmaal loopt en een beetje stabiel is, is er 

wel iets meer te besteden dan 50 euro per week, maar in het begin van 

het traject is het altijd ingewikkeld. Er worden dan wel voorschotten op 

voedingsgeld gegeven, maar het blijft krap.” (Financiële coach)

De samenwerking met Stadsgeldbeheer is goed. In de toekomst zullen wij ons blijven inzetten om de 
schuldenproblematiek aan te kaarten. We willen ook onderzoeken of we met behulp van visuele 
hulpmiddelen (kaarten, plaatjes etc.) medewerkers kunnen ondersteunen in de uitleg over financiën. Met 
name bij overgangen van wonen naar ambulant, of van overgangen in financiering speelt dit een rol. 

4.1.8 Relaties en zingeving
Bij EMN wordt bijzondere aandacht besteed aan de relaties, de vertrouwensband en ‘de zin van het leven’. 
Zonder zin in het leven en zonder vertrouwensband met de nabije relaties, maken de deelnemers onvoldoende 
groei door in het programma. Daarmee zijn zingeving en relaties dan ook belangrijke onderwerpen in de 
persoonlijke begeleidingsgesprekken. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) 
gedetineerden.  Soms ondersteunen we het netwerk van een gedetineerde. Samen met de afdeling Vrijwilligers 
en Kerkzaken van Exodus Nederland wordt een training aan vaders gegeven: Mijn kind en ik.

4.1.9 Clienttevredenheidsonderzoek
Er heeft dit jaar een clienttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van een  
Consumer Quality Index (CQI). Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en 
rapporteren van klantervaringen in de zorg. Voor dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen team 
Wonen en team Ambulant. 

Wonen
25 deelnemers zijn benaderd waarvan 16 deelnemers de vragenlijsten hebben ingevuld (64%). Deelnemers 
beoordeelden EMN Wonen gemiddeld met een 8,1. Hier zijn wij ontzettend trots op! 
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Figuur 5. Overzicht van gemiddelde score van tien kwaliteit dimensies EMN Wonen

In Figuur 5 is te zien dat EMN goed scoort op ‘bejegening en de begeleiding’. Wij vinden dit een belangrijk 
resultaat. Dat de score op ‘keuzemogelijkheden’ laag is, komt omdat deelnemers niet kunnen kiezen in welk 
huis ze wonen, niet door wie ze worden begeleid en de andere deelnemers ook niet kunnen kiezen. Het 
is iets waar wij weinig aan kunnen doen. Wel kunnen we iets doen aan de ervaring. Iets wat we zeker als 
verbeterpunt zien is de informatie voorziening naar deelnemers toe. Wij zullen hier in 2020 mee aan de 
slag gaan en ook onderzoeken hoe we dit duidelijker en makkelijker kunnen maken. 

Ambulant
25 deelnemers zijn benaderd waarvan 17 deelnemers de vragenlijsten hebben ingevuld (68%). Deelnemers 
beoordelen EMN Ambulant gemiddeld met een 8,5.

Figuur 6. Overzicht van gemiddelde score van tien kwaliteit dimensies EMN Ambulant
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We zijn blij dat onze organisatie het op zoveel dimensies goed doet. Vaak scoren wij zelfs beter dan bij andere 
organisaties! De samenwerking met andere hulpverleners en de informatievoorziening blijven verbeterpunten. 

4.1.10 Overige resultaten
Informatie- en communicatie technologie

EMN maakt gebruik van verschillende ICT. Sharepoint, Intranet en Regas (clientvolgsysteem) zijn 
de belangrijkste systemen. Al enige tijd is er een grote landelijke operatie bezig om deze systemen te 
verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. We hopen dat in 2020 de systemen beter gaan werken en 
ondersteunend zullen zijn. 

Project kortgestraften Koers & Kansen

Kortgestraften (ruim 70%) zitten vaak niet lang genoeg in detentie om voldoende aandacht te krijgen van 
professionals in- en buiten de PI. Terwijl uit onderzoek van het WODC wel is gebleken dat de problematiek 
van kort- en langgestraften vergelijkbaar is.9 In 2019 is EMN daarom samen met de gemeente Utrecht, 
het Gevangeniswezen, de reclassering, ondersteuningsbureau DSP in het programma Koers en Kans een 
project voor kortgestraften gestart. 

Twee dagen per week gaan drie medewerkers  (2 vanuit de gemeente en 1 vanuit EMN) naar verschillende 
PI’s om een screening op de leefgebieden te doen. Medewerkers van de PI komen hier helaas niet altijd 
aan toe. Als er sprake is van gedetineerden die extra hulp nodig hebben en willen, pakken de medewerkers 
van het project het verder op. Het gaat voornamelijk om het regelen van praktische zaken. Het werk is 
outreachend en gaat van binnen de PI naar buiten. Soms gaat een medewerker mee naar school om te 
bemiddelen, soms mee om een uitkering aan te vragen, soms is een luisterend oor al genoeg. Het motiveren 
om hulp te accepteren hoort er ook bij. We zoeken gezamenlijk naar de juiste ondersteuning, dat vraagt 
om samenwerking met casemanagers, reclassering of andere instanties, zoals MEE, Backup, Buurtteams, 
Stadsteam Herstel en de Tussenvoorziening. 

Er zit ook een preventieve kant aan dit project. We zien bijvoorbeeld veel mensen bij wie de taakstraffen 
niet gelukt zijn. Als we dan kijken waarom het niet is gelukt, zien we dat er veel meer problemen zijn. We 
proberen dus vroegtijdig ondersteuning te bieden om erger te voorkomen.  

Het valt ons wel op dat sommige RIC’s overbezet zijn. Om dit werk goed te kunnen doen is een 
gespreksruimte noodzakelijk. We zien een beweging in de PI’s dat dit steeds beter georganiseerd wordt, 
maar wij willen hier toch onze complimenten geven aan PI Nieuwegein!

“Ik vind het werk erg zinvol. Het gaat vooral om het contact maken. 

Soms zijn mensen er op dat moment niet klaar voor, maar hebben ze 

wel behoefte aan ondersteuning op een later moment in hun leven. Dan 

weten ze ons toch beter te vinden, omdat er al een eerste contact is 

geweest. Wij zijn het lijntje van binnen naar buiten, dat is anders dan 

medewerkers uit het RIC, zij blijven binnen en gaan niet mee naar een 

instantie bijvoorbeeld.” (Re-integratie coach gemeente Utrecht”. 

9  Weijters, G.,  More, P.A., Alma, S.M. (2010). Nazorgproblematiek en recidive bij kortgestraften. WODC.



5. Kwaliteit en veiligheid
EMN besteedt continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van haar programma en 
werkwijze. 

5.1 ISO-keurmerk
In 2019 heeft de her-certificering plaatsgevonden. Jaarlijks vindt een externe audit plaats. Het certificaat 
voor de ISO 9001 is behaald. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het 
bewaken van zorg voor kwaliteit. De nieuwe norm ziet toe op een meer risico gestuurde manier van 
denken en werken. 

5.2 Wet Toelating Zorginstellingen
EMN heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van toezicht en besturing is 
geborgd in het Governance model Raad van Toezicht. 

5.3 Gedragscode
Voor alle medewerkers geldt de gedragscode (verplicht). Dat is vermeld in de arbeidsovereenkomst en zij 
ontvangen deze via de personeelsgids, ook is de code beschikbaar via intranet. Daarnaast geldt een (verplichte) 
gedragscode voor vrijwilligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst en het informatiepakket. 
Daarnaast werkt EMN (verplicht) met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is een 
regionale aandacht functionaris die borgt dat de medewerkers en vrijwilligers op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen op dat gebied. 

5.4 Raad van Toezicht
In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden (zie Tabel 7). De dagelijkse leiding is in handen 
van directeur-bestuurder Marc Groenendijk. De organisatie wordt bestuurd in conformiteit met de 
Governancecode Model Raad van Toezicht van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
Deze code is vertaald in de statuten van de stichting. Beleid, uitvoering en verantwoording zijn belegd 
bij de bestuurder. De Raad van toezicht houdt toezicht op een moment vooraf (begroting) en achteraf 
(verantwoording jaarstukken) en staat het bestuur met raad en daad terzijde.

22
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Tabel 7. 
Overzicht leden Raad van Toezicht en nevenactiviteiten

Naam Beroep, hoofdfunctie Nevenfuncties periode

Dhr. H. Versteeg Directeur DJI • Lid Raad van Toezicht EMN

• Voorzitter NSG Sport

1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019

Dhr. R. Diemen Directeur MBO Lid Raad van Toezicht EMN 1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019

Dhr. N. Overvest Adviseur strategisch 
management in de 
zorg, expert Licht 
Verstandelijk Beperking 
en criminaliteit

• Voorzitter Raad van 
Toezicht EMN 

• Remuneratie commissie 

• Adviseur Rino groep

1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019

Mevr. P. Schaftenaar Onderzoeker, 
organisator en 
ondernemen in de 
(forensische) GGZ, 
Metis Zorg

Lid Raad van Toezicht EMN 1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019

Dhr. C. van der Hoog Actuaris 
(gepensioneerd)

• Lid Raad van Toezicht EMN

• Audit commissie

1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019

5.4.1 Verslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 vijfmaal met de directeur-bestuurder. Er is door de Raad van 
Toezicht in een visiebijeenkomst vanuit het principe “werken volgens de bedoeling” gekeken naar het 
functioneren van Exodus Midden Nederland. Dit resulteerde in een inspirerende bijeenkomst met een 
aantal waardevolle ideeën voor de nabije toekomst. 

De Raad van Toezicht is positief over 2019. De financiën zijn op orde en door de directeur-bestuurder 
is een aantal innovatieve initiatieven onder de aandacht van de Raad van gebracht. Er wordt op een 
constructieve en vooral pragmatische wijze samengewerkt met de directeur-bestuurder.

De ambitie van de raad van toezicht was voor 2019 (onder andere) om niet (alleen) de ‘ISO-normen af te 
vinken’, maar mede toezicht te houden vanuit het perspectief van wat energie geeft in de begeleiding van de 
cliënten en de omgang met het personeel. Deze ambitie krijgt in de nabije toekomst invulling door het afleggen 
van locatiebezoeken. Meer voeling met cliënten en personeel helpt bij het verder vorm en inhoud geven aan 
de toezicht functie.  Met ingang van 1 januari 2020 heeft Nico Overvest de voorzittersrol overgedragen 
aan Harry Versteeg. Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het landelijke besturingsmodel is er 
vooralsnog voor gekozen om de ontstane vacature bij de Raad van Toezicht niet op te vullen. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn zeer betrokken bij de landelijke discussie over het besturingsmodel. 
De gesprekken over de governance zijn inmiddels in volle gang. Er worden belangrijke stappen gezet en de 
tendens is een meer landelijke aansturing. Deze denkrichting wordt unaniem ondersteund door de Raad 
van Toezicht Exodus Midden Nederland.

Ten tijde van dit schrijven wordt het leven in Nederland beheerst door het Coronavirus. Wat de effecten 
op langere termijn zullen zijn voor Exodus is moeilijk in te schatten. De opdracht voor de Raad van 
Toezicht Exodus Midden Nederland zou in 2020 onder normale omstandigheden voor een belangrijk 
deel liggen in het meedenken en beslissen over de hervorming van het landelijke besturingsmodel. In deze 
onzekere en onvoorspelbare periode zal de aandacht echter vooral uit gaan naar het met raad (en daad) 
bijstaan van de directeur-bestuurder.
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5.5 Ondernemingsraden
EMN heeft een medezeggenschapsorgaan. Er is een landelijke Gemeenschappelijke Ondernemingsraad 
(GemOR) met regionale onderdeelcommissies (OC’s). Daarmee is zowel de landelijke als de lokale 
medezeggenschap geregeld conform de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). 

5.5.1 Verslag van de Onderdeelscommissie (OC)
De OC van EMN kijkt terug op een jaar met goede samenwerking en ontwikkelingen. De samenstelling van 
de OC in 2019 bestond uit Pieter Dekker en Linda Neuhuijs. In 2019 zijn wij vier keer samengekomen met 
de directeur-bestuurder Marc Groenendijk, daarnaast zijn de OC leden een aantal keer samengekomen 
ter voorbereiding voor de overleggen met de directeur. In totaal is er minder vaak samengekomen met de 
directeur dan gepland, dit was door onvoorziene omstandigheden, wel is het minimale aantal overleggen 
van één keer per kwartaal behaald.

Terugkijkend op de onderwerpen die behandeld zijn tijdens de OC overleggen en in het verlengde in de 
landelijke GemOR zijn er een aantal onderwerpen die er uit springen, namelijk veelvuldig overleg rondom 
de uitrol en verbetering van de ICT-systemen en REGAS, renovaties, implementatie van de noodknoppen 
en vanuit de GemOR de realisatie van de generatieregeling (overgangsregeling voor medewerkers die 
richting pensioenleeftijd gaan) en updates over de ontwikkelingen van de functieprofielen. Ook heeft de 
directeur de OC goed ingelicht over diverse ontwikkelingen in Exodus en de regio, met name uitbreidingen 
in Almere, bezetting en productie, ontwikkelingen op landelijk niveau en diverse personeelszaken (met 
name werkdruk en personeelsbezetting). 

Voor 2020 heeft OC-lid Linda Neuhuijs aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen, de OC wil haar 
bedanken voor al haar inzet en samenwerking in de afgelopen drie jaar. Dit houdt ook in dat er nu twee 
plekken open zijn voor nieuwe OC leden. Hierover zal binnenkort bericht gestuurd in de organisatie met 
de vraag of er kandidaten zijn die interesse hebben in de functie. 

Al om al heeft de OC van EMN in 2019 een goed jaar gehad en hoopt in 2020 de met nieuwe leden aan 
de slag te gaan! 

5.6 Landelijke cliëntenraad 
De landelijke cliëntenraad is sinds 2019 goed bezet en actief. In de lokale bewonersvergaderingen 
worden de lokale verbeterpunten en acties besproken die door deelnemers en medewerkers ingebracht 
worden. Deelnemers worden als ambassadeurs betrokken bij projecten en activiteiten (werkbezoeken, 
rondleidingen, externe activiteiten). 

5.7 Incidenten
Continue aandacht wordt besteed aan het verhogen van bewustwording omtrent incidenten. Op het 
gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Incidenten en bijzondere voorvallen 
worden zorgvuldig geëvalueerd in de teams. De registratie is verbeterd en de landelijke analyse, evaluatie 
en verbetercyclus is door het landelijk team van teamleiders opgepakt. Data over incidenten zijn van belang 
voor het zien van trends en het bijsturen waar nodig.

5.8 Klachten
Er is dit jaar één klacht bij de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland binnen gekomen 
gericht aan EMN. De klacht kwam van een deelnemer die aangaf bij aanvang van het traject een veelheid aan 
ingewikkelde papieren te moeten tekenen. Het is een herkenbare klacht. We hebben dit als verbeterpunt 
doorgevoerd en onderzoeken hoe we de papieren simpeler kunnen maken. Zeker met het oog op de 
aanwezigheid van LVB bij onze deelnemers is dit een belangrijk onderwerp. 

Dat er weinig klachten binnen komen, betekent niet dat er nooit ontevredenheid is. Exodus streeft er 
bij spanningen naar om met haar deelnemers, medewerkers en partners in nauw contact te blijven en er 
samen uit te komen. 
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6. Risico’s en kansen
Jaarlijks wordt door Exodus de risico-inventarisatie opgesteld. Daarnaast komen analyse en maatregelen 
met betrekking tot de risico’s bezien vanuit kwaliteit en bedrijfsvoering aan de orde in het regionaal en 
landelijk management- directieoverleg. Aan het eind van het jaar wordt de managementreview gemaakt om 
de instrumenten van het kwaliteitssysteem te evalueren. 

6.1 Arbeidsmarkt/CAO
Het risico dat te weinig gekwalificeerde medewerkers kunnen worden aangetrokken/behouden.

We monitoren de ontwikkelingen. Tot nu toe krijgen we de vacatures naar tevredenheid ingevuld. We 
signaleren dat de stijgende CAO lonen versus dalende inkoop (Wmo) tarieven in de nabije toekomst kan 
gaan schuren. Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat de medewerkers minder tevreden 
zijn over de beloning. Gemeenten en semi overheidsinstanties (jeugdzorg, reclassering) worden salaris-
technisch aantrekkelijk om voor te werken. Daar scoort de tevredenheid lager als het gaat om het 
inhoudelijke werk en de (leiderschap) cultuur. We blijven met de medewerkers en opdrachtgevers de 
dialoog voeren over deze ontwikkelingen. Voor de Exodusorganisatie zou het boven CAO belonen een 
onaanvaardbaar risico geven voor de lange termijn vaste personeelskosten.  

6.2 Gevolgen zorgtransitie en decentralisatie
Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering Wmo, de 
concurrentiepositie wordt ondermijnd. Gemeentelijke (Wmo) en landelijke opdrachten zijn onzeker door 
aanbestedingsprocedures. Opdrachten worden gewonnen en verloren. Soms om geen andere reden dan 
dat een overheid kiest voor een goedkope grote aanbieder. Exodus is een bekende speler op het snijvlak 
van zorg en veiligheid met bijna 40 jaar ervaring. We zetten verder in op uitbreiding van gemeentelijke 
opdrachten en ontwikkelen meer partnerschappen.     

6.3 Demografische ontwikkelingen
Het risico dat het toekomstig aanbod van zorg en diensten niet aansluit bij de ontwikkeling in de 
samenstelling en opbouw van de bevolking (lees: detentiepopulatie en uitstroom). De populatie in de 
gevangenissen bestaat voor 70% uit kortgestraften en jonge mensen die nog niet door de zorg bereikt 
worden. In samenwerking met het gevangeniswezen, gemeenten en reclassering en wandelende spreekuren 
en workshops met oud deelnemers vergroten we het bereik. 

6.4 Conjuncturele ontwikkelingen
Het risico dat economische ontwikkelingen leiden tot mismatch met het zorgaanbod en tot negatieve 
financiële consequenties kan leiden.  Een (economische) crisis vindt historisch gezien eens in de zoveel jaar 
plaats en leidt tot risico’s van bijvoorbeeld opdrachtverlies en tariefverlagingen. Voor een gezonde kwaliteit 
en doorontwikkeling, groeit Exodus behoudend en kunnen medewerkers bij verlies van opdrachten 
binnen of buiten de organisatie terecht. Medewerkers zijn nauw betrokken bij het ondernemerschap 
en het uitbreiden en verliezen van opdrachten. Bij verlies van opdrachten in een aanbesteding, kunnen 
medewerkers terecht bij de gegunde partij. Dat is tot op heden nog niet nodig geweest. 
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6.5 Continuïteit i.v.m. corona virus in 2020
De 1e paar maanden van het boekjaar 2020 worden beheerst door het Corona virus. Exodus heeft bij het 
opstellen van de jaarrekening hier rekening mee gehouden. 

De jaarrekening van de stichting is opgesteld uitgaande van de continuïteits-veronderstelling. Het volledige 
resultaat over 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve. Per balansdatum is het totale eigen vermogen 
596.851 euro groot. Deze reserve is gevormd om bij een significante daling van de opbrengsten dezelfde 
kwaliteit en deskundigheid te kunnen blijven bieden met voldoende gekwalificeerd personeel. 

De stichting staat er financieel goed voor. Negatieve resultaten in 2020 kunnen door de organisatie 
opgevangen worden doordat er toereikende financiële buffers aanwezig zijn. 

Vanuit het ministerie van VWS is actie ondernomen richten de VNG. Tussen het rijk en de Gemeenten 
zijn afspraken gemaakt over hoe zorgaanbieders en professionals in staat gesteld worden om in deze 
uitzonderlijke tijd hun belangrijke werk voort te kunnen zetten. Belangrijkste afspraak hier in is dat 
de continuïteit van zorg en ondersteuning, onder alle omstandigheden - dus nu ook ten tijde van de 
coronacrisis - gewaarborgd is.

De stichting zal als uitvloeisel van bovenstaande afspraken in contact treden met haar contract partners. 

Het 1e kwartaal van 2020 laat afgezet tegen dezelfde periode 2019 vergelijkbare opbrengsten zien. Gezien 
de huidige economische situatie is een inschatting gemaakt van de mogelijke financiële gevolgen voor de 
organisatie bij een “worst case scenario”. In dat scenario wordt rekening gehouden met een significante 
daling van de opbrengsten gedurende minimaal 3 maanden. Waarna langzaam weer herstel optreedt.

Voor het 2e kwartaal 2020 wordt in een “worst case scenario” rekening gehouden met een opbrengstendaling 
van 50%. Voor het 3e kwartaal 2020 zal dit nog een daling zijn van 25% van de opbrengsten en voor het 4e 
kwartaal 2020 wordt een opbrengst verwacht die weer gelijk zal zijn aan de goedgekeurde begroting 2020.

Per saldo wordt in het boekjaar 2020 in een “worst case scenario” rekening gehouden met een opbrengsten 
derving van bijna 380.000 euro. 

De stichting zal dus in het boekjaar 2020 in deze geschetste situatie een groot verlies gaan lijden. Echter 
gezien de liquiditeit en de hoogte van de reserves zal dit voor de continuïteit van de stichting geen 
probleem opleveren. 
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7. Jaarplan 2020
Het jaarplan 2020 voor EMN is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Werken volgens de bedoeling
2. Regionale ontwikkelingen 
3. Aansluiten jaarplan vereniging en landelijke ontwikkelingen
4. Te realiseren activiteiten en productie

7.1 De bedoeling
In het boek Verdraaide Organisaties – terug naar de bedoeling (2012) omschrijft Wouter Hart hoe sommige 
organisaties zo ingewikkeld zijn geworden en uit het oog verliezen wat ook alweer de bedoeling was. In de 
onderstaande figuur is zichtbaar dat de professional zo zijn unieke klant minder goed kan helpen.

Figuur 7. De professional en de deelnemer. Bron: Verdraaide Organisaties – Terug naar de bedoeling (2012). 

EMN wil in 2020 graag meer volgens de bedoeling werken. Het gaat om het veelvuldig stellen van de 
vraag: Is hetgeen wat we doen overeenkomstig met de bedoeling? Komen onze werkprocessen, afspraken, 
methodiek, en wijze van samenwerking ten goede aan onze bedoeling? 

De bedoeling van EMN is het ondersteunen en begeleiden van de re-integratie 

van onze deelnemers en daarmee bijdragen aan een veilige(re) samenleving.

In 2020 wordt geëvalueerd hoe EMN al werkt volgens de bedoeling en waar verbeteringen nodig zijn. 

De performance cirkel (Figuur 8) en de ontwikkelingsbloem (Figuur 9) zullen als leidraad dienen. 

Deze twee figuren helpen ons om concreet méér met de bedoeling te werken. Belangrijke elementen 
zijn het vaststellen van leidende principes, het invoeren van een leerstrategie, het geven van onmiddellijke 
feedback en het vereenvoudigen van werkprocessen. Elk kwartaal zal een ‘jaarplan-clubje’ bij elkaar komen 
om met deze punten aan de slag te gaan. 
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Figuur 8. De performance cirkel  Figuur 9. De ontwikkelbloem10

7.2 Regionale ontwikkelingen
• De gemeente Utrecht investeert samen met de ketenpartners (waaronder EMN) in 2020 

extra in de nazorg aan (ex-) gedetineerden. Vraag en aanbod, werkwijzen en budgetten worden 
geïnventariseerd, uiteindelijk leidend tot (nieuw) beleid. 

• Verschillende gemeenten in onze regio zullen ook specifieker dan nu beleid moeten 
ontwikkelen voor nazorg aan (ex-) gedetineerden. Dit heeft te maken met de beweging dat 
beschermd wonen ook in niet kerngemeenten moet worden aangeboden vanaf 2021 / 2022. 
Daarnaast is er meer dan ooit de beweging dat mensen in hun eigen wijk en huis worden 
begeleid. Wij zullen zoveel als mogelijk aanhaken bij het formuleren van lokaal beleid en de 
eventuele uitvoering van nieuwe plannen.

• In 2020 zullen wij meer opiniërend zijn. We willen de inclusie gedachte, de verhalen achter de 
cijfers en de ingewikkeldheden van het (forensische) systeem meer zichtbaar maken. 

• In 2020 wordt een gedeelte van de huidige structuur van de regio aangepast door het vertrek 
van een teamleider. Een van de te onderzoeken onderwerpen is de eventuele inzet van een 
gedragsdeskundige. 

7.3 Aansluiten jaarplan vereniging en landelijke ontwikkelingen
• We werken actief mee aan de gekozen richting n.a.v. het onderzoek naar de governance van 

Exodus.

• We werken actief samen met de andere Exodus regio’s aan de doelen van het landelijk 
jaarplan, waaronder meer diversiteit medewerkers en acties n.a.v. het stakeholdersonderzoek

• Ook in 2020 participeren wij in meerdere landelijke werk en expertise groepen, bijvoorbeeld 
bij de NZA en het EFP. 

7.4 Te realiseren activiteiten en productie
• 8760 IFZO nachten, conform verdeling ZZP in begroting 

• 1825 WMO Utrecht nachten

• 1000 nachten beschikbaar voor overige inkopers

• 50-70 deelnemers ambulant gedurende het jaar

• 200-250 unieke personen in intake / verwijzing 

• Minimaal om de week in de PI’s in de regio

10  Bron beide figuren: Hart, M (2012). Verdraaide Organisaties. Terug naar de bedoeling. Management Impact.
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7.4.1 Straffe bak
Het idee van straffe bak is het samen met de vrijwilligerscentrale Utrecht exploiteren van een lunchroom. Met 
leerwerk plekken voor een aantal van onze deelnemers, met nieuwe koppelingen tussen geïnteresseerden 
en vrijwilligerswerk. Een ambitieus project waar heel veel voor moet worden uitgezocht, fiscaal en wat 
betreft allerlei andere regelgeving. Beide organisaties hebben zich expliciet positief uitgesproken, in 2020 
verwachten we verdergaande stappen te kunnen zetten.
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8. Financiering
In de jaarrekening van 2019  is een compleet overzicht te zien van de financiële situatie. Hier willen we 
globaal de belangrijkste gelden en financiering beschrijven (zie Figuur 10).

Figuur 10. Globale financiering Exodus Midden Nederland

Forensisch kader
Forensische zorg wordt meestal door een rechter opgelegd. De forensische zorgtitel is de 
bekostigingsgrondslag voor de vergoeding de EMN krijgt. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) 
bekostigt de zorg als er sprake is van een strafrechtelijke titel. DForZo is verantwoordelijk voor de inkoop, 
de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Vrijwillig kader
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Zij regelen de nazorg voor ex-
gedetineerden met een vrijwillig kader. Deze zorg wordt betaald vanuit de Wmo.

Van der Staaij
Gemeenten kunnen sinds 2014 gebruik maken van een subsidie, die is ingesteld naar aanleiding van een 
motie van het Tweede Kamerlid Van der Staaij. De regeling is bedoeld voor de re-integratie van ex-
gedetineerden. Aan de hand van een verdeelsleutel krijgt de gemeente Utrecht een bedrag. Voor een 
bijdrage komen alleen traject gebonden kosten in aanmerking: bijvoorbeeld de kosten voor begeleiding, 
cursus/scholing/training, re-integratieactiviteiten en sollicitatiebegeleiding.
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9.2 Balans per 31 december 2019
 (na resultaatbestemming)

   31-12-2019    31-12-2018

e e

Activa

Immateriële vaste activa 4.997 4.456

Materiële vaste activa 329.448 261.863

Totaal vaste activa 334.445 266.319

Overige vorderingen 196.398 35.776

Liquide middelen 555.097 609.941

Totaal vlottende activa 751.495 645.717

Totaal Activa      1.085.940         912.036 

Passiva

Algemene reserve 315.842 213.515

Bestemmingsreserves 281.369 282.569

Totaal eigen vermogen 596.851 496.084

Voorzieningen 23.548 18.252

Langlopende schulden 198.323 219.064

Kortlopende schulden 267.218 178.636

Totaal Passiva      1.085.940         912.036
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9.3 Exploitatierekening over 2019

 Exploitatie    Begroting  Exploitatie 

             2019              2019              2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 1.862.637 1.750.829 1.520.127

Subsidies 8.113 8.000 7.540

Overige bedrijfsopbrengsten 81.255 37.500 106.343

Som der bedrijfsopbrengsten      1.952.005      1.796.329      1.634.011

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.238.514 1.205.734 1.047.707

Afschrijvingen op materiële vaste activa 21.600 20.392 9.329

Overige bedrijfskosten 579.572 616.180 530.681

Som der bedrijfslasten      1.839.687      1.842.306      1.587.718

BEDRIJFSRESULTAAT         112.318          -45.977           46.293

Financiële baten en lasten -11.551 -12.900 -12.634

RESULTAAT BOEKJAAR         100.767          -58.877           33.659

RESULTAATBESTEMMING: 

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve -1.200 -75.000 -25.210

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0

Mutatie Continuïteitsreserve (saldo)         101.967           16.123           58.869

Voordelig Voordelig Voordelig
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9.4 Kasstroomoverzicht 

       2019        2018

e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 112.318 46.293

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen       21.600         9.329

- Voorzieningen         5.296               0

26.897 9.329

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -160.623 -5.486

- kortlopende schulden       88.582       47.601

     -72.041       42.114

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 67.174 97.736

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest      -11.551      -12.634

     -11.551      -12.634

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 55.623 85.102

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -109.690 -12.950

Investeringen immateriële vaste activa -6.456 0

Ontvangen subsidies 9.030 0

Desinvesteringen materiële vaste activa 12.935 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa         4.456           661

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -89.725 -12.289

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden      -20.741      -18.879

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten      -20.741      -18.879

Mutatie geldmiddelen     -54.844      53.935



Jaarverslag 2019Exodus Midden-Nederland

35

Aansluiting geldmiddelen

        2019         2018

Stand per 1 januari 609.941 556.006

Mutatie geldmiddelen -54.844 53.935

Stand per 31 december    555.097    609.941

9.5  Toelichting 
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Midden-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus Midden-
Nederland is statutair gevestigd te Utrecht. Het adres van de stichting is Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht. 
Exodus bestaat uit verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle stichtingen zijn lid van 
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:

De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen en 
die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te 
vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke structuren 
die de oorzaak daarvoor vormen.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
geamortiseerde kostprijs.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens 
de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Automatisering: 33,3%

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het 
vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode 
op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen: 3%

• Verbouwing: 10%

• Inventaris: 20% 

• Installaties: 20%

• Automatisering: 33,3%

• Vervoermiddelen: 20% 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat 
deze zich voordoen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de waarderingsgrondslagen van de individuele jaarrekeningposten.

Vorderingen 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen 
is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs (nominale waarde).

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord 
als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd 
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten 
(onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat).

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenregeling

Stichting Exodus Midden-Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Midden-Nederland. De verplichtingen, die voortvloeien uit 
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. 
Stichting Exodus Midden-Nederland betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt 
betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover 
de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 
verplichtingen) dit toelaat. De dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door 
een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december 2019 bedroeg 
de dekkingsgraad 99,2%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) 
is 96,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is ruim 124%. Het pensioenfonds heeft een herstelplan 
ingediend bij de Nederlandsche bank. Hierin staat dat de verwachting is, dat binnen 12 jaar hieraan voldaan 
kan worden. Verder voorziet het Fonds geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen 
te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Midden-Nederland heeft 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 
anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
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Afschrijvingslasten

Deze bepalen we op basis van de lineaire afschrijvingen die plaatsvinden op basis van de verwachte 
economische levensduur en eventuele restwaarde.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 

9.6 Gebeurtenissen na balansdatum
De 1e paar maanden van het boekjaar 2020 worden beheerst door het Corona virus. Exodus heeft bij het 
opstellen van de jaarrekening hier rekening mee gehouden. 

Vanuit het ministerie van VWS is actie ondernomen richten de VNG. Tussen het rijk en de Gemeenten 
zijn afspraken gemaakt over hoe zorgaanbieders en professionals in staat gesteld worden om in deze 
uitzonderlijke tijd hun belangrijke werk voort te kunnen zetten. Belangrijkste afspraak hier in is dat 
de continuïteit van zorg en ondersteuning, onder alle omstandigheden - dus nu ook ten tijde van de 
coronacrisis – gewaarborgd is. 

Wat dit financieel betekent weten we nog niet, maar negatieve resultaten in 2020 kunnen door de 
organisatie opgevangen worden doordat er toereikende financiële buffers aanwezig zijn. 

9.7 Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Midden Nederland

Ons oordeel 
De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna: ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Exodus Midden 
Nederland te Utrecht is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Exodus Midden 
Nederland. Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening (pagina 31-40) in alle van 
materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Exodus 
Midden Nederland op basis van de grondslagen zoals beschreven in de paragraaf 9. 5 ‘Toelichting’.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2019;

• de exploitatierekening over 2019;

• het kasstroomoverzicht over 2019;

• de bijhorende toelichtingen (waaronder de gehanteerde grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling)

Samengevatte jaarrekening 
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Regeling 
verslaggeving WTZi. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan 
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 
Exodus Midden Nederland en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de 
gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds 
de datum van onze controleverklaring van 20 april 2020.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Exodus 
Midden Nederland in onze controleverklaring van 20 april 2020.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de samengevatte jaarrekening
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de 
grondslagen zoals beschreven in paragraaf 9. 5 ‘Toelichting’. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor 
het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van 
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Was getekend te Sliedrecht, 20 april 2020.

WITh accountants B.V.
A.M. Tromp MSc RA
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