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Beste kandidaat-bewoner,
Allereerst hartelijk dank voor je interesse in ons begeleidingsprogramma.
Dit formulier is bedoeld voor (ex-)gedetineerden die geen forensische zorg hebben, maar wel
het begeleidingsprogramma van Exodus willen volgen.
Je behoort tot deze doelgroep als je niet in aanmerking komt voor detentiefasering vanwege
de te korte duur van de straf en als je geen verplicht reclasseringstoezicht hebt na detentie.
Houd er rekening mee dat we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben voor mensen
zonder justitieel kader. Dit heeft te maken met beperkte mogelijkheden om een traject te
financieren zonder justitie.
Wij zijn benieuwd naar jouw motivatie voor ons traject. De ruimte om die motivatie te
omschrijven, krijg je in het aanmeldingsformulier en in de beschrijving van je levensverhaal.
Voordat je aan de slag gaat met de aanmelding, vragen wij je aandacht voor het volgende.




Print dit aanmeldingsformulier en vul het daarna zo volledig mogelijk in.
Als je er niet uit komt, vraag dan iemand om hulp (bijvoorbeeld je casemanager of
geestelijk verzorger).
Van belang is dat je de aanmelding zo compleet mogelijk opstuurt, met een
ondertekende machtiging (zie formulier), zodat we jouw aanmelding in behandeling
kunnen nemen.

Wij hebben de volgende stukken nodig:





Volledig ingevuld aanmeldingsformulier;
Een geschreven levensverhaal van maximaal 4 kantjes;
Ondertekende machtiging;
Rapportages, vanuit het gevangeniswezen en de reclassering, zoals een
reclasseringadvies of een voortgangsverslag.

Meer informatie
Wil je specifieke informatie over jouw situatie, bel dan met het Centraal Aanmeld Team op
werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur op telefoonnummer 071 516 19 55. Wil je algemene
informatie of het informatieboekje aanvragen, bel dan met het secretariaat op
telefoonnummer 071 516 19 50.
Let op!
Als er in de tussentijd een wijziging in je situatie is, dan verzoeken wij om dit aan het
Centraal Aanmeld Team door te geven. Bijvoorbeeld als je overgeplaatst wordt naar een
andere PI of als je onverwachts in vrijheid wordt gesteld.
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Aanmeldingsformulier
Vooraf
Probeer dit formulier zelf zo volledig mogelijk in te vullen. Wanneer je vastloopt kan je hulp
vragen bij je verwijzers.
Gebruik bij voorkeur een zwarte of blauwe pen en schrijf zo duidelijk mogelijk. Het
aanmeldingsformulier bestaat uit 8 bladzijden en een machtigingsformulier. Alleen compleet
ingevulde formulieren, met getekende machtiging én bijgevoegd levensverhaal worden door
Exodus in behandeling genomen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Man/vrouw:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland moeder:
Geboorteland vader:
Levensovertuiging/godsdienst:
Nationaliteit/identiteit
Welke nationaliteit heb je?
Indien je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, heb je een verblijfsvergunning voor bepaalde
of onbepaalde tijd? (omcirkel het antwoord)
Ja, ik heb een verblijfsvergunning / nee, ik heb geen verblijfsvergunning
Zo ja, tot wanneer is deze geldig?
Ben je in het bezit van een identiteitsbewijs/paspoort?
Zo ja, tot wanneer is het geldig?
Zo nee, waarom niet?
Heb je al een nieuw identiteitsbewijs/paspoort aangevraagd?
Zo ja, wanneer heb je deze naar verwachting in je bezit?
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Ben je nu gedetineerd?
Zo ja, in welke inrichting?
Registratienummer:
Unit (indien van toepassing):
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Zo nee, op welk adres ben je bereikbaar?
Postcode en plaats:
Op welk telefoonnummer ben je bereikbaar?
Begindatum huidige detentie:
Einddatum huidige detentie:
Eerste contactpersoon in de inrichting:
Functie:
Telefoonnummer:
Tweede contactpersoon in de inrichting:
Functie:
Telefoonnummer:
Geestelijk verzorger (pastor, dominee, imam, etc):
Telefoonnummer:
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Aanmelding
Door wie ben je op Exodus gewezen of hoe heb je van Exodus gehoord?

Delict(en)
Waarvan word je verdacht of waarvoor ben/was je veroordeeld?
Is dit je eerste detentie?
Zo nee, welke waren de periodes van eerdere detenties en waarvoor zat je?
Middelengebruik
Heb je softdrugs gebruikt?
In welke periodes, hoeveel dagen per week gebruikte je, hoeveel per keer en wat?
Op welke datum heb je voor het laatst softdrugs gebruikt?
Dronk je alcohol?
In welke periodes, hoeveel dagen per week dronk je, hoeveel per keer en wat?
Op welke datum heb je voor het laatst alcohol gedronken?
Heb je harddrugs gebruikt?
In welke periodes, hoeveel dagen per week gebruikte je, hoeveel per keer en wat?
Op welke datum heb je voor het laatst harddrugs gebruikt?
Gebruik je methadon of andere remmende middelen voor je verslaving?
In welke periodes, hoeveel dagen per week gebruikte je?
Op welke datum heb je voor het laatst gebruikt?
Heb je gegokt?
In welke periodes, hoe vaak en hoeveel geld besteedde je er aan?
Op welke datum heb je voor het laatst gegokt?
Ben je ergens anders aan verslaafd en zo ja, aan wat?
Ben je wel eens opgenomen geweest in een verslavingskliniek?
Zo ja, waar en wanneer?
Gezondheid
Heb je lichamelijke of psychische klachten? Zo ja, welke?
Heb je stoornissen of ziektes? Zo ja, welke en wie stelde de diagnose?
Gebruik je medicijnen? Zo ja, welke, waarvoor en hoeveel?
Heb je vroeger medicijnen gebruikt? Zo ja, welke, waarvoor en hoeveel?
Ben je ooit opgenomen geweest op een psychiatrische afdeling (van bijvoorbeeld een
ziekenhuis of GGZ instelling)? Zo ja, waar, wanneer en met welke klachten?
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Opleiding, werk en vrije tijd
Heb je de basisschool afgemaakt?
Heb je een voortgezette opleiding afgemaakt? Zo ja, welke?
Heb je andere diploma’s of certificaten behaald? Zo ja, welke?
Heb je gewerkt? Zo ja, in welke functies?
Wat zijn je wensen ten aanzien van werk en opleiding?
Wat doe je in je vrije tijd?
Wat zijn je sterke kanten?
Wat zijn je minder sterke kanten?

Geld
Hoeveel inkomsten per maand had je ongeveer voor je huidige detentie?
Hoeveel geld gaf je maandelijks uit?
Heb je schulden?
Zo ja, hoeveel en aan wie?
Heb je schulden bij het CJIB?
Loopt er al een betalingsregeling?
Hoeveel inkomen denk je na je detentie te kunnen verdienen?
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Wonen
Heb je je eerder aangemeld bij Exodus? Zo ja, waar en wanneer?
Heb je een intake bij Exodus gehad? Zo ja, waar en wanneer?
Heb je bij Exodus gewoond? Zo ja, waar, wanneer en heb je het programma wel of niet
afgerond?
Heb je eerder in soortgelijke instellingen gewoond? Zo ja, waar en waarom is dat gestopt?
Op welk adres en welke plaats woonde je voor je huidige detentie?
Vertel iets over hoe je daar woonde en met wie:
In welke gemeente heb je het grootste deel van je leven gewoond?
Waar wil je in de toekomst gaan wonen en waarom?
Waar wil je in de toekomst zeker niet gaan wonen en waarom niet?

Familie en vrienden
Heb je een relatie?
Heb je kinderen?
Zo ja, hoeveel en in welke leeftijd?
Waar verblijven zij nu?
Hebben zij een voogd of toezichthouder?
Met welke familieleden heb je goed contact?
Met welke vrienden heb je goed contact?
Zijn er andere belangrijke personen voor je?
Motivatie
Waarbij heb je begeleiding nodig van Exodus (wat zijn je leerdoelen)?

Heb je het informatieboekje van Exodus gelezen?
Zo ja, met welke huisregel denk je de meeste moeite te gaan hebben en waarom?
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Plaatsingsvoorkeur
Kruis hieronder drie huizen aan waarnaar je voorkeur uit gaat.
O
Alkmaar
O
Amsterdam
O
Den Bosch
O
Den Haag
O
Groningen
O
Hardenberg
O
Heerlen
O
Leiden
O
Rotterdam
O
Utrecht
O
Venlo *
* Alleen voor vrouwen, eventueel met maximaal twee van hun kinderen tot 12 jaar.

Toelichting op voorkeuren:

Exodus kan niet garanderen dat je terecht kunt in één van je drie voorkeurshuizen. Als je
voorkeurshuizen vol zijn, wil je dan ook naar andere huizen? Omcirkel je antwoord: Ja / Nee

Er zijn veel vrijwilligers actief bij Exodus. Kunnen zij nu of later iets voor jou of je familie
betekenen?
Zo ja, wat?

Heb je al alternatieven als je niet terecht kunt in één van de Exodus huizen?
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Levensverhaal
Wij nemen jouw aanmelding alleen in behandeling als je een levensverhaal meestuurt. Een
levensverhaal is een door jezelf geschreven verhaal over je leven. Zorg dat je verhaal één (1)
tot maximaal vier (4) kantjes is en je het indeelt per levensfase (peuter, kleuter, kind, puber,
jong-volwassene, volwassene).
De volgende onderwerpen dienen minimaal aan de orde te komen:
 wie waren je ouders en/of opvoeders en wat beteken(d)en zij voor je
 je (half)broers en –zussen
 andere familieleden en belangrijke personen
 je vriendenkring
 waar je woonde
 school, opleiding en werk
 alcohol- en drugsgebruik
 ervaringen met justitie
 hoe je tot het delict gekomen bent waarvoor je vast zit of gezeten hebt
 of er slachtoffers gevallen zijn bij jouw delict en zo ja, hoe jij je voelt tegenover hen
 en natuurlijk wat je verder zelf nog kwijt wilt.
Machtiging
Deze kun je vinden op de volgende bladzijde. Wij verzoeken je deze in te vullen, te
ondertekenen en mee te sturen met jouw aanmelding. Wanneer je de machtiging niet invult,
kunnen wij geen informatie
over je opvragen aan derden. Exodus kan je geschiktheid dan niet goed beoordelen en je
aanmelding niet in behandeling nemen.
Verzending
Stuur dit aanmeldingsformulier (pag 1 t/m 8) met ondertekende machtiging en je
levensverhaal naar:
Exodus Nederland
t.a.v. Centraal Aanmeld Team
Morssingel 5
2312 AZ Leiden
Fax: 071 516 19 65
E-mail: aanmelden@exodus.nl
www.exodus.nl
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Machtiging
Hierbij verklaar ik er geen bezwaar tegen te hebben dat Exodus gegevens over mij inwint uit
het cliënt volgsysteem van de reclassering en/of bij andere justitiële en hulpverlenende
instanties.
Denk hierbij aan:
 Opvragen van afdelingsrapportage opgesteld door het gevangeniswezen en/of een
klinische setting
 Opvragen van uitslagen van de Urine Controle (UC) of aanvraag UC afname (als
Exodus daar aanleiding toe ziet)
 Opvragen van diverse beschikbare rapportages bij de reclasseringsinstanties, Bureau
TR, behandelaars (psychiaters, psychologen, verslavingsdeskundigen) en de
Forensische Polikliniek
 Opvragen openstaande zaken bij het CJIB
 Opvragen van informatie bij instellingen waardoor ik eerder begeleid ben
Het aanvragen van gegevens gebeurt alleen ten behoeve van plaatsing in één van de
Exodushuizen.
Naam:
Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:
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