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1. Over Exodus

1.1 Voorwoord
Eind 2016 is met het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Exodus 
Nederland het proces afgerond van een grondige herziening van de bestuurlijke organisatie van de 
vereniging. Het aantal leden is middels enkele fusies, teruggebracht van elf tot vijf. Vier ledenstichtingen 
werken bestuurlijk met het Raad van Toezicht model, één ledenstichting en het verenigingsbureau werken 
volgens het Bestuursmodel. Hiermee is het bestuurlijk model aanzienlijk doorzichtiger en eenvoudiger 
geworden. Daarmee is een veel slagvaardiger bestuur en toezicht ontstaan. In de loop van 2017 is – met 
name door het voortijdig vertrek van een drietal bestuursleden - duidelijk geworden dat er nog een slag 
te slaan is om de bestuurlijke organisatie te vervolmaken. In de afgelopen jaren zat het Verenigingsbureau 
financieel in zwaar weer. We hebben aanspraak moeten doen op onze reserves. Dit noopte ons tot het 
nemen van aanpassingen aan de kostenkant. De financiering vanuit het ministerie is tevens gewijzigd. De 
nieuwe financieringswijze geeft meer mogelijkheden, maar ook meer onzekerheden. Daarnaast is het 
sociale domein danig in beweging. Exodus werkt steeds meer met gemeenten, die vooral verantwoordelijk 
zijn voor de ambulante trajecten. Deze veranderingen en aanpassingen vroegen om een structurele aanpak 
om voor de komende jaren een ook financieel gezond te blijven.

In april wordt besloten tot het instellen van een Task Force met als opdracht om kritisch te kijken naar het 
aanbod van Exodus gezien de veranderende vraag van de samenleving. Waar moet Exodus zich op richten 
en hoe kunnen we weer komen tot een financieel gezonde onderneming? Met behulp van de vrijwillige 
inzet van een aantal deskundigen van buiten (waarvoor onze grote dank!) is de Task Force in 2017 aan de 
slag gegaan. Naast de genoemde externen namen vertegenwoordigers uit diverse onderdelen vanuit heel 
Exodus plaats. In november heeft de Task Force aan de ALV gerapporteerd. 

De aandacht van de Task Force is vooral gegaan naar de financiën en het inspelen op de veranderende 
maatschappelijke omstandigheden. Daarnaast vielen twee zaken die rond de discussie in de Task Force naar 
voren kwamen op:

• Het directieteam zorgde op de eerstvolgende ALV voor een uitwerking van de aanbevelingen 
van de Task Force in de vorm van een actielijst onder het motto na het praten het poetsen. 
Dat geeft vertrouwen in het serieus oppakken van de aanbevelingen. 

• De discussie heeft bij alle geledingen het inzicht gegeven dat Exodus zich kenmerkt door 
eenheid in verscheidenheid. Regionale verscheidenheid is noodzakelijk om te voldoen aan de 
groeiende en diverse vraag van gemeenten. Eenheid is nodig om het merk Exodus te bewaken, 
zorg te dragen voor een gezamenlijke professionele facilitaire ondersteuning en om elkaar 
praktisch en inhoudelijk te steunen en stimuleren bij het vervullen van onze lastige opdracht.

Dik Toet
Bestuurder Exodus 
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1.2 Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe 
kansen kunnen creëren.

1.3 Visie
Exodus biedt haar deelnemers 4 sleutels tot een zinvol bestaan en om nieuwe kansen te creëren:

1. Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie
2. Zingeving: wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven
3. Werken: wij werken aan het realiseren van zinvolle dagbesteding
4. Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk

Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:

1. Financiën: wij dragen eraan bij dat de deelnemers hun financiën op orde krijgen en houden

1.4 Kernwaarden
1. Mensgericht - Medewerkers van Exodus staan naast de ander. We begeleiden ex-gedetineerden 

en hun familieleden, we behandelen ze niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardig
3. Behulpzaam - Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de ex-

gedetineerden en hun familieleden. Hulp- en informatievragen beantwoorden we eerlijk en 
transparant. We werken mee, we handelen niet opportunistisch.

4. Volhardend - Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan 
misschien wel rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief

5. Betrokken - Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander.  
 Deze houding verlangt Exodus ook van onze relaties zoals samenwerkingspartners, medewerkers 

en ex-gedetineerden.

1.5 Doelstellingen
De vereniging heeft ten doel:

1. Het optimaliseren van de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de 
samenleving in Nederland door:
• dienstbaar en ondersteunend zijn aan haar leden, die als doelstelling hebben de resocialisatie van 

(ex-)gedetineerden, op het gebied van kwaliteitswaarborging, kwaliteitsontwikkeling, financieel 
beheer en fondsenwerving, methodiekvorming en onderlinge communicatie tussen de leden;

• aansturend, initiërend en faciliterend bezig zijn met vrijwilligersgroepen binnen en buiten de 
Penitentiaire Inrichtingen en de huizen van de leden, als dan niet met betrekking tot nazorg 
aan (ex-)gedetineerden;

• het betrekken van en samenwerken met relevante partners, waaronder kerken, 
geloofsgemeenschappen, justitie(pastoraat), reclasseringsorganisaties, bij de nazorg aan      
(ex-)gedetineerden;

• de ontwikkeling van nieuwe Exodusprojecten;
• het ingaan op nieuwe beleidsontwikkelingen;
• het verwerven van subsidies ten behoeve van de leden;

en voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt.
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1. De vereniging draagt zorg voor een adequate medezeggenschapsstructuur ten behoeve van 
het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de vereniging en de bij haar aangesloten 
stichtingen werkzame personen. De instelling, samenstelling en bevoegdheden hiervan worden, 
voor zover niet in deze statuten voorzien, bij reglement geregeld.

2. De vereniging kan, op een wijze als in het huishoudelijk reglement te voorziening, voor de leden 
taken uitvoeren.

3. De vereniging en haar leden laten zich bij de uitvoering van haar doelstelling leiden door de 
Bijbelse boodschap van gerechtigheid en heelmaking, temidden van de pluriformiteit van de 
samenleving.

4. De vereniging kent regio’s vast te stellen en aan te wijzen door het bestuur na voorafgaande 
goedkeuring van de leden.

5. De vereniging beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

1.6 Succesbepalende factoren
Succesbepalende factoren zijn randvoorwaarden om Exodus succesvol naar de toekomst te leiden. De 
succesbepalende factoren zijn divers van aard. Voor de komende beleidsperiode worden de volgende 
factoren door het directieteam als bepalend gezien voor Exodus in perspectief:

1. Kleinschalig organiseren, grootschalig faciliteren
2. Competente bemensing op alle niveaus
3. Onderscheidende aandacht zingeving
4. Klantgericht en efficiënt servicebureau
5. Strategische PR en fondsenwerving
6. Vernieuwende diensten en concepten
7. Aantoonbare en aansprekende uitstroomresultaten
8. Diversifiëren kostendragers
9. Gezonde bedrijfsvoering
10. Strategisch relatiebeheer

1.7 Juridische en interne structuur
Exodus Nederland is een vereniging van regionale Exodusstichtingen.

Op 1 januari 2017 fuseerden de stichtingen Alkmaar en Amsterdam tot de stichting Exodus Noord-Holland. 
Venlo, Heerlen en Zuid-Limburg fuseerden op die datum tot de stichting Exodus Zuid-Nederland. Vanaf 1 
januari 2017 is de transitie naar de nieuwe organisatie afgerond.  Vanaf 2017 zijn de aangesloten stichtingen, 
ook regio’s genoemd, de volgende: 

Exodus Zuid-Holland

Exodus Noord-Holland

Exodus Noord- en Oost-Nederland

Exodus Midden Nederland

Exodus Zuid-Nederland 

De directeur-bestuurders van de regio’s vormen samen met de directeur van het verenigingsbureau het 
directieteam. 
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Organogram
Vastgesteld in de ALV juni 2015

1.8 Raad van Toezicht en bestuur
Exodus Nederland is een vereniging, voluit de vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland. 
De vereniging heeft een raad van Toezicht, die bestaat uit:

Marianne Luyer, voorzitter
Jacco Groeneveld, lid
Vincent Eversdijk, lid

Het bestuur bestaat uit:

Fred Venus, voorzitter
Fred Ruiten, penningmeester
Roel de Bruijn, lid
Dik Toet, lid

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht (RvT) en van het bestuur is onbezoldigd. Alleen werkelijk 
gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en in de 
werkorganisatie (inclusief de afdeling Vrijwilligers & Kerkzaken). De leiding daarvan is gedelegeerd aan de 
directeur Jan van Gils. 

Alle directiefuncties worden bezoldigd conform de CAO Sociaal Werk.

ALV Vereniging Exodus

RvT

Regio-
directeur

Regio-
directeur

Regio-
directeur

Regio-
directeur

Regio-
directeur

Bestuur
Exodus

Nederland

RvT RvT RvT RvT RvT

GOR

OC OC OC OC OC
Directeur

Midden
Nederland

(Utrecht en 
Flevo-polder)

Noord West
Nederland

(Noord 
Holland)

Zuid West
Nederland

(Zuid-
Holland)

Zuid-
Nederland

(Noord-
Brabant, 

Limburg en 
Zeeland)

Noord en
Oost

Nederland

(Groningen, 
Friesland, 
Drenthe, 

Overijssel, 
Gelderland)

V&K
Service-
bureau
Exodus
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Het bestuur kwam in 2017 drie keer bijeen en nam de volgende besluiten:

• Aanstelling directeur verenigingsbureau

• Instemming statutenwijziging Exodus Noord- en Oost- Nederland

• Verlenen mandaat aan directeur voor vaststellen verenigingsdocumenten

De Raad van Toezicht kwam in 2017 twee keer bijeen. Op de agenda stonden de bedrijfsvoering, de 
afstemming met het bestuur en het overleg met de raden van toezicht van de aangesloten stichtingen. Op 
verzoek van het bestuur heeft de Raad van Toezicht voorgesteld en goedkeuring verleend aan de instelling 
van een taskforce. Tevens werd in 2017 drie keer in brede samenstelling vergaderd door de ALV en de 
raden van toezicht van de aangesloten stichtingen en de vereniging. 

Overzicht van nevenfuncties leden Raad van toezicht en bestuur:

Marianne Luyer • Directeur OnTheGood (betaald)
• Voorzitter RvT CNV Connectief
• Voorzitter Raad van Advies Espeq
• Plv lid Raad van Europa
• Lid Statenfractie CDA Flevoland 
• Lid Bestuur Steenkampfonds CDA

Jacco Groeneveld • Regiodirecteur Reclassering Nederland (betaald)
• Lid Raad van Toezicht Gevangenismuseum te Veenhuizen
• Lid Adviescommissie Kennisinstituut Sociale Innovatie 

Hogeschool Utrecht
• Lid Raad van Inspiratie Stichting Life Goals
• Lid Bestuur Rotary Haarzuylens

Vincent Eversdijk • Partner bij BDO Advisory BV (betaald)

Fred Venus • Lid RvT H3O, Stichting voor Peuterwerk
• Lid RvT Stichting Hans Petri school
• Voorzitter bestuur RTV Dordrecht

Roel de Bruijn • Lid Raad van Toezicht Jeugd Bescherming Regio 
Amsterdam

• Lid en penningmeester bestuur van de VBZ (Vereniging 
Voor Beter Zorg)

• Lid en Penningmeester Stichting Kinderboerderijen
• Lid bestuur Stichting ben Sajet, Academische Werkplaats 

Zorgvernieuwing

Fred Ruiten • Directeur bij Fimai BV (betaald)
• Voorzitter Raad van Toezicht CSG Jan Arentsz 
• Lid Raad van Toezicht Van der Meij College Alkmaar 
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Forte Kinderopvang 
• Voorzitter Raad van Toezicht Kinderopvang Beemster 
• Penningmeester ChristenUnie 
• Vice-voorzitter/penningmeester Stichting 180 
• Voorzitter Stichting Hart voor Heerhugowaard

Dik Toet • Voorzitter stichting inloophuis psychiatrie/informatiepunt 
GGZ Holland Rijnland
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Eind 2017 besloten de bestuursleden Roel de Bruin, Fred Venus en Fred Ruiten per direct op te stappen. 
De vacatures werden nog niet ingevuld omdat een besluitvormingsproces in gang werd gezet om de 
governance van Exodus Nederland te evalueren en zo nodig aan te passen. Gedurende deze periode werd 
het bestuur waargenomen door de heer Dik Toet, met goedkeuring van de ALV. Dit proces zal in 2018 
worden afgerond. 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Het hoogste orgaan van de vereniging is de ALV. Alle ledenstichtingen hebben hierin één stem. 

De ALV benoemt en ontslaat de leden van het bestuur, stelt de begroting en de jaarstukken vast en bepaalt 
daarmee het beleid. 

De ALV kwam in 2017 vier keer bij een en nam de volgende besluiten:

• Het formeren van een Task Force werkgroep

• Aanmelding Exodus voor de aanbesteding transitiehuizen België

• Het besluit een extra ALV in te plannen

• Het directieteam gaat aan de slag met de aanbevelingen uit de Task Force

• (Her)Benoeming Dik Toet als bestuurslid

• Vaststellen jaarrekening

• Vaststellen begroting 2018

• Akkoord op interne verdeling ingekochte DForZo dagen

• Decharge verlenen aan de Task Force werkgroep

1.9 Governance code
Exodus wordt bestuurd conform de Governance code Model Bestuur van de sector Sociaal Werk. 
Deze code is vertaald in de statuten van de vereniging. Beleid, uitvoering en verantwoording zijn belegd 
bij de directeur. De Raad van toezicht houdt toezicht op een moment vooraf (begroting) en achteraf 
(verantwoording jaarstukken) en staat het bestuur met raad en daad terzijde. Exodus hanteert als 
zorgorganisatie de principes van de Zorgbrede Governance code.

1.10 Personele bezetting
Op het verenigingsbureau werkten in 2017 27 medewerkers. In totaal werkten er bij de 
aangesloten ledenstichtingen 209 medewerkers. (gemiddelden over het kalenderjaar)

Het verzuimpercentage is in 2017 een gemiddeld percentage van 4%. Een lichte stijging vergeleken met 
2016. In 2016 was het gemiddelde percentage 2,2%. Preventief vindt er overleg plaats met de bedrijfsarts 
bij frequent verzuim. Om een efficiëntie slag te maken is de salarisadministratie uitbesteed aan ADP.

De CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 
30 juni 2019 en bouwt verder aan de optimale individuele inzetbaarheid en ruime keuzevrijheid van werknemers.
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2. Beleid

2.1 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Het beleidsplan 2017 was gericht op:

1  Het meer tevreden stellen en betrokken maken van onze vrijwilligers;

2  Het profileren middels een onderscheidend imago;

3  Een gezonde bedrijfsvoering en verantwoording na de aanpassingen van het financieel kader 
Justitie (declaratiemodel);

4  Krachtiger maken van de medewerkers;

5  Vergroten van de toegevoegde waarde van het verenigingsbureau voor de leden stichtingen.

Ad 1
De ruim 1.600 vrijwilligers van Exodus begeleiden kerkdiensten in de PI, verzorgen gespreksgroepen of 
zijn bezoekvrijwilliger. Sommigen zijn vrijwilliger in een Exodushuis: als bezoeker, als keukenvrijwilliger 
(kookmaatje) of bij de receptie. Er zijn ook ex-deelnemers die zich als ervaringsdeskundige vrijwillig inzetten. 
Zij spelen na afronding van hun eigen traject als deelnemer een rol in het traject van andere bewoners of 
ze ondersteunen de organisatie op andere manieren. Afgelopen jaar is stevig geïnvesteerd in het bieden van 
deskundigheid met trainingen en cursussen. De vrijwilligers zijn sterk betrokken bij de regionale en landelijke 
themadagen, waar ook intervisie en onderlinge afstemming een grotere rol heeft gekregen.

Ad 2
Naams- en aanbodbekendheid van Exodus zou bij alle samenwerkende partijen gemeengoed moeten zijn. 
Helaas is dat nog niet overal het geval. 

Uit inventarisatie ontstaat het beeld dat we landelijk zeer actief zijn en allerlei creatieve initiatieven ontplooien, 
maar ook dat lang niet voor iedereen duidelijk is wat er aan ontwikkelingen zijn. De opzet voor dit jaar is erop 
gericht om tot een betere regionale en landelijke afstemming wordt gekomen, kennis en ervaringen worden 
verzameld en uitgewisseld. Het recent geïntroduceerde intranet kan hierbij behulpzaam zijn.

Ad 3
Het werkdocument Krachtinventarisatie (KI), dat bij onze methodiek Jouw Kracht hoort, gebruiken 
de Exodusstichtingen als middel om verantwoording af te leggen aan de financiers (zoals de Directie 
Forensische Zorg (DForZo)). Dit betekent in de praktijk dat financiers de stichtingen afrekenen op de 
frequentie van gemaakte krachteninventarisaties en actieplannen. We willen in de komende periode een 
apart rapportagesysteem ontwikkelen, met korte, schematisch vormgegeven digitale handelingsplannen. 
Dit plansysteem kan Exodus ontwikkelen in samenwerking met de reclassering en in afstemming met de 
financiers. De administratieve last van de medewerkers zal hiermee tot een minimum beperkt worden.

Ad 4
De methodiek van Exodus staat vakkundig uitgewerkt in het Methodiekschrift. 

De integrale benadering van Exodus en de vertaling hiervan in de methodiek Jouw Kracht voldoet, omdat 
deze ruimte biedt voor individueel maatwerk. 

De regio-inventarisatie laat zien dat alle regio’s naar deze methodiek verwijzen (soms ook Krachtwerk 
genoemd, waar de methodiek op is gebaseerd). De regio’s passen de uitgangspunten met enige aanpassing 
ook ambulant toe. Tevens wordt er door enkelen ook gewerkt met de DOEL-methodiek (gericht op relaties 
en zingeving), een samen met andere partijen ontwikkelde methodiek, specifiek gericht op de sleutel werk 
(Work-Wise) en de specifiek op jongvolwassenen gerichte methodiek Restart. Ook de vrijwilligers krijgen 
scholing in de Exodusmethodiek Jouw Kracht. 
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Daarnaast zal blijvend ingezet worden om alle medewerkers en vrijwilligers op kennisniveau te houden, te 
ondersteunen en met een terugkerend aanbod op methodiek, (professionele) houding en privacy in hun 
belangrijke taken.

Ad 5

In 2017 hebben we gekozen voor een totale bedrijfsscan, gericht op de eerdergenoemde ontwikkelingen op 
het terrein van de veranderende financiering en de veranderende vraag vanuit de doelgroep, samenleving 
en ketenpartners. Dit om op adequate wijze de leden stichtingen nu en in de toekomst op deskundig en 
kwalitatief hoog niveau te kunnen faciliteren.

Daaruit bleek dat niet elk bedrijfsproces aansloot bij de verwachtingen en dus aanpassing vereisten. Vooral 
tijdig en juist aanleveren van productie informatie bleek lastig en tijdrovend. Veelal werd, om tot een 
uiteindelijk juiste verantwoording te komen, op handmatig niveau tot verwerking overgegaan. 

Het proces was versnipperd (decentraal versus centraal) en inefficiënt.

Eind 2017 is door het directieteam besloten om tot een meer centrale, vanuit het verenigingsbureau 
aangestuurde, administratieve functie te komen. Hiervoor is het verenigingsbureau op een aantal cruciale 
punten gemandateerd en is de informatie en verantwoordingensystematiek sterk verbeterd.

In de komende jaren wordt er ingezet om, op deze gezonde verantwoordingsbasis, te komen tot een 
groter aanbod op het terrein van administratie, financiële afhandeling en ondersteunende diensten zoals 
ICT/AVG, scholing en ontwikkelingsbeleid.

2.2 Activiteiten 
Vrijwilligers & Kerkzaken
We onderscheiden drie verschillende soorten vrijwilligerswerk, alle met een (vrijwel) landelijke dekking:

1  Nazorgwerk, zowel binnen de Exodushuizen als daar buiten

2  Bezoekwerk/inzorg, vrijwilligersinzet binnen de PI

3  Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) 

Ad 1
Naast steun aan de ex-gedetineerde komt het steeds vaker voor dat ook de partner en andere familieleden 
een beroep doen op de hulp van de vrijwilliger. 

Ad2
We zien een toename van vrijwilligers in de RIC’s van de verschillende PI’s. Vooral studenten met studies als 
Criminologie, Rechten, Psychologie en Maatschappelijk werk zijn als vrijwilliger actief binnen deze centra. 
Kennis en ervaring opdoen met de doelgroep heeft voor twee kanten een toegevoegde waarde.

Ad 3
Het aantal OKD-activiteiten is in 2017 flink gegroeid. Door de sluiting van een aantal PI’s in voorgaande 
jaren wordt de reisafstand groter van de vrijwilligers die kinderen begeleiden. 

Naast een toename aan contacten is er een blijvende en bovenal toenemende vraag van achterblijvers. 
Zij zoeken een maatje die ondersteund bij opvoedingsvraagstukken of informatie kan geven over alles 
rondom detentie. 
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Deze ontwikkelingen betekenen dat de intensiteit en effectiviteit van de inzet van onze vrijwilligers is 
toegenomen en dat per saldo een aanzienlijk groter aantal gedetineerden, ex-gedetineerden en relaties 
daarvan wordt bereikt. Dit sluit aan bij het ingezette beleid zoals afgestemd met DJI, het Oranjefonds en 
tussen de vier landelijke vrijwilligersorganisaties (4VO).

Mijn kind en ik
In het voormalig project Vrij Verantwoord Vaderschap bieden we vaders in detentie een ouderschapstraining 
aan. In december 2017 is besloten dit project een nieuwe naam te geven en te borgen in het reguliere 
aanbod van Exodus als programma. Met hulp van fondsen kunnen we de dekkingsgraad uitbreiden tot 
landelijk. Het programma sluit aan bij de koers van de Dienst Justitiële Inrichtingen om meer in te zetten 
op familiebanden. Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten van dr. Joni Reef naar dit project 
blijkt onder andere dat vaders die deelnemen aan Mijn kind en ik vaker tegen hun kinderen zeggen dat ze 
van hen houden. 

ICT
In 2017 is gestart met een applicatie om roosters te maken. Het cliëntvolgsysteem is uitgebreid waardoor 
nu ook de dienst Dagbesteding in het systeem geregistreerd kan worden. Ook zijn er acties ondernomen 
om de kwaliteit van de registratie en het declaratieproces te verbeteren en te waarborgen.

Communicatie
Op afdeling Communicatie heeft uitbreiding van uren plaatsgevonden. Ook kwam eind 2017 een stagiair 
in dienst, een tweedejaars student van de Haagse Hogeschool. De stagiair maakte onder andere een 
doelgroepenanalyse en bedacht een mediastrategie voor een campagne om een nieuwe dienst van Exodus 
over het voetlicht te brengen.

In 2017 werd na een uitgebreide enquête onder het personeel het intranet heringericht. 

De website werd 46.311 keer bezocht met een gemiddelde sessieduur van 2,5 minuut. 

Voor de nieuwsbrief Exodus info werd een digitale variant ontwikkeld, om kostenefficiënter te kunnen werken. 

De jaarlijkse dichtwedstrijd voor gedetineerden leverde ruim vijftig gedichten. Uit de top drie koos zanger 
Danny Vera zijn winnaar met het gedicht Give me Love van Sander en zette dit gedicht op muziek. Tijdens 
het Exodusconcert in de PI Zwolle, dat we jaarlijks organiseren met Ark Mission, KRO-NCRV en Dienst 
Geestelijke Verzorging, bracht Danny Vera het winnende lied ten gehore. De schrijver van het gedicht, 
gedetineerde Sander, kon helaas niet bij het concert aanwezig zijn.

Dit jaar vond in de PI Leeuwarden de Anne Frank tentoonstelling plaats waarin gedetineerden worden 
opgeleid door de Anne Frank stichting tot gids van de tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn, het levensverhaal 
van Anne Frank’. De gedetineerden leiden gasten rond zowel van binnen DJI als van daarbuiten, zoals 
schoolklassen. Dit project leidde onder andere tot een publicatie in het Friesch Dagblad. 

2.3 Cliënttevredenheidonderzoek
In 2017 kreeg Exodus voor haar begeleiding een 8,5 van deelnemers die zelfstandig wonen en een 7,3 van 
onze deelnemers die begeleid wonen. Resultaten om trots op te zijn!

Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze deelnemers. Dit onderzoek laten we altijd doen door een 
onafhankelijke organisatie, de afgelopen keer was dit onderzoeksinstituut Triqs B.V. De voorgaande jaren 
deed ZorgDNA B.V. deze onderzoeken voor Exodus. Door de jaren heen waren de resultaten positief. 
Het totaalcijfer lag gemiddeld tussen de 7 en 8. De uitkomsten en verbeterpunten worden besproken met 
de deelnemers en de medewerkers. In sommige gevallen vinden er aanpassingen plaats. Ook worden de 
resultaten gedeeld met de verschillende ketenpartners, inkopers en het keurmerkinstituut.

Aan dit onderzoek hebben 89 ambulante en 113 beschermd wonen deelnemers meegedaan. Onze twee 
grootste diensten zijn onderzocht: beschermd wonen en ambulante begeleiding.
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2.4 Innovatie en ontwikkeling
Project Achterblijvers
Het project heeft tot doel:

•  Ondersteuning en begeleiding bieden aan partners en kinderen van gedetineerden;

•  Intensieve samenwerking met hulporganisaties en instanties in het strafproces, zodat zij 
achterblijvers naar Exodus doorverwijzen;

•  Exodus profileren als dé organisatie in het strafproces die begeleiding en ondersteuning biedt 
aan achterblijvers.

In 2017 maakten we diverse filmpjes met en voor kinderen van gedetineerden. In elk filmpje komt een 
kind aan het woord die een vader of moeder in detentie heeft of had zitten. De kinderen vertellen hun 
ervaringen vanaf het moment van arrestatie tot de huidige situatie. Deze filmpjes worden ingezet tijdens een 
speciale campagne in juni 2018 die gericht is op ondersteuning aan kinderen met een gedetineerde ouder. 
Zij zien en horen de verhalen van leeftijdsgenoten. We bereiken hier mee dat het onderwerp detentie bij 
kinderen laagdrempelig wordt om erover te praten. Tevens kunnen we kinderen die ondersteuning zoeken, 
helpen deze te ontvangen. 

Project Connect
Het project heeft tot doel partnerschappen aan te gaan met het bedrijfsleven. We willen de kans op 
een baan na detentie vergroten voor de deelnemers aan het Exodusprogramma. In 2017 zijn diverse 
bijeenkomsten georganiseerd met de jobcoaches uit de regio’s om kennis en ervaring te delen op het 
gebied van arbeid en detentie. 

We hebben een accountmanager aangesteld om ons netwerk verder uit te breiden met (zaken)relaties en 
werkgevers die partner willen worden van Exodus. 

De belangrijkste activiteit van vorig jaar en dit jaar is het uitbreiden van ons netwerk en het aangaan 
van partnerschappen. Hierop ligt de focus. Om de banden aan te halen met ons huidige netwerk én 
ons netwerk verder uit te breiden met geïnteresseerde bedrijven, organiseren we door het hele land 
netwerkbijeenkomsten. Voor een bijeenkomst wordt het huidige netwerk van werkgevers en relaties 
uit één bepaalde regio uitgenodigd. Daarnaast gaan we actief nieuwe bedrijven benaderen voor deze 
bijeenkomsten, om te horen op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan het werk van Exodus 
en om het werk van Exodus onder de aandacht te brengen. In 2017 was de aftrap van de reeks 
netwerkbijeenkomsten in de provincie Utrecht.

Project Opbouw gedetineerde vader-kind relatie
In 2017 kwam de fondsenwerving rond voor het project Summercamp, naar Amerikaans voorbeeld. In 
dit project gaan gedetineerde vader en kind gedurende een paar dagen, in de PI, deelnemen aan creatieve 
activiteiten gericht op opbouw en versterking van de ouder-kind relatie. Doordat het kind gedurende die 
dagen op een Summercamp verblijft, kan het zich tevens richten op de relatie met lotgenoten. Samen met 
de gevangenis van Vught bouwen we aan de ontwikkeling van dit project. De verwachting is in de herfst van 
2018 dit “Summercamp” te realiseren. 

Project Gezinsbenadering
In zowel de PI Leeuwarden als de PI Veenhuizen zijn we betrokken bij het project Gezinsbenadering van 
de Dienst Justitiële Inrichtingen.
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Voor gedetineerde vaders in de PI’s Leeuwarden en Veenhuizen zijn er verschillende mogelijkheden contact 
te onderhouden met hun gezin. Als eerste zijn er laagdrempelige activiteiten zoals de ouder-kinddag waar 
elke gedetineerde aan mee kan doen. Ten tweede is het mogelijk om deel te nemen aan het project 
Gezinsbenadering. Voor vaders die hiervoor in aanmerking komen, wordt een plan van aanpak gemaakt 
waarin met meerdere betrokkenen wordt bepaald wat er nodig is voor ouder en kind en wat er gedaan 
kan worden. De focus ligt daarbij op de gedetineerde in zijn rol als vader. Ten derde is het mogelijk om 
geplaatst te worden op de nog te openen ‘vadervleugel’ in de PI. De opening staat gepland voor april 2018.
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3. Kwaliteit en Veiligheid

3.1 Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Het werk van Exodus is gericht op de samenleving, gericht op herstel. Op deze wijze bieden we, met hulp 
van professionals en honderden vrijwilligers, perspectief aan mensen met een detentieverleden. Door 
bewezen lagere recidive van mensen die het begeleidingsprogramma afmaken, werken we indirect mee aan 
de economische voordelen die dit de samenleving oplevert1.

3.2 ISO-normering
In 2017 zijn voorbereidingen getroffen om over te kunnen stappen naar een nieuwe norm, 9001:2015. Ook 
vonden voorbereidingen plaats voor de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 
2018 de WBP vervangt.

3.3 Medewerkers tevredenheid onderzoek
Het vierde landelijke medewerkers tevredenheid onderzoek is gehouden in de eerste week van juni, met 
een doorlooptijd tot de tweede helft van september.

In het vierde onderzoek ontvingen 25 medewerkers van het verenigingsbureau de vragenlijst waarvan 
21 medewerkers de vragenlijst ingevuld hebben. Dit leverde een responsepercentage op van 80%. Het 
gemiddelde rapportcijfer is een 7.6.

3.4 Klachtencommissie
In 2017 zijn er vijf klachten binnengekomen. Twee van deze klachten zijn gegrond verklaard, twee deels 
gegrond en eentje ongegrond. De klachtencommissie kwam twee keer bijeen om de klachten te bespreken 
en tot uitspraak te komen.

De klachtencommissie bestaat uit: 

Frank Beking 

Joke de Jong 

Marianne Kooijmans

3.5 Vertrouwenscommissie
In totaal hebben drie bewoners en medewerkers contact gehad met één van de vertrouwenspersonen. 

De vertrouwenscommissie bestaat uit:

Ron Vermeulen 

Hanneke Atsma 

Ellen Timmermans

1 Bron: onderzoeken Novius adviesgroep bij Exodus Utrecht (2009) en Exodus Amsterdam (2006) naar de maat-
schappelijke opbrengsten van het Exoduswerk. 



16

3.6 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.

3.7 Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GemOR)
De GemOR vergaderde in 2017 acht keer. Twee keer vond er een overlegvergadering plaats 
met de bestuurder Jan van Gils. In de GemOR hebben zitting:

• Karin Goosen, regio Zuid-Nederland, voorzitter

• Marloes Berings, verenigingsbureau Exodus Nederland, secretaris

• Jette Kuiper, regio Midden Nederland

• Suzanne Spruit, regio Noord-Holland

• Roselyne van de Heul, regio Zuid-Holland (duo functie)

• Ronald Frederiks, regio Zuid-Holland (duo functie)
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4. Risicoparagraaf
4.1 Strategie
De komende jaren zullen in het teken staan van het uitbouwen van en invulling geven aan een werkwijze en 
daaraan gekoppelde werkprocessen die moeten leiden tot een uitmuntende bedrijfsvoering. Dit gericht op een 
betrouwbaar en tijdig informatiesysteem, zowel op financiële als op bedrijfs- en managementprocessen. Vanuit 
deze bedrijfsvoering dient nog meer dan nu gekomen te worden tot een managementtool die voor langere tijd 
overzicht en scenario’s biedt. Het op dit gebied faciliteren van de ledenstichtingen staat hoog op onze agenda.

Mede gekoppeld daaraan staat het analyseren van het aanbod vanuit het verenigingsbureau van de te 
leveren diensten. Vooral de vraag of deze nog in voldoende mate actueel en wenselijk zijn zal moeten 
worden beantwoord om tot een goede dienstverlening te komen. Hierbij geldt de vraag vanuit de leden 
meestal als leidend. Dit kan en zal waarschijnlijk van invloed zijn op de huidige personele bezetting.

4.2 Operationeel
• Onvoldoende personeelscapaciteit en kwaliteit personeel. Enerzijds zijn er te weinig middelen 

om voldoende personeel aan te nemen gezien de omvang van het werk. Anderzijds hebben 
we te maken met snelle ontwikkelingen op vakgebieden waar Exodus maar een minimale 
bezetting voor heeft, het bijhouden van de wettelijke en uitvoeringsmaatregelen zijn niet altijd 
even snel te implementeren en leiden soms tot fouten en te lange processen.

• Kwetsbaarheid door schaalgrootte. Het verenigingsbureau kent vele afdelingen echter allen 
zijn klein van schaal. Bij uitval van medewerkers door bijvoorbeeld calamiteiten en/of ziekte 
ontstaat hierdoor snel onderbezetting hetgeen een extra beroep doet op de overgebleven 
personeelsleden.  

• Loslaten van het zogenaamde financiering plafond en de toelating van derde partijen op ons 
werkveld kan een bedreiging vormen door een toenemende concurrentie.

4.3 Financieel
• Gebrek aan eigen vermogen. Hierdoor lopen we het risico om relatief snel in financiële (en 

liquide) moeilijkheden te komen. Bij tegenvallende inkomsten zijn we snel door onze middelen 
heen en sterk afhankelijk van onze ledenstichtingen.

• Soft- en hardware vraagt om vernieuwing en investeringen.

4.4 Wet- en regelgeving
Het geïnstalleerd krijgen van een cliëntenraad is voor ons niet eenvoudig. Deze raad heeft moeizaam 
gefunctioneerd, nu staan er verschillende vacatures uit. Deze cliëntenraad behoort te bestaan uit ten 
minste 3 en maximaal 7 personen. 

De wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 geldt, brengt risico’s met 
zich mee omdat het mede vraagt om een grote investering van onze soft- en hardware, extra personele 
inzet en het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming. 

De nieuwe wet forensische zorg en nieuwe wet op geestelijke gezondheidszorg wordt een risico volgend 
jaar. Vanaf 1 januari 2019 worden deze twee vormen van zorg aan elkaar gekoppeld. 
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5. Ontwikkelingen 2018
De deelnemer centraal, dit thema zal terugkeren in alles wat het verenigingsbureau zal 
ontwikkelen en uitvoeren. De organisatie van Exodus, vereniging en haar leden, is altijd sterk 
gericht op haar doelstelling en visie en missie. 

In het komende jaar zullen we naast het dit jaar uitgezette medewerkers tevredenheidonderzoek komen 
tot een vrijwilliger tevredenheidonderzoek en een stakeholdersanalyse. 

Belangrijk is het tot volledige invulling komen van de cliëntenraad, die helaas ook na vele inspanningen 
vanuit de totale organisatie nog onvoldoende ingevuld en ingebed is. Daartoe zal er op korte termijn 
gestart worden met een gerichte campagne om potentiële raadsleden te werven.

De belangrijke positie van Exodus binnen de ketensamenwerking zal meer zichtbaar gemaakt worden. Uit 
onderzoek blijkt dat zowel de potentiële deelnemers als belangrijke verwijzers en plaatsers onvoldoende 
op de hoogte zijn van Exodus als laagdrempelig, normaliserende opvang en begeleiding van deelnemers met 
een forensische problematiek. We gaan daartoe een gerichte campagne opstellen om de positionering en 
bekendheid van Exodus te versterken en verbreden.

Exodus wil blijvend bijdragen aan een vloeiend re-integratietraject ‘in detentie en uit detentie’. Dit in sterke 
samenhang tussen onze deskundigheid en ervaring en onze betrouwbare relaties binnen de strafrecht- en 
hulpverleningsketens.

De aanzet die is gegeven tot een meer op alle leden toegesneden financiering (contributie) heeft er voor 
2018 toe geleid dat er vanuit het verenigingsbureau een processturing is geweest ten aanzien van de 
begrotingsdiscipline van alle bij de vereniging aangesloten leden. Dit heeft mede geleid tot een andere invulling 
van de berekening van de contributie voor de leden, meer in relatie tot de verschillende ambities van de leden.

Voor het verenigingsbureau biedt dit een stabiele financiële situatie voor de komende jaren. Vanuit deze 
gekozen financiële, gezamenlijke, verantwoording en zekerheid zal verdere invulling gegeven worden aan 
meer landelijke inzet van middelen, personeel en aanwezige deskundigheid. Meer dan nu zal er samenwerking 
gezocht worden en invulling gegeven worden aan regio-overschrijdende taken en bevoegdheden.

Voor de komende twee jaar zal er sprake zijn van een vervanging van een groot deel van onze hard- en 
software. Dit vraagt naast een behoorlijke financiële investering ook investering in tijd en deskundigheid. 
Deels zal dit opgevangen kunnen worden door medewerkers vanuit het verenigingsbureau en de regio’s. 
Niet alle deskundigheid is binnen de organisatie aanwezig en we zullen een onderzoek starten naar de 
meest geschikte externe partner hiervoor.

Dit past ook binnen de in 2018 nieuwe werkwijze conform de AVG. Hiertoe zal een regie- en werkgroep 
opgezet worden die, in nauwe samenwerking met onze afdeling Kwaliteit, tot implementatie en toezicht 
moet komen ter bescherming van de privacybescherming van onze deelnemers, medewerkers, donateurs 
en vrijwilligers.
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6.1 Jaarrekening 2016
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

6.1.1 Balans per 31 December 2017
(na resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

e e

Activa

Materiële vaste activa 40.063 44.190

Totaal vaste activa 40.063 44.190

Voorraden 2.040 2.040

Vorderingen 602.278 937.704

Liquide middelen 820.902 211.163

Totaal vlottende activa 1.425.220 1.150.907

Totaal Activa         1.465.283         1.195.098

Passiva

Algemene reserves 173.340 101.215

Bestemmingsreserves 24.734 24.734

Totaal eigen vermogen 198.074 125.949

Kortlopende schulden 1.267.209 1.069.148

Totaal Passiva         1.465.283         1.195.098
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6.1.2 Exploitatierekening over 2017

Exploitatie 
2017

Begroting 
2017

Exploitatie 
2016

e e e

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 7.555.261 7.109.533 7.489.248

Doorbetaalde opbrengsten zorgprestaties -6.195.314 -5.829.817 -6.136.852

Subsidies 751.383 860.800 908.055

Overige bedrijfsopbrengsten 149.747 205.000 216.976

Som der bedrijfsopbrengsten         2.261.078         2.345.516         2.477.428

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.445.731 1.456.269 1.537.530

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17.158 16.000 16.315

Overige bedrijfskosten 724.102 830.585 986.203

Som der bedrijfslasten         2.186.991         2.302.854         2.540.049

BEDRIJFSRESULTAAT             74.087             42.662            -62.621

Financiële baten en lasten -2.254 500 -8.260

RESULTAAT BOEKJAAR             71.833             43.162            -70.881

RESULTAATBESTEMMING: 

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve -292 0 -32.880

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 -3.300 

Mutatie algemene reserve (saldo)             72.125             43.162            -34.700

Voordelig Voordelig Nadelig
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6.1.3 Kasstroomoverzicht 

 2017  2016
e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 74.087 -62.621
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (inclusief boekresultaat
verkoop materiële vaste activa)

         17.158          16.315

- mutatie reserves 292 0
17.450 16.315

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen 335.426 2.044.418

- kortlopende schulden        198.061   -2.021.7233

       533.487          22.695

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 625.024 -23.611

Ontvangen interest 51 1.726

Betaalde interest           -2.305           -9.986

          -2.254           -8.260

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 622.770 -31.871

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -13.030 -18.772

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten         -13.030         -18.772

Mutatie geldmiddelen       609.739        -50.643

6.1.4 Aansluiting geldmiddelen

2017 2016
Stand per 1 januari 211.163 261.806

Mutatie geldmiddelen        609.739         -50.643

Stand per 31 december       820.902       211.163
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6.1.5 Toelichting
Exodusorganisatie

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland, statutair gevestigd te Leiden (Morssingel 5), is 
onderdeel van de Exodusorganisatie (kortweg aangeduid als Exodus). Exodus bestaat uit verschillende 
leden die werken vanuit dezelfde missie en visie. Alle Exodus Stichtingen zijn lid van Vereniging 
Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten

De vereniging heeft ten doel:

1. Het optimaliseren van de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving 
in Nederland door:

• dienstbaar en ondersteunend zijn aan haar leden, die als doelstelling hebben de resocialisatie van 
(ex-)gedetineerden, op het gebied van kwaliteitswaarborging, kwaliteitsontwikkeling, financieel 
beheer en fondsenwerving, methodiekvorming en onderlinge communicatie tussen de leden;

• aansturend, initiërend en faciliterend bezig zijn met vrijwilligersgroepen binnen en buiten de 
Penitentiaire Inrichtingen en de huizen van de leden, als dan niet met betrekking tot nazorg 
aan (ex-)gedetineerden;

• het betrekken van en samenwerken met relevante partners, waaronder kerken, geloofsgemeen-
schappen, justitie(pastoraat), reclasseringsorganisaties, bij de nazorg aan (ex-)gedetineerden;

• de ontwikkeling van nieuwe Exodusprojecten;

• het ingaan op nieuwe beleidsontwikkelingen;

• het verwerven van subsidies ten behoeve van de leden;

en voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt.

2. De vereniging draagt zorg voor een adequate medezeggenschapsstructuur ten behoeve van het overleg 
met en de vertegenwoordiging van de in de vereniging en de bij haar aangesloten stichtingen werkzame 
personen. De instelling, samenstelling en bevoegdheden hiervan worden, voor zover niet in deze 
statuten voorzien, bij reglement geregeld.

3. De vereniging kan, op een wijze als in het huishoudelijk reglement te voorziening, voor de leden taken 
uitvoeren.

4. De vereniging en haar leden laten zich bij de uitvoering van haar doelstelling leiden door de bijbelse 
boodschap van gerechtigheid en heelmaking, temidden van de pluriformiteit van de samenleving.

5. De vereniging kent regio’s vast te stellen en aan te wijzen door het bestuur na voorafgaande goedkeuring 
van de leden.

6. De vereniging beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

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.
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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.

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.

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: 

•  Verbouwing: 10%

•  Inventaris: 20% 

•  Installaties: 20%

•  Automatisering: 33,3%

•  Vervoermiddelen: 20% 

•  Overige materiële activa: 33,3% 

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.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
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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.

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. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

De Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 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 de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 
Nederland. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 
het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 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. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een 
nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. 
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In december 2017 bedroeg de dekkingsgraad 101,1%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 
12 maanden (beleidsdekkingsgraad) is 98,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 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. De Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 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.

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.

6.1.5 Toelichting op de balans
Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde per 31-12-16 91.641 43.061 32.032 178.845 19.649 6.990 372.219

Geaccum afschr per 31-12-16 65.982 41.136 29.578 167.642 16.702 6.990 328.030

Boekwaarde per 31-12-16 25.659 1.925 2.454 11.203 2.947 0 44.190

Investeringen 0 2.899 0 10.131 0 0 13.030

Afschrijvingen 7.240 588 1.222 5.159 2.947 0 17.156

Aanschafwaarde per 31-12-17 91.641 45.960 32.032 188.976 19.649 6.990 385.249

Geaccum afschr per 31-12-17 73.222 41.724 30.800 172.801 19.649 6.990 345.186

Boekwaarde per 31-12-17 18.419 4.236 1.232 16.175 0 0 40.063

De vereniging bezit niet het juridische eigendom van de verbouwing.

De overige activa betreft de productiekosten van het maken van een DVD. Deze film wordt gebruikt in de 
penitentiaire inrichtingen als voorlichtingsmateriaal. 
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Voorraden

31-12-2017 31-12-2016

Bijbels                2.040                2.040

Totaal voorraden               2.040               2.040

De voorraad bestaat uit een aantal bijbels. De bijbels hebben per 31 december 2017 een winkelwaarde 
van e 18.644 (2016: e 18.644) Deze Bijbels worden bij bijzondere gelegenheden verstrekt aan bewoners.

Vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016
Vordering op Ministerie van Veiligheid en Justitie 231.586 106.250
Groepsinterne vorderingen 211.809 683.443
Nog te ontvangen bedragen 156.505 118.936
Debiteuren 2.378 2.447

Vooruitbetaalde bedragen                       0               26.628

Totaal vorderingen           602.278           937.704

De groepsinterne vorderingen bestaan met name uit mutaties op vorderingen die betrekking hebben op 
lonen, sociale lasten en loonheffing (betaald door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen) en 
bijdrage inkooprelatie (ontvangen door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen). 

Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016
Bankrekeningen 820.804 211.090

Kassen                     98                     73

Totaal liquide middelen           820.902           211.163

De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden alsmede een kas ten kantore. Daarnaast is een bankgarantie 
voor e13.400 inzake huurverplichtingen afgegeven. De overige liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 2017 2016
Stand per 1 januari 101.216 135.915

Resultaat lopend jaar               72.125             -34.700

Stand per 31 december           173.340           101.215

De algemene reserve is positief. Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen in beginsel een 
zodanige omvang zou moet hebben dat in geval van terugloop van de externe inkomensstromen minimaal 
een half jaar van de vaste loonkosten doorbetaald kunnen worden. 
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Bestemmingsreserves

2017 2016
Reserve effectiviteitsonderzoek
Stand per 1 januari 5.477 20.301
 +toevoegingen 0 0

 -onttrekkingen                       0               14.824

Stand per 31 december               5.477               5.477

2017 2016
Reserve opleidingen
Stand per 1 januari 19.257 26.495
 +toevoegingen 0 0

 -onttrekkingen                       0                  7.238

Stand per 31 december             19.257             19.257

Totaal Bestemmingsreserves             24.734             24.734

Reserve effectiviteitsonderzoek

De reserve effectiviteitsonderzoek is gevormd om regelmatig wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen 
voeren naar de resultaten en effectiviteit van Exodus. 

Reserve opleidingen

De reserve opleidingen is gevormd om opleidingen te kunnen aanbieden aan medewerkers in de 
Exodusorganisatie. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-12-2017 31-12-2016
Groepsinterne schulden 452.601 0
Vooruit ontvangen subsidie fondsen 222.602 246.140
Nog te betalen kosten 218.491 164.532
Te betalen pensioenpremie 160.176 88.482
Te betalen netto salarissen 71.947 62.526
Te betalen loonheffing en sociale premies 47.639 41.724
Crediteuren 93.753 126.490
Schuld aan Exodus Stichtingen i.v.m. nog te ontvangen afrekening DForZo 0 150.213

Schuld aan Ministerie van Veiligheid en Justitie                       0             189.042

Totaal kortlopende schulden         1.267.209         1.069.148

De groepsinterne schulden bestaan met name uit mutaties op schulden die betrekking hebben op lonen, 
sociale lasten en loonheffing (betaald door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen) en 
bijdrage inkooprelatie (ontvangen door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vereniging heeft een huurcontract voor het pand aan de Morssingel te Leiden tot en met 31 oktober 
2019 met een jaarlijkse huur van e 81.415

De vereniging heeft een bankgarantie afgegeven van e 13.400 voor de huurverplichting. 

De vereniging heeft een contract voor een tweetal kopieerapparaten voor een bedrag van e 302 per 
maand (incl. BTW).
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6.1.6 Toelichting op de exploitatierekening

Opbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties en doorbetaalde opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

2017 2016
Opbrengsten inkooprelatie 7.555.261 7.489.248

Doorbetaalde opbrengst inkooprelatie         -6.195.314         -6.136.852

Totaal         1.359.947         1.352.396

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname 
van (ex-) gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking betreft een 
vergoeding per dag voor het verblijf en de begeleiding in een van de Exodushuizen. De opbrengsten wordt 
doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan 
het aantal gerealiseerde nachten. De inkoopafspraken met het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie worden definitief vastgesteld op basis van een verantwoording van de 
bezetting waarbij een maximum van toepassing is. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de 
definitieve inkoopafspraken nog niet vastgesteld. 

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaximeerd. De 
totale opbrengsten uit de inkoopafspraken zijn door een intern verdeelmodel verdeeld over alle Exodus 
Stichtingen die lid zijn van de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

De inkoop Forensische zorg zal met ingang van 2018 worden georganiseerd via een openbare 
aanbestedingsprocedure. De inschrijving en gunning voor de aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden.

Subsidies
De subsidiebaten zijn als volgt te splitsen:

2017 2016
Ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers 637.500 637.500
Doorbetaalde subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers -60.500 -60.500
Kerk in Actie voor vrijwilligerswerk 20.000 25.000
Project VVV (Mijn kind en ik) 74.319 56.007
Project Connect 56.921 13.948
Project Achterblijvers 16.681 20.045
Project Summer Camp 6.462 0
Project Exodus in de PI 0 25.414
Project Digitaal Forum 0 47.770
Project Begeleiding 3.0 0 36.878
Project de Supporter 0 8.287
Project Methodiek Training 0 94.634

Project The Battle                       0                3.072

Totaal subsidies             751.383             908.055
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De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan 
de gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen 
ter dekking van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De 
subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd. 

Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

2017 2016
Giften van particulieren 59.659 83.453
Giften van ondernemingen 5.000 10.696
Giften van kerken 62.291 95.811
Giften van fondsen 3.043 2.550
Giften van overige acties 6.052 10.682

Overige opbrengsten               13.702               13.785

Totaal overige opbrengsten           149.747           216.976

Personeelskosten 

De specificatie is als volgt:

2017 2016
Salariskosten 1.127.657 1.171.987
Terugontvangen ziekengeld -17.313 -25.588
Sociale lasten 161.398 156.456
Pensioenpremie 100.465 109.067
Overige personeelskosten 71.109 115.833

Inhuur derden                2.415                9.774

Totaal personeelskosten         1.445.731         1.537.530

Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele subsidies. Gemiddeld waren 
er in 2017 22,8 fte (2016: 24,2 fte) in dienst van Exodus Nederland. 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naam J.C. van Gils

Functionaris    Directeur

In dienst vanaf 1 januari 2017

In dienst tot 31 december 2017

Deeltijdfactor 100%

Gewezen topfunctionaris Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 100.490

Beloningen betaalbaar op termijn e 12.629

Subtotaal e 113.119
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigde betaald bedrag e 121.000

Totale bezoldiging e 113.119

Klasse-indeling: 2
Puntenscore: 8

Gegevens 2016
In dienst vanaf 1 januari 2016

In dienst tot 31 december 2016

Deeltijdfactor 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 115.137

Beloningen betaalbaar op termijn e 11.198

Totale bezoldiging 2016 e 126.535 

De werkingssfeer van de WNT is geregeld in artikel 1.2 en 1.3 van de WNT. De SEN is een vereniging en 
daarmee een privaatrechtelijke rechtspersoon die valt onder de werkingssfeer van de WNT.

Verder verleent de SEN uitsluitend zorg als bedoeld in het Interimbesluit forensische zorg, waardoor het 
bestuur van mening is dat zij niet kwalificeert als een instelling waarop de Regeling Bezoldigingsmaxima Zorg 
en Welzijnssector en de vanaf 2016 geldende Regeling Bezoldigingsmaxima Zorg en Jeugdhulp van toepassing is.

Het bestuur is derhalve van mening dat er geen overschrijding is van de WNT normering. Daarmee is 
er dan ook geen grondslag voor de onverschuldigde betaling zoals opgenomen onder de kortlopende 
vorderingen ad e 19.500 (ultimo 2016:  e 19.500).

Over dit vraagstuk vindt momenteel afstemming plaats met het CIBG. Ten tijde van het opmaken van 
de jaarrekening is hierover nog geen definitief standpunt ontvangen vanuit het CIBG. Hangende dit 
afstemmingstraject is de vordering uit hoofde van de onverschuldigde betaling vooralsnog niet afgeboekt 
en de klasseindeling, als ware de Regeling Bezoldigingsmaxima Zorg en Jeugdhulp nog van toepassing zou 
zijn, regulier verantwoord als bovenstaand. 
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Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging en alleen een onkostenvergoeding. 

Naam Periode

De heer drs. A. Venus 1 januari 2017 tot en met 31 oktober 2017

De heer G.F. Ruiten 1 januari 2017 tot en met 31 oktober 2017

De heer R.J.W. de Bruijn 1 januari 2017 tot en met 31 oktober 2017

De heer D. Toet 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

De Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. 

Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Naam Periode

Mevrouw M. Luyer 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

De heer J. Groeneveld 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

De heer V. Eversdijk 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Afschrijvingskosten

De specificatie is als volgt:

2017 2016
Afschrijving op gebouwen en verbouwingen 7.240 6.978
Afschrijving op installaties 1.222 1.672
Afschrijving inventaris 588 451
Afschrijving op automatiseringsapparatuur 5.159 3.284

Afschrijving op vervoermiddelen                2.948                3.930

Totaal afschrijvingen             17.158             16.315

Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

2017 2016
Programmakosten 75.167 239.906
Onkosten vrijwilligers 128.475 156.223

Algemene kosten             520.460             590.075

Totaal overige bedrijfskosten           724.102           986.203
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Programmakosten

2017 2016
Scholingskosten landelijk 12.463 14.477
Kosten aansprakelijkheid bewoners 6.161 4.774
Vergaderkosten directieteam 3.658 11.992
Kosten effectiviteitsonderzoek 2.351 25.261
Kosten project VVV (Mijn kind en ik) 24.532 19.321
Kosten project Achterblijvers 8.722 2.358
Kosten project Connect 4.344 1.243
Kosten project Fondsenwerving 3.685 1.623
Kosten project Summer Camp 2.948 0
Kosten project Begeleiding 3.0 2.548 19.529
Kosten project Exodus in de PI 968 12.463
Kosten project Digitaal Forum 84 29.309
Kosten project Methodiek training 34 94.634
Kosten project de Supporter 23 2.545

Overige programmakosten                2.646                   377

Totaal programmakosten             75.167           239.906

Onkosten vrijwilligers 

De onkosten vrijwilligers betreft uitbetaalde onkostenvergoedingen aan al onze vrijwilligers.

Algemene kosten 

De algemene kosten bestaan uit: 

2017 2016
Kosten automatisering 158.711 136.905
Accountantskosten 108.977 150.299
Huisvestingskosten 104.575 97.087
Kosten administratie 45.764 25.867
Communicatiekosten 13.283 12.739
Advieskosten en kosten lidmaatschappen 12.144 11.810
Public relations kosten 11.636 50.009
Bestuurskosten 9.384 23.245
Kosten OR 8.241 14.752
Kosten Transitie 563 19.018

Overige algemene kosten               47.183               48.343

Totaal algemene kosten           520.460           590.075

Overige algemene kosten bestaan onder andere uit kosten kantoorbenodigdheden, drukwerk, bankkosten.
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De bestuurskosten bestaan uit:

2017 2016
Reis- en verblijfskosten 1.267 1.790
Vergaderkosten 4.305 14.928
Aansprakelijkheidsverzekering 2.801 4.629

Overige kosten                1.011                1.898

Totaal bestuurskosten               9.384             23.245

Financiële baten en lasten

2017 2016
Rentebaten 51 1.726

Rentelasten                2.305                9.986

Totaal rentebaten en rentelasten               2.254               8.260

6.1.7 Analyse van het resultaat

De gecontracteerde inkoopafspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gemaximeerd. Exodus 
heeft op dit moment meer capaciteit dan door de Directie 

Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt ingekocht. Voor een steeds 
belangrijker deel van de resterende capaciteit worden inkoopcontracten gesloten met veel gemeenten en 
andere instellingen. Naast de opvang middels begeleid wonen en volwaardige en zinvolle dagbesteding is er 
een groeiende vraag naar ambulante hulpverlening van de deelnemers. Exodus ontwikkelt ook projecten 
die een waardevolle bijdrage leveren aan de deelnemers en de samenleving. Belangrijke projecten die al 
meer dan 1 jaar lopen zijn Mijn Kind en Ik, Connect en Achterblijvers. 

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname van (ex-) 
gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking betreft een vergoeding per 
dag voor het verblijf en de begeleiding in een van de Exodushuizen. De opbrengsten worden doorberekend 
aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal 
gerealiseerde nachten. De inkoopafspraken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden definitief 
vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van toepassing is. Ten 
tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve inkoopafspraken niet vastgesteld. 

Het Verenigingsbureau is het boekjaar 2017 begonnen met een duidelijke strategie. Werken aan een financieel 
gezonde toekomst om toekomstige investeringen in mensen en diensten mogelijk te maken. De financiële 
resultaten zijn als volgt:

De opbrengsten uit het inkoopcontract met DForZo laten een lichte stijging zien ten opzichte van de 
begroting. De bezetting op het onderdeel begeleid wonen is lager dan in het boekjaar 2016 terwijl de 
ambulante zorgvraag een duidelijke stijging heeft laten zien. De subsidies laten ook een daling zien omdat de 
bijdrage van kerk in Actie is gedaald van 25K naar 20K en omdat we een beperkt aantal projecten hebben 
gedraaid die structureel aangeboden worden binnen de Exodus organisatie. Dit is een strategische keuze 
geweest omdat we projecten, waar we zeer veel waarde aan hechten, structureel binnen ons aanbod willen 
aanbieden. De giften laten een daling zien van de donaties door particulieren en Kerken van ongeveer 25%. 

De salariskosten zijn in 2017 81K lager begroot dan het voorgaande boekjaar. In de realisatie is het gelukt 
om een extra bezuiniging van 11K hierop te realiseren waardoor de salariskosten in 1 jaar tijd zijn gedaald 
met 92K. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn minder aantal fte op de loonlijst en een fors lager ziekteverzuim. 
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Onder de materiële kosten is een stijging te zien bij de kosten voor automatisering. Steeds vergaande 
digitalisering en verandering in werkprocessen brengen extra kosten met zich mee. De accountantskosten 
zijn hoger dan begroot door extra controleopdrachten. De kosten zijn echter wel beduidend lager dan het 
boekjaar 2016. De kosten voor bestuursvergaderingen zijn lager uitgevallen dan in 2016 waardoor deze 
weer op lijn met de begroting zitten. 

De programmakosten zijn lager dan begroot. Dit komt volledig voor rekening van de Projectkosten. 
Doordat gekozen is voor een beperkt aantal projecten die een vaste plek krijgen in ons productenaanbod. 
De afschrijvingskosten zijn in het boekjaar 2017 licht gestegen door een aantal kleine investeringen in ICT. 

In het boekjaar 2017 zijn grote stappen gezet om te werken aan de toekomst. Het verlies die geboekt is 
in het boekjaar 2016 is ruimschoots goedgemaakt. Als gevolg hiervan is het eigen vermogen gestegen naar 
198K. De doelstelling voor komende jaren is vast te houden aan een gezonde bedrijfsvoering waarbij sterk 
gelet wordt op matiging van de bedrijfskosten.

6.1.8 Ondertekening

Het Bestuur: 

De bestuurder van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland heeft de jaarrekening 2017 
vastgesteld op 18 mei 2018.

De heer D. Toet

De Raad van Toezicht:  

De Raad van Toezicht van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland heeft de jaarrekening 2017 
vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2018.

Mevrouw M. Luyer (voorzitter)

De heer J. Groeneveld

De heer V. Eversdijk
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6.2 Overige gegevens

6.2.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

6.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt als volgt bestemd: 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening             71.833

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 

Toevoeging bestemmingsreserve 0
Onttrekking bestemmingsreserve -292
Toevoeging bestemmingsfonds 0

Onttrekking bestemmingsfonds                       0

Mutatie algemene reserve (saldo)             72.125

6.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 (pagina 20-35) van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 
31 december 2017 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland, te Leiden per 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving 
WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1.  de balans per 31 december 2017 met een balanstotaal van e 1.465.283;
2.  de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van  

e 71.833 (overschot); en
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
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Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland, te Leiden, zoals vereist 
in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Discussie inzake toepassing van WNT

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT)’ in de toelichting op pagina 31-32 van de jaarrekening, waarin de achtergrond van de lopende 
discussie met het CIBG over de toepassing van de WNT voor Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 
Nederland is beschreven. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie.

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is, geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 400 ‘Bestuursverslag’ vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen 
en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen 
of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
in overeenstemming met RJ-Richtlijn 400 ‘Bestuursverslag’.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en 
krachtens de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). In 
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vereniging.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze 
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen 
ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de onderstaande 
bijlage bij onze controleverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 17 mei 2018.

WITh accountants B.V.

P. Alblas RA
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6.3 Bijlagen

6.3.1 Bijlage 1 - Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 
 van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland te Leiden
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële 
afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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6.3.2 Bijlage 2 - Uitsplitsing per kostenplaats

   

 Totaal
jaarrekening
2017

SEN
Structureel
(exclusief 
projecten) SEN Kern  V&K

Projecten
Totaal

Opbrengsten 

Overige inkomsten    
Inkooprelatie Min VenJ 7.555.261 7.555.261 7.555.261 0 0
Doorbelaste opbrengsten Min VenJ -6.195.314 -6.195.314 -6.195.314 0 0
Subsidies  20.000 20.000 0 20.000 0
Subsidies vrijwilligers 637.500 637.500 0 637.500 0
Giften 136.045 136.045 116.045 20.000 0
Projecten 154.383 0 0 0 154.383
Overige opbrengsten 13.702 13.702 13.702 0 0
Doorbelaste subsidie    -60.500 -60.500 0 -60.500 0
Totaal Opbrengsten 2.261.078 2.106.695 1.489.695 617.000 154.383

Kosten

Personeelskosten 1.445.731 1.362.799 991.937 370.862 82.932
Materiële kosten 520.460 520.460 444.267 76.193 0
Programma kosten 75.167 24.633 13.960 10.673 50.534
Overige kosten 145.633 145.633 14.223 131.410 0
Totaal Kosten 2.186.991 2.053.525 1.464.387 589.138 133.466
  
Bedrijfsresultaat 74.087 53.170 25.308 27.862 20.917

Totale rente- baten en lasten -2.254 -2.254 -2.254 0 0

Exploitatieresultaat 71.833 50.916 23.054 27.862 20.917

Mutatie bestemmingsreserve -292 -292 -292 0 0
Mutatie bestemmingsfonds 0 0 0 0 0

Toevoeging aan reserve 72.125 51.208 23.346 27.862 20.917
 
Personeel (aantal FTE ) 22,8 20,8 16,9 3,9 2,0
Fte vorig jaar 24,2 22,3 18,0 4,3 1,9



Jaarverslag 2017Exodus Nederland

41

6.3.3 Bijlage 3 - Geconsolideerde balans en exploitatierekening 2017

2017 2016

e e

Activa

Materiële vaste activa 1.392.927 1.451.356

Totaal vaste activa 1.392.927 1.258.729

Voorraden 2.040 2.040

Vorderingen 814.233 871.649

Liquide middelen 4.333.561 4.742.392

Totaal vlottende activa 5.149.834 6.189.780 

Totaal Activa 6.542.761 7.448.509 

Passiva

Reserves en fondsen 

Continuïteitsreserves 1.948.167 2.255.996

Bestemmingsreserves 962.544 581.360

Overige reserves 1.674.515 1.558.998

Totaal reserves 4.585.226 4.396.354

Bestemmingsfondsen 167.083 146.620

Totaal eigen vermogen 4.752.309 4.789.538 

Langlopende schulden 304.661 321.033

Kortlopende schulden 1.485.791 2.337.938 

Totaal Passiva 6.542.761 7.448.509 
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2017 Begroting 2017 2016
e e e

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 275.924 362.300 423.712
Opbrengst zorgprestaties 10.076.935 8.175.617 9.356.913
Subsidies 896.894 1.587.905 892.847
Overige opbrengsten 514.642 1.098.952 795.721
Rentebaten 3.783 8.850 11.215
Som der baten 11.768.178 11.233.624 11.480.408

Lasten 

Bestedingen aan doelstelling 
Exodushuizen 9.739.837 9.517.566 9.775.898
Vrijwilligers en Kerkzaken 609.509 724.370 578.946
Voorlichting en bewustwording 107.538 89.000 94.822
Totaal besteed aan doelstelling 10.456.884 10.330.936 10.449.666

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 11.299 28.651 31.966
Kosten verkrijgen subsidies 13.357 59.261 46.381
Totaal werving baten 24.656 87.912 78.347

Kosten beheer en administratie 1.084.620 903.161 1.189.102

Som van de lasten 11.566.161 11.322.009 11.717.115

Resultaat boekjaar 202.017 -88.385 -236.707

Het resultaat is toegevoegd of onttrokken aan: 

Toevoeging continuïteitsreserve 0 0 -11.675
Onttrekking continuïteitsreserve 0 0 195.658
Toevoeging bestemmingsreserve -508.621 0 -355.081
Onttrekking bestemmingsreserve 435.558 55.000 407.094
Toevoeging bestemmingsfonds -29.500 0 -91.958
Onttrekking bestemmingsfonds 9.037 0 29.766

Mutatie algemene reserve (saldo) 108.491 -33.385 -62.903


