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Voorwoord
Wij geloven in mensen en wij geloven in herstel. Natuurlijk zien ook wij veel ellende en reden tot zorg
in de wereld om ons heen. Maar altijd ziet Exodus in de persoonlijke ontmoeting dat aandacht voor het
moeilijke, het frustrerende, opening biedt voor hoop en een plan van aanpak. Zowel voor het werk als
voor privé. Zowel voor deelnemers als voor vrijwilligers, professionals en partners. Het is onze manier van
kijken, denken en doen.
In dit jaarverslag 2018 van Exodus Zuid-Holland nemen we u mee naar de ervaringen en resultaten van
de mensen van Exodus. Onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. We gaan in op de kansen en
uitdagingen van de toekomst. Er is veel bereikt in goede samenwerking met onze opdrachtgevers, partners,
het onderwijs en particulieren. Met een positief financieel resultaat sluiten we 2018 af.
Maar we zijn ook bezorgd. We verbinden ons aan deze zorgen door acties en samenwerking op te zoeken
Een zorg is de grote groep kortgestraften die we als keten nog niet goed bereiken. Zo’n 75% zit kort in
detentie. Juist deze groep bereiken we niet voldoende en is nog niet voldoende gemotiveerd om zelf hulp
te vragen. Deze grote groep gedetineerden vindt daardoor geen aansluiting bij de zo nodige zorg. Exodus
ontwikkelt in samenwerking met gemeenten en het rijk dienstverlening om dichterbij de kortgestraften te
komen om met hen in gesprek te raken ter verhoging van de motivatie. Velen van hen hebben (nog) geen
hoop op een betere toekomst en zijn erg teleurgesteld en boos op de samenleving, hulpverlening en politiek.
In onze werkwijze wordt veel aandacht besteed aan delictgedrag in relatie tot de risicotaxatie. De balans
vinden tussen zorg en veiligheid vraagt om scherpte op zowel de delictachtergrond als op de haalbare
ontwikkeling en perspectief. We leveren maatwerk, waarbij zowel de harde als de zachte aanpak nodig zijn
om resultaten te boeken op het verlagen van het recidiverisico.
Een ander punt van aandacht is het hoge tempo en hoge niveau van verwachtingen en communicatie en
de (werk)druk die we daarmee onszelf en elkaar opleggen. In de coaching van onze medewerkers en in de
verbeterslagen van onze (interne) organisatie besteden we veel aandacht aan het nemen van regie en het
verhogen van de zelfzorg. De zorg voor een ander kan pas duurzaam ontstaan als de zelfzorg op orde is.
Voor de schrijnende uitdaging rondom de schuldenproblematiek is reeds veel aandacht in de politiek
en media. Een complexe context waarbij op gebieden als educatie, zorg, opvoeding en toezicht een heel
pakket aan maatregelen nodig is. Een zeer actueel thema voor onze doelgroep.
Beleidsverbetering vraagt om invloedrijke beleidsmakers die de routes doorlopen die de burgers moeten
doorlopen, om zodoende de systeemfouten er daadkrachtig uit te halen. Wij zijn zeer verheugd dat
de wetgeving rondom schulden verbetert. De situaties zonder perspectief zijn schrijnend. De rol die
de overheid zelf speelt bij uit de hand lopende schuldensituaties is schokkend. Vooral als je beseft dat
dit niet beoogd was. Het systeem verandert niet meer zo makkelijk en gedurende lange periodes dat
wetswijzigingen voorbereid worden, blijven de schrijnende situaties ontstaan.
Exodus vertaalt haar kennis en expertise naar een betrokken, positieve en hoopvolle aanpak.
We zijn namelijk naast onze verantwoordelijkheid voor de kwalitatieve zorg
aan onze doelgroep óók verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage
aan meer balans in de samenleving.
Veel leesplezier toegewenst.
Rotterdam, 25 april 2019
Lara van der Well
Directeur-bestuurder Exodus Zuid-Holland
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1. Waarom
Exodus Zuid-Holland investeert in sterkere mensen voor een betere wereld. Exodus is trots op haar
deelnemers, hun ontwikkeling staat centraal in elke stap die we zetten. Zo dragen we bij aan een
inclusieve samenleving waarin de deelnemers welkom zijn. Van kwetsbare burgers met een stempel naar
geaccepteerde medemensen die een rol van betekenis hebben.

1.1 Missie & visie
Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe
kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

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

•
•
•
•

werken in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving.
geloven in het herstel van mensen en perspectief op een zinvol leven.
kijken naar en te begeleiden in de complexiteit van het herstel voor zowel daders als slachtoffers.
geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het opbouwen en
onderhouden van een krachtig netwerk.

• investeren in het versterken van mensen en een veiliger maatschappij.
• informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken
van onze missie.
Wij doen dit samen met anderen!

1.2 Strategisch Kompas
Onze organisatie heeft baat bij rust, opgeruimdheid & regelmaat.
We laten ons niet leiden door hectiek. We weten wat we doen
en kiezen bewust waar we naar onderweg zijn. Sinds 2016
werken we met behulp van een Kompas. De vijf pijlers van
ons Strategisch Kompas geven focus. Deze bieden tevens
handvatten voor het plan dat jaarlijks wordt opgesteld met
input vanuit binnen en buiten de organisatie. Vier keer
per jaar komen we samen als MT+: het MT uitgebreid
met een brede afvaardiging van medewerkers die graag
meedoen en meedenken wat betreft beleidsmatige
zaken.
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Uit: directie weekbericht januari 2019. Afsluiting 2018, opening 2019.
1. De mensen Deelnemer, medewerker en vrijwilliger centraal
De medewerker staat centraal, de vrijwilliger staat centraal, dus niet alleen de deelnemer.
Want als de medewerkers en vrijwilligers centraal staan, kan er goed voor de deelnemers
gezorgd worden. Er verandert veel van 2018 naar 2019. Het herstel van 24 uurs zorg in
het Exodushuis van Den Haag. Medewerkers die hun loopbaan buiten Exodus voortzetten,
medewerkers die binnen de regio ander werk gaan doen. Nieuwe teams die gevormd worden.
De werkgroep doorontwikkeling vrijwilligerswerk gaat aan de slag met de verdere verbinding
van de vrijwilligers en de professionals, er is al veel bereikt, maar er zijn ook nog veel wensen
te vervullen. En de resultaten van de lerende organisatie worden concreet: de leerdagen zijn
van start, steeds meer wordt gebruik gemaakt van het persoonlijk loopbaan budget (LBB),
teams hebben routines om kritische punten te evalueren en worden steeds meer ervaren
in het maken van zorgvuldige analyses en het kiezen van verbeterroutes, de talentpoule van
vrijwilligers en studenten loopt als een trein, regelmatig stromen mensen door naar betaald
werk binnen en buiten Exodus. En, niet onbelangrijk, we ontwikkelden de door onszelf gewenste
Jaarkaart, een mooie samenvatting van wat we doen en bereiken. Allemaal zaken die ons lerend
vermogen, ons zelfbewustzijn en onze expertise vergroten.
2. De zorg “Jouw Kracht”. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk.
Methodisch zijn we erg sterk. Meer aandacht gaat van 2018 naar 2019 uit naar het aantoonbaar
methodisch werken binnen het ambulante werk. Samen met onderwijsinstelling HVO Querido
gaan we de methodiek Jouw Kracht doorontwikkelen, het dilemma van ‘krachtwerk en
begrenzing’ wordt onderzocht en uitgewerkt.
3. De Exodusorganisatie We ontwikkelen ons gezond, zowel inhoudelijk als financieel.
Extra aandacht blijft nodig op het rendabel maken van ambulante zorg, dat gaat de goede
kant op. We versterken onze krachten in de samenwerking als landelijke vereniging. Goed
samenwerken, doelen waarmaken, niet over en tegen elkaar praten, maar met elkaar
“samen maken” en begrip hebben als zaken anders lopen, daarbij helpt goede
communicatie. En last but not least: de ICT-verbeterslag. Een middel om de komende
jaren de (digitale) systemen beter vóór ons en de deelnemers te laten werken! Heel veel
voorbereidingen zijn in 2018 gedaan. De uitvoering van de verbeterslag komt nu nabij. De
levering van de hardware heeft plaatsgevonden en daarna volgt de training om met het nieuwe
Office 365 te kunnen werken. De komende tijd volgt meer informatie over wat er de komende
weken en maanden gaat gebeuren.
4. Onze partners, opdrachtgevers en financiers De markt kent ons als specialist.
In 2017 en 2018 is veel voorwerk gedaan voor nieuwe initiatieven die van start gaan. Het
doorontwikkelen van dienstverlening is een vast onderdeel in onze bedrijfsvoering. We zijn
landelijk goed vertegenwoordigd bij de uitverkoren projecten van Koers en Kansen (DJI). Alles
wat we nieuw ontwikkelen, doen we in samenwerking met diverse partners en financiers en op
basis van ontwikkelingen die we signaleren binnen en buiten onze organisatie. Ik noem enkele
diensten die in 2019 (verder) ontwikkeld worden: Krachtig Thuis (professionals en vrijwilligers
voor de achterblijvers), de Workshop Forensisch Festival gaan we ook intern uitrollen (Zelfzorg
en Veiligheid), de Workshop Persoonlijk Leiderschap wordt verder ontwikkeld, een nieuwe
opdracht is door de gemeente Delft gegund en er start een pilot Jongerencoaching vanuit de
jeugdinrichting (Rotterdam).  
5. De samenleving De samenleving is veiliger, de deelnemers zijn welkom!
Door ons werk zo goed te doen als we kunnen, behalen we de maximaal haalbare resultaten.
Daarmee bieden we maximaal perspectief en leveren we een bijdrage aan een veiliger, mooiere,
samenleving. We focussen sinds 2018 op het strategisch inzetten van media-aandacht.
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1.3 Doelstellingen
• Exodus draagt bij aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit.
• Exodus is in de samenleving ingebed door een breed maatschappelijk draagvlak.
• Exodus is een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers
die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving.

• Exodus werkt samen en wisselt ervaring en kennis uit met vergelijkbare organisaties en
groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten.
Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en
de besteding van middelen. Exodus biedt een werkomgeving die bestaat uit gemotiveerd
personeel en wordt gekenmerkt door een open en informeel karakter.
Wij vinden het belangrijk om samen te werken met de andere regio’s van de Exodusorganisatie, de sector
Vrijwilligers en Kerkzaken en het landelijk bureau van Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

“Jouw Kracht”
Vertrouwenwekkend
en trouw

De werkrelatie is, ongea
cht het kader waarin me
t de deelnemers wordt
wederzijds respect en ver
gewerkt, gebaseerd op
trouwen. Begeleiders en
vrijwilligers laten dit zie
van denken en doen en
n
door hun hele manier
door hun positieve uitstr
aling en lichaamstaal. Hu
in hun geloof in mensen
n
tro
uw weerspiegelt zich
en in het voortdurend
blijven ‘oefenen’ in het
Lukt het de eerste keer
handhaven van dit geloo
niet, dan lukt het de twee
f.
de keer. De begeleider of
gesprekssituatie waarin
vrijwilliger schept een
de deelnemer zich veilig
en geborgen voelt en wa
zijn hoop en dromen als
arin de deelnemer zowe
zijn angsten en twijfels kan
l
delen.
“Als er geen wederzijds
vertrouwen is, kom je oo
k niet verder.” (deelnem
er)
Essentieel is om in het
contact met de deelnem
ers hoop en perspectief
belangrijke beschermen
te bieden. Hoop is een
de en helende factor. (W
olf, 2012) De mensen
programma bij Exodus
die
deelnemen aan een
zijn over het algemeen
bereid te werken aan ee
en doen een appèl op
n
nie
uwe levensinvulling
professionals en vrijwillig
ers om hen niet op te
ondersteunen in hun po
geven en hen te blijven
gingen om een nieuwe
start te maken. Deze de
een gevarieerd arsenaal
elnemers beschikken ov
aan overlevingsstrategie
er
ën en ongekende (veer)
gebruiken om oude gew
kracht die ze kunnen
oontes te doorbreken. Aa
nsluiten op de eigen (ve
die versterken is dé op
er)kracht van mensen en
dracht van Exodusmedew
erkers. Het gebruik van
gevoel van optimisme en
(veer)kracht brengt een
hoop teweeg. Hoe kun je
als medewerker en vrijwi
en perspectief (blijven) bie
lliger deelnemers hoop
den? Denk aan:
• “Er zijn” en hoop bouw
en.
• “Actief luisteren” door
goed oogcontact, luister
en, samenvatten en door
• Present en aandachtig zijn
vragen.
.
• Structuur bieden en he
lpen zware verhalen in stu
kjes te verdelen, door er
gesprekken op terug te
in meer
komen.
• Aardig en vriendelijk zijn
.
• Samen leuke dingen do
en en zo nodig benoemen
wat leuk is.
Lees meer in de handre
iking.
“Je bent veel op jezelf aan
gewezen, maar als ik vra
gen heb, klop ik bij ze aan
me.” (deelnemer)
en dan zijn ze er voor
(uit: “Jouw Kracht, Exodus
biedt perspectief met kracht
werk.”)
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2. Wat: Methodiek, resultaten
en trends/bevindingen
In de volgende hoofdstukken brengen we verslag uit van de resultaten van onze doelstellingen.
Een belangrijke doelstelling van Exodus is het verlagen van recidive. Het WODC1 (Wetenschappelijk Onderzoek
en Documentatie Centrum) doet periodiek onderzoek naar recidive. Recidive is lastig wetenschappelijk te
meten, er spelen zoveel factoren mee die van invloed zijn. Wel worden aannemelijkheden geconstateerd die
van invloed zijn op de recidive. Het overheidsbeleid zet al jaren in op diverse dadergerichte programma’s die
de recidive moeten verlagen. Hoewel hierin nog veel terrein te winnen valt, worden deze programma’s voor
steeds meer gedetineerden bereikbaar. De recidive daalt al jaren. In de jaren ‘80 was het gemiddeld bijna 70%.
In 2014 heeft 53% van degenen die in 2011 uit detentie kwamen, binnen drie jaar opnieuw justitie contact.
De meest recente cijfers uit 2016 geven het percentage van 47%.
In 2015 bestond de detentie populatie uit ruim 31.000 mannen en ruim 2.500 vrouwen. Waarvan 19.000
kort tot zeer kort vastzaten, minder dan 1 maand. Ruim 9.000 mensen zaten tussen 1-6 maanden vast.
Er zijn nog steeds velen die tijdens detentie geen hulpvraag willen of kunnen stellen, vooral onder de
kortgestraften. Exodus vraagt en geeft extra aandacht aan deze groep die nu nauwelijks bereikt wordt
binnen en na afloop van detentie, terwijl de recidive hoog is onder deze groep. Onderzoek uit 2016 naar de
recidivecijfers van Exodus laat zien dat de recidive na het succesvol afronden van het programma significant
lager is dan die van deelnemers die het programma negatief voortijdig verlaten, bij deze laatste groep is de
kans op recidive hoger dan gemiddeld (8,8%).
De cijfers uit 2016 stellen dat het programma van Exodus gemiddeld 4,1% scoort op het verlagen van
recidive en 4,6% als men meerekent dat de groep die bij Exodus verblijft gemiddeld zware hulpvragen heeft
en hoger zou recidiveren dan mag worden verwacht in vergelijking met de totale groep. De recidive daalt
naarmate deelnemers langer in begeleiding zijn. Voortijdig
vertrek zonder nazorg verhoogt de kans op recidive. De
verbetering van continuïteit van zorg heeft een positief
effect op het verlagen van de recidive.
In 2018 voerde Exodus Zuid-Holland in totaal 729 trajecten
uit (2017:588, 2016: 466). Waarvan in de woonvormen
142 (2017:126, 2016:155) en in de ambulante vormen
587 (2017:462, 2016:311). Onze verschillende diensten
groeien in de regio en door de uitbreiding van
maatwerk expertise kunnen we de hulpvragen van
diverse gemeenten beantwoorden. We weten dat met
name veel kortgestrafte ex-gedetineerden zoekraken
en dat dit de groep is met een hoog percentage van
recidive. Met behulp van diverse projecten en een
zo groot mogelijke spreiding van diverse diensten:
intramuraal, ambulant, vrijwillige maatjes, proberen
we de zorg en doorzorg verder te verbeteren
binnen en buiten Exodus. Met de nieuw pilot
nazorg jeugddetentie (Rotterdam) en de nazorg
voor de gemeente Delft zijn wij blij weer meer
te kunnen betekenen in 2019.
1
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Het leven dat w
e delen

Oud deelnemer st
uurt appje: “De op
eratie is geslaagd,
weer te lachen”. Bi
ik durf
j het bericht een fo
to met zijn operat
nog aan. Een glimlac
iehemd
h met een glanzen
d nieuw gebit. Zijn
tanden en kiezen zo
kapotte
rgden voor ernstig
e gezondheidsrisico
en samen met fond
’s
sen brachten we he
t geld bij elkaar vo
operatie en een ni
or de
euw gebit. Met dank
aan zijn vrijwilliger
hem geduldig bege
Marten die
leidde om over zij
n angsten te stappe
n.

2.1 Methodiek
Het werken met én voor onze deelnemers vraagt bijzondere betrokkenheid. Zij vragen onze scherpte,
warmte én geduldige inzet om een stap verder te komen in hun leven. De eerste Exodusmethodiek werd
al in de jaren ’90 aan het papier toevertrouwd. Sindsdien is er veel veranderd in de wereld om ons heen
en in onze manier van werken, maar het hart van de unieke Exodusmethodiek bleef en groeide uit tot een
bezielde, beproefde expertise. Met de toekenning van de innovatiesubsidie van de Directie Forensische
Zorg van DJI, het Oranje Fonds, Porticus en vele andere fondsen konden we onze wens uitvoeren om die
methodiek van Exodus landelijk eind 2015 te vernieuwen. Met succes is deze methodiek geïmplementeerd.
De methodiek geeft een handreiking aan zowel de professional als de vrijwilliger. Met haar krachtcoaches,
conform het ‘train de trainer’ principe, heeft de organisatie de borging van ‘Jouw Kracht’ versterkt. 2
In 2019 wordt in samenwerking met andere partners de methodiek doorontwikkeld op met name het
spanningsveld van ‘krachtwerk in gedwongen kader’.
‘Jouw Kracht’ stelt de deelnemer centraal en biedt houvast in het begeleiden van het pittige proces van
de persoonlijke verandering die een deelnemer doormaakt. De deelnemer wordt ondersteund bij het
zelf maken van de persoonlijke krachtinventarisatie en door middel van een sterke samenwerkingsrelatie
wordt aan het persoonlijk herstel en het praktische puinruimen gewerkt. Daarbij kleuren we buiten de
lijntjes en doen wat nodig is om deuren te openen en de deelnemer te verleiden tot verandering.
Het onderzoek naar de effecten van aandacht voor de sleutel zingeving (Radboud/Kaski, 2013) heeft
destijds reden gegeven om binnen de vernieuwing van de methodiek extra aandacht te besteden aan
zingeving en de relatie tussen de deelnemer en de begeleider. De vertrouwensband. Het opbouwen van
deze vertrouwensband is een essentiële voorwaarde in de begeleidingsrelatie. Methodische middelen voor
het bespreekbaar maken van de samenwerking en de persoonlijke onderwerpen als ‘schuld en schaamte’,
‘zingeving’ en ‘vertrouwen in de toekomst’ hebben een belangrijke plek gekregen.
In de methodiek zijn de vier pijlers die het Exodusprogramma karakteriseren aanwezig gebleven. Deze
richten zich op de persoonlijke ontwikkeling op de leefgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving.
Het aanboren van de eigen kracht van de deelnemers die bijdraagt aan het herstel van hun leven, de
essentie van Krachtwerk, is in het hart van deze unieke Exodusmethodiek geplaatst. Naast deze pijlers
speelt ook het thema financiën een grote rol. In de ‘Jouw Kracht’ methodiek kijken we daarbij ook naar de
verbindingen tussen alle leefgebieden, die verbindingen gaan verder dan de oorspronkelijke Exoduspijlers
en maken de integrale manier van werken compleet.
In dit jaarverslag krijgt u met de toegevoegde verhalen van de mensen en methodiek van Exodus een beeld
van de praktijk.
2

‘Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met krachtwerk.’ Methodiek ontwikkeld door Exodus en Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, onderdeel van het Radboud UMC.
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Ambulante (doorzorg) met en zonder wonen
In de ambulante begeleiding wordt, net als in het begeleid wonen, uitgegaan van de Exodusmethodiek
‘Jouw Kracht’. Iedere deelnemer heeft een vaste begeleider die out-reachend, flexibel en pragmatisch
werkt. De praktische zaken komen eerst: schulden inventariseren, huisvesting regelen, doorverwijzen naar
relevante instanties op het gebied van verslaving en psychiatrie. De ambulante Exodusbegeleider vormt de
verbindende spin-in-het-web voor de deelnemer in kwestie. Door betrokken instanties en sociale relaties
samen te brengen, wordt gebouwd aan een structuur waarin de deelnemer op den duur weer zelf de regie
in handen kan nemen.

2.2 Opdrachten in de regio Zuid-Holland
De opdrachtgevers ontvangen verantwoording op maat.
2018 Aantal
deelnemers /
nachten

2017 Aantal
deelnemers/
nachten

2016 Aantal
deelnemers /
nachten

DForZo
Den Haag
Leiden
Gouda
Rotterdam

38 / 4.094
33 / 4.979
1 / 120
39 / 6.316

22 / 4.826 (*)
38 / 5.056
6 / 396
39 / 6.261

45 / 5.588
47 / 6.045
(Leiden + Gouda)
42 / 6.000

Rotterdam Trajectum
Rotterdam Maaszicht
Rotterdam OOV/DH
Rdam crisisplek Nissewaard
Rotterdam Rooijse Wissel
Hartelborgt

1 / 333
1 / 246
1
1 / 270
-

1 / 365
1 / 195
1 / 100
2 / 59
1 / 17
1 / 186

1 / 283 nachten

Den Haag OCW

6 / 856

7 / 785

6 / 309

Den Haag OOV

2 / 232

Leiden MO

8 / 1.096

7 / 980

14 / 1559

Traject L-V

1 / 48

Pompekliniek

1 / 117

VHHM / huis Gouda

9 / 1.424

Wonen
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2018 Aantal
deelnemers / uren

2017 Aantal
deelnemers /uren

2016 Aantal
deelnemers/uren

Zuid-Holland DForZo
Haaglanden-HM
Rijnmond- Drechtsteden

88 / 4.454 uur
21 / 1273 uur

54 / 2.474 uur
11 / 225 uur

31 / 926,91 uur

Rotterdam IJA wijkteam

108 / 5,16 fte

124 / 5 fte

85 / 3,5 fte

Rotterdam Staaij

19

15

15

Rotterdam Rooijse Wissel

1

1

2

Den Haag OCW

14 / 202 uur

11 / 210 uur

17 / 302,7 uur

Den Haag OOV

1 / 13,5 uur

2 / 93 uur

2 /94 uur

Leiden MO

Over naar WMO

4 / 79 uur

19 / 226,62 uur

Veiligheidsregio Hollands Midden

86 / 1882,25 uur
Inkoop fte

66 / 1478 uur
Inkoop fte

57 /1.446,07 uur

Onderaanneming Palier

Over naar DForZo

11 / 355 uur

21 / 855,02 uur

Zoetermeer (jong-) volwassenen

166 / 1102,40 uur

84 / 714 uur

3 / 146,17 uur
15 / 555,41 uur
(jongvolwassenen)

Leidschendam-Voorburg

31 / Inkoop fte

46 / Inkoop fte

23 / 800,80

Traject fam. L.

1 / 14 uur

Gemeente Kaag & Brasem

1 / 29,95

WMO
Leiden
H6
Den Haag
Gouda
ISD Bollenstreek
Nissewaard

8
12
20
4
4
2

4
7
7
1
4
10

2
3
1
15

Totaal wonen: 142
Totaal ambulant: 587
(*) Verschil met 2016 door langere duur en oplevering pand Frankenslag
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2.3 Aanmeldingen
Sinds de inkooprelatie met de Directie Forensische Zorg (DForZo) is de aanmeldingen-procedure voor
het justitieel kader gewijzigd. Het landelijk inkoopbureau koopt landelijk bedden voor de forensische
zorg in en de verwijzer boekt een bed in het plaatsingssysteem. De uitvoerende partij moet binnen
enkele dagen het bed leveren. Door een tekort aan bedden in de Randstad, stroomden de Exodushuizen
in onze regio al snel vol. In de loop van een jaar groeien de wachttijden.
Er gelden plaatsingscriteria voor Exodus. Acute agressie- of verslavingsproblematiek zijn contra-indicaties.
Dat zijn over het algemeen ook de oorzaken van beëindiging van het programma. Behandelbereidheid
wordt dan goed onderzocht. Soms is juist voor verslavingsproblematiek het Exodusprogramma geschikt
om een drugsvrij programma te volgen. Er wordt op maat gekeken wat de mogelijkheden zijn, in overleg
met de deelnemer, de verwijzer en de plaatsers van Exodus. Ook motivatie is een belangrijk criterium voor
het succesvol doorlopen van het programma. De ervaring heeft ons echter geleerd dat de doelgroep nog
ondersteuning nodig heeft bij het werkelijk vinden van de kracht en motivatie om regie in het eigen leven
te nemen. De motivatie om het programma succesvol te doorlopen en het bijbehorende vallen en opstaan,
wordt gedurende het programma verstevigd.
Van kracht blijft de afspraak dat als een aanvraag voor een plaatsing niet door kan gaan door een wachttijd,
direct met het plaatsingsloket contact opgenomen kan worden. Het uitgangspunt is dat wanneer elders
in het land een forensisch bed beschikbaar is, de deelnemer daar geplaatst kan worden. Dat is niet
altijd wenselijk in het licht van de kans op het succes, waarbij bijvoorbeeld wensen ten opzichte van de
woonplaats en de aanwezigheid van het sociale netwerk, van belang zijn.
Nog heel veel gedetineerden en jongvolwassenen vinden de weg naar perspectief niet. Kortgestraften
(70% van de mensen die uitstromen uit detentie heeft korter dan 2 maanden vastgezeten)3 bijvoorbeeld,
waaronder ook veel jongvolwassenen. En juist onder deze jongvolwassenen vindt de meeste recidive plaats.
We blijven ons inzetten om ook deze mensen beter te bereiken. Samen met de ketenpartners, met name
het gevangeniswezen en de gemeenten, maken we daarin verbeterslagen.

2.4 Instroom, bezetting en uitstroom
De regio Zuid-Holland had in 2018 een capaciteit van 59 bedden in totaal (2017:67). Rotterdam
(20), Den Haag 14 plekken, Leiden 14 plekken. En kleine woonvormen in Gouda (5), Den Haag (2) en
Leiden (4). Daarvan is in totaal 93% bezet geweest in 2018. De kleine woonvormen in Rotterdam zijn
losgelaten, deze woonvorm paste niet bij de zware problematiek van deze doelgroep. De plekken in
Gouda zijn alleen voor de plaatsingen vanuit het Veiligheidshuis Hollands Midden. Er zijn in 2018 in totaal
15.509 justitiële nachten gerealiseerd. Omgerekend is daarmee 92% van de justitiële bedden (46) bezet
geweest in 2018 (2017:97%). De overige plekken zijn benut voor de overige opdrachtgevers: ambulant
begeleid wonen (Gouda/VHHM), begeleid wonen onderaannemerschap Maaszicht, transmuraal verlof
en de gefaseerde doorstroom van justitieel naar ambulant en vrijwillig (Den Haag, Leiden, Gouda).
Het is nog niet gelukt om alternatieve huisvesting te vinden voor de verdwenen bedden in Den Haag
en Rotterdam.

Uitstroomresultaten 2018 op een rij
In 2018 zijn in totaal 81 deelnemers uitgestroomd. Voor 92% is het inkomen geregeld, diegenen waarbij
dat niet geregeld is, hadden al inkomen voor en tijdens detentie (Wajong, UWV of overig). Bij 84% van
onze doelgroep speelden in 2018 schulden waarbij voor 39% de schuldhulpverlening nodig was om voor te
bereiden. Van de groep, zowel positief als negatief uitgestroomd, heeft 43% betaald werk gevonden, 35% doet
vrijwilligerswerk en 19% gaat naar school.Van de uitstroom is 34% in behandeling bij een GGZ-instelling en
14% is niet in staat tot werk of dagbesteding, om gezondheidsredenen of te zware gedragsproblematiek.

3
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Bron: DJI in getal 2012-2016 (juli 2017)
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Zo wordt zichtbaar dat een negatieve uitstroom niet
per se betekent dat er geen perspectief is ontstaan.
Wel is bekend uit onderzoek dat de recidive onder de
groep die negatief uitstroomt significant hoger is dan
onder degenen die het programma positief afronden.
Het streven is dan ook altijd positieve uitstroom en/
of doorzorg.
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Trieste dingen…

Wat maakten we dit
jaar met elkaar ook
weer veel mee aan moeili
jke momenten. In de
privé levens van de de
elnemers, vrijwilligers
en medewerkers. Overl
ijden van ouders, een
kindje... Een oud deelnem
er die overleed aan
een overdosis. Deelnem
ers die terugvielen in
verslaving. Ziekte en lijd
en in de familie. Het
hoort bij het leven, ma
ar wat vraagt het een
kracht en kwetsbaarheid.
Er voor elkaar zijn
biedt de nodige troost.

Binnen de regio verschillen de resultaten. Dat bevestigt
de trend van voorgaande jaren. Dit komt doordat
het verloop van het programma van een deelnemer
van veel (persoonlijke) factoren afhangt. We noemen
er enkele: de levensloop van de deelnemer, de
intensiteit van de ontstane problematiek, de hoogte
van de recidive risico’s, het cognitief vermogen, hoogte van de draagkracht, aanwezige krachtbronnen,
leeftijd en motivatie, duur van detentie en zwaarte van detentieschade.

Daarbij speelt ook de groepsdynamiek een rol, dus wat is de samenstelling van de groep en de dynamiek
met het team. Soms versterkt dat het leerproces in positieve zin, soms geeft dat juist extra risico’s. Alle
elementen worden vanuit het krachtgericht werken in de werkwijze van de individuele begeleiding en in de
groepsaanpak meegenomen, maar het is nu eenmaal niet een genezend pilletje dat erin gestopt wordt. De
deelnemers en teams mogen weer enorm trots zijn op de resultaten die bereikt zijn. Wat een worsteling
dat soms met zich meebrengt, kunt u lezen in de bijgevoegde verhalen van de mensen.
Het aantal deelnemers dat positief uitstroomt, is gedaald ten opzichte van de cijfers uit 2017. De resultaten
verschillen per locatie en per jaar. Het streven naar een positieve uitstroom krijgt zoals gezegd continue
aandacht binnen de teams. Als de maximale grens bereikt is, wordt een programma beëindigd. Dan blijkt
het leerproces binnen de woonvoorziening niet haalbaar of veroorzaakt de deelnemer teveel risico’s
voor de groep en het team. De oorzaken van beëindiging laten al jaren eenzelfde beeld zien: agressie en
verslaving. Altijd vindt advies en/of doorverwijzing ten aanzien van de problematiek plaats. We zien een
deel van deze groep later terugkeren. Deze levensloopproblematiek (herhaling van detentie en/of blijvende
risico’s) is kenmerkend voor de doelgroep van risico jongeren, gedetineerden en ex-gedetineerden. Het is
belangrijk om kansen te blijven bieden binnen een kader van regels en oefenruimte. Deelnemers krijgen bij
Exodus veel kansen en intensieve coaching als een beëindiging dreigt. Na een beëindiging vindt afronding
en zo mogelijk nazorg plaats. We geven deelnemers niet op.
Het werken vanuit de krachtbronnen verbetert het positieve leerklimaat waarbinnen het zoeken naar
ontwikkeling en meerdere kansen bij terugval centraal staan. Dat geeft zowel de deelnemers als de teams
veel kracht en mogelijkheden.
Vanwege de groeiende negatieve uitstroom is in Rotterdam een pilot gestart waarbij de eerste periode
als proeftijd wordt aangescherpt om het bewustzijn en de motivatie van de deelnemers te verhogen. De
wederzijdse verwachtingen worden getoetst. Met name voor de plaatsingen waarbij geen intake (kan)
plaatsvinden, hopen we dat deze pilot de kans van slagen verhoogt.
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Uitstroom

Rdam

Leiden

Leiden
MO

DHaag

DHaag
OCW

Gouda
VHHM
(*)

2018

2017

2016

Positief (incl. 50%
voortijdige
59% in
uitstroom)
2017

73 %
63% in
2017

50 %
80% in
2017

56 %
100% in
2017

72 %
66% in
2017

67 %

61 %

78%

68,5 %

Negatief (2)

50%
41% in
2017

27 %
37% in
2017

50 %
20% in
2017

44 %
0% in
2017

28 %
34% in
2017

33 %

39 %

22 %

31,5 %

Inkomen
geregeld (3)

100%
100% in
2017

79 %
93% in
2017

100 %
100% in
2017

88 %
92% in
2017

100 %
100% in
2017

83 %

92 %

97 %

(ng)

Schulden
aanwezig bij
aanvang

90 %
60% in
2017

95 %
100% in
2017

100 %
100% in
2017

76 %
92% in
2017

57 %
100% in
2017

83 %

84 %

90 %

(ng)

SHV gestart
(schuldhulpverlening)

5%
40% in
2017

42 %
38% in
2017

25 %
56 %
0% in
61% in
2017 (4) 2017

57 %
66% in
2017

50 %

39 %

41 %

(ng)

Werk
gevonden

55 %
35% in
2017

21 %
38% in
2017

0%
0% in
2017

44 %
15% in
2017

86 %
66% in
2017

50 %

43 %

31 %

18 %

Vrijwilligers
werk

10 %
23% in
2017

63 %
52% in
2017

75 %
100% in
2017

48 %
54% in
2017

14 %
33% in
2017

0%

35 %

52%

35 %

School

20 %
7% in
2017

32 %
21% in
2017

0%
0% in
2017

0%
15% in
2017

29 %
0% in
2017

33 %

19 %

8,5 %

7%

Behandeling

30 %
25% in
2017

37 %
45% in
2017

25 %
60% in
2017

52 %
61% in
2017

43 %
66% in
2017

17 %

34 %

51 %

40 % (5)

Geen
dagbesteding
extern (6)

15 %
18% in
2017

0%
17% in
2017

25 %
0% in
2017

12 %
7% in
2017

0%
0% in
2017

33 %

14 %

8,5 %

(5)

Bij negatieve of voortijdige uitstroom zijn dikwijls toch veel goede resultaten bereikt. Zo heeft 40% van
de deelnemers die in Rotterdam voortijdig gedwongen vertrok, wel een baan gevonden. Een beëindigd
programma betekent dus niet altijd een negatief vervolg. Doorzorg ambulant is regelmatig juist ook van
toepassing op deelnemers waarvan het traject voortijdig wordt beëindigd. Dit om de continuïteit van zorg
te borgen. Als het woonprogramma niet haalbaar is, is ambulante zorg een gewenst alternatief.
Deelnemers die positief uitstromen, stromen uit met huisvesting. Sommigen keren terug naar familie, de
meesten vinden zelfstandige huisvesting met of zonder tussenfase via regelingen met de gemeente en/of
reclassering.
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(*) In 2017 opgenomen bij Leiden.Vanaf 2018 apart gemeten in verband met aparte financiering wonen Veiligheidshuis Hollands Midden (VHHM).
(1) Data uitstroom gemeten van ruim 81 deelnemers woonzorg (justitieel en vrijwillig), afgeronde getallen.
(70 in 2017)
(2) Dit zijn de trajecten die gedwongen beëindigd worden. Deelnemers die nog onder toezicht staan, moeten dan
terug naar detentie of het OM. Deze beëindigingen zijn het gevolg van ongemotiveerdheid, verslavings- en of
agressieproblematiek.
(3) Als geen inkomen geregeld is, was het inkomen al aanwezig (Wajong/WW uitkering bijvoorbeeld).
(ng)Niet gemeten.
(4) Bij schulden is Schuldhulpverlening niet altijd nodig, in eerste instantie wordt gekeken of mensen er zelfstandig
uit kunnen komen.
(5) In 2016 is gemeten ‘dagbesteding intern in combinatie met therapie’. Dat is vanaf 2017 los van elkaar gemeten.
(6) Redenen: te kort in het programma, te zware problematiek, gezondheid of niet gemotiveerd.

2.5 Ambulante dienstverlening in de wijkteams van Rotterdam:
Intensieve Jongeren Aanpak (IJA)
Exodus Zuid-Holland besteedt extra aandacht aan kwetsbare jongvolwassenen en dat blijft ook in de
toekomst een focus op de doelgroep. De gemeente Rotterdam koopt sinds 2014 bij Exodus Zuid-Holland
fte’s in voor de wijkteams van Rotterdam. De wijkteammedewerkers van Exodus zetten zich in voor
kwetsbare jongvolwassenen. In 2018 is de inkoop 5,16 fte voor Exodus Zuid-Holland, 31 fte in totaal
voor onze Combinaties van zes aanbieders. Het team Jongerencoaches begeleidt deze doelgroep bij het
verhogen van de zelfredzaamheid. Er wordt op maat gewerkt aan de hulpvragen op de verschillende
leefgebieden. De voortgang en resultaten worden door de wijkteams geregistreerd en geanalyseerd.

• Exodus traint en coacht haar medewerkers conform intern beleid en bewaakt daarbij de

•
•
•

•
•

•

aansluiting bij de doorontwikkeling van de wijkteams. Het Exodusteam communiceert
veelvuldig en laagdrempelig met de partners, accounthouder van de gemeente en de
betrokken wijkteamleiders.
In 2018 hebben de coaches Intensieve Jongeren Aanpak (IJA) 108 (5,16 fte) jongvolwassenen
begeleid. (2017:125/5fte) (2016:85/3,5fte)
De gemiddelde duur van een traject is 5,6 maanden. Daar zitten enkele uitschieters tussen
van twee, drie jaar, tot vele trajecten van 1 tot enkele maanden.Verwijzen en overdragen naar
passende zorg is een belangrijke rol voor de intensief jongerencoach.
De problematiek van de deelnemers kenmerkt zich door (een combinatie van en dikwijls
in de verhouding oorzaak-gevolg): problematiek verstandelijke beperkingen, problemen op
meerdere leefgebieden waarbij opvallend vaak de (familie)relaties (ernstig) zijn verstoord,
diverse verslavingsproblematiek (alcohol, (soft)drugs en gokken), grensoverschrijdend gedrag,
lage gewetensontwikkeling.
Door middel van ambulante, intensieve begeleiding, wekelijkse gesprekken, het systeem erbij
betrekken, de gehele keten op de hoogte brengen/houden, wordt het plan van aanpak in de
praktijk uitgevoerd en gevolgd.
Er is een enorm gebrek aan doorstroom naar onderdak voor jongeren die thuis niet meer
welkom zijn, maar (nog) geen (financieel) zelfstandig huishouden kunnen voeren. Belangrijk
om hierbij te noemen, is dat bij deelnemers met een laag IQ bij doorzorg de instanties naar
elkaar blijven wijzen (WMO, Jongerenloket, CIZ).Voor de jongeren niet te begrijpen, voor
de hulpverlening zeer frustrerend. Exodus is op zoek naar laagdrempelige oplossingen, maar
betaalbare huisvesting voor jongeren is een grote uitdaging voor de stad Rotterdam. Deze
kwetsbare jongeren gaan zonder ondersteuning een langdurig kwetsbaar leven tegemoet. Niet
per se in de criminaliteit, wel met een zeer hoog risico op een leven zonder perspectief.
We doen deze intensieve coaching zoals gezegd in een Combinatie van zes partners: Enver,
Exodus, Futuro (B&A), Humanitas, Jongeren op Zuid (JOZ) en Radar WMO.
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2.6. Gemêleerde groep
De groep deelnemers bestaat elk jaar weer uit een diversiteit van achtergronden. Al jaren bestaat de
groep gemiddeld uit meer mannen dan vrouwen, ongeveer 1 op de 10 is vrouw. De gemiddelde leeftijd
in de woongroepen is al jaren ongeveer 35 jaar. De doelgroep bestaat uit zowel jong als oud en deze mix
zorgt er in de woongroepen voor dat jong en oud van elkaar kunnen leren. Dat gaat met vallen en opstaan,
maar door stil te staan bij de verschillen, kunnen de bewoners leren om met meer begrip en tolerantie
naar elkaar te kijken, een vaardigheid die ook in hun toekomst goed van pas komt.

Laddertjesdag
Ramen zemen van de Kubus & voor
onze deelnemers kennismaken
met het vak van glazenwasser. En tege
lijk een toeristische attractie
in hartje Rotterdam Laddertjesda
g met www.stichtingnelis.nl.

❤

2.7 Werk
Werk
De arbeidsmarkt is herstellende en dat biedt betere mogelijkheden voor de doelgroep (ex-) gedetineerden.
We zien bij gemeenten de aanpak verschuiven. Voor de deelnemers zetten de werkgeverservicepunten
(vroegere UWV-werkpleinen) zich meer in. Daar waar vroeger alleen werd geïnvesteerd in de kansrijke
werkzoekenden, wordt nu meer de brug geslagen tussen de werkzoekenden en de werkgevers. Zij
zitten te springen om personeel. Het landelijke project ‘Exodus Connect’ haakt in op de ontwikkelingen.
Deelnemers zoeken zelf en samen met hun begeleiders naar werk en vrijwilligerswerk, maar we leggen
ook verbinding tussen landelijk en lokale werkgevers. Om kansen te bieden aan onze deelnemers vanuit
goed werkgeverschap en in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast
worden tussen de Exodus regio’s onderling en binnen de regio’s de ‘best practices’ uitgewisseld. Oud
deelnemers die met succes werk vonden zijn ambassadeurs voor de deelnemers en Exodus. Werk zoeken
voor onze doelgroep is maatwerk. Het is lang niet iedereen gegeven om de arbeidsmarkt op te kunnen.
Een zinvolle dagbesteding en rust en regelmaat wat betreft relaties, huisvesting en financiën zijn voor
veel mensen al prachtige resultaten die een leven zonder
criminaliteit mogelijk maken.
We kijken met veel plezier terug op de Connect
netwerkbijeenkomst in de Superkubus van Rotterdam.
Zie de link voor meer informatie en de Exodus
Connect folder. https://www.exodus.nl/diensten/sociaalondernemen-met-exodus-connect
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Exodus heeft contact met diverse werkgevers en
re-integratiebureaus om het vinden van werk te
ondersteunen. Onze visie is dat de deelnemers zoveel
als mogelijk zelf naar werk zoeken. Op maat wordt
men ondersteund en geadviseerd.
Het Exodus Connect project geeft jaarlijks extra
aandacht aan het thema werk. De succesvolle
ervaringen worden gedeeld en het (oude en nieuwe)
netwerk krijgt de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
We zijn altijd op zoek naar werkgevers en
organisaties die willen investeren in werk voor en
met (ex-) gedetineerden.
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2.8 Overige resultaten
Wonen, administratie en financiën
Voor alle deelnemers binnen onze dienstverlening is de papierwinkel een lastig hoofdstuk in het leven.
Denk hierbij aan de procedures van de afdeling Burgerzaken, Dienst Werk en Inkomen, het jongerenloket,
urgentiebepalingen, schuldhulpverlening. De procedures verlopen zichtbaar moeizamer, er wordt door de
overheid strenger getoetst en meer beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Uitkeringen worden
eerder afgewezen, ook als vanuit de detentieachtergrond aantoonbaar is dat iemand de administratie kwijt
is, kan het feit dat papieren niet overhandigd kunnen worden als reden van afwijzing gelden. Door stress
en laaggeletterdheid is deze papierwinkel al voldoende voor de doelgroep om de handdoek in de ring te
gooien. De financiële situatie van de mensen is zorgelijk. Als er schuldenproblematiek speelt (bij 84%)
blijft er dikwijls voor vele jaren maximaal €40,00 leefgeld (eten, drinken, kleding, extraatjes) per week over.
Alarmerend ook blijft de situatie rondom de schadevergoedingsmaatregelen. (Ex-)gedetineerden kunnen
aan deze hoge betalingsverplichting niet voldoen. Het lukt Exodus steeds beter om maatwerkregelingen
voor elkaar te krijgen, maar toch doen zich hier nog schrijnende situaties voor en zijn we ons ervan bewust
dat de vele (ex-)gedetineerden die niet bij een programma van Exodus terecht kunnen, dit niet op kunnen
lossen. We maken er blijvend (politiek) werk van om deze zaken inzichtelijk te maken en te agenderen.

Zingeving en relaties
In de methodiek van Exodus wordt bijzondere aandacht besteed aan de relaties, de vertrouwensband en
‘de zin van het leven’. Zonder zin in het leven en zonder vertrouwensband met de nabije relaties, maken de
deelnemers onvoldoende groei door in het programma en in het leven. Daarmee zijn zingeving en relaties
dan ook belangrijke onderwerpen in de persoonlijke begeleidingsgesprekken.

De omgeving rond de Exodushuizen
Het samenwonen behoeft zorg en aandacht, maar we laten zien dat het kan. Exodus heeft ook dit jaar
hinder veroorzaakt op bijvoorbeeld het gebied van het parkeren van fietsen en het veroorzaken van
muziekoverlast. Soms gedragen bewoners zich baldadig. We maken met hen bespreekbaar dat ze als
Exodusbewoners verantwoordelijk zijn om extra goed gedrag te laten zien. Om als (ex-) gedetineerde
nu het goede voorbeeld te geven, vooroordelen niet waar te maken. Zaken die spelen met omwonenden,
worden direct opgepakt door de teams.

Communicatie en ontmoeten
Onze communicatie is erop gericht het draagvlak voor en de kennis over onze doelgroep en het werk
van Exodus te versterken. We werken daarbij samen met onze vereniging Samenwerkingsverband Exodus
Nederland (SEN). Voor onze communicatie maken we gebruik van verschillende uitingen. Ook in 2018
verzorgden we vele werkbezoeken in de regio. City Safarís4 voor groepen in Rotterdam, werkbezoeken
voor bijvoorbeeld een wethouder of collega instantie en voor vele studenten die voor de praktijkkant van
hun studie met de ex-gedetineerden zelfkennis komen maken.
De teams maken ondanks de drukte van het werk, samen met deelnemers en vrijwilligers, ruimte voor
deze belangrijke ontmoetingen.
We vragen jaarlijks ook maatschappelijke betrokkenheid van bekende Nederlanders. Onze deelnemers
kunnen een steun in de rug goed gebruiken en bekende Nederlanders zijn een grote inspiratiebron
voor hen én krijgen sommige deuren makkelijker open dan anderen. De relatie met prinses Laurentien
is duurzaam. Inmiddels werken we samen aan projecten op het gebied van systeemfouten rondom
schuldenproblematiek en de gevolgen van digitalisering voor kwetsbare doelgroepen.
4

Particulieren en instanties stellen een pakket aan bezoeken samen (City Safari), een gedetineerde verzorgt de
rondleiding en vertelt zijn/haar levensverhaal en ervaring na detentie.
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We zijn regelmatig actief op LinkedIn en Facebook en versturen een paar keer per jaar kleine mailings
met onderwerpen waarover we zorgen hebben of waarop we trots zijn. Communicatie gaat in onze visie
over ‘ontmoeten’. Met elke vorm van communicatie proberen we als Exodusorganisatie iets dichterbij te
komen. Dichterbij onze vrienden en fondsen, partners in de keten, partners in de samenleving, werkgevers,
buren, tegenstanders, kerken, studenten. Deze ontmoetingen kunnen met een mailtje, een blog, met
krantenartikelen, folders, een YouTube filmpje en dus ook met persoonlijke ontmoetingen; van een kopje
koffie tot en met een evenement. De ervaringen en levensverhalen van de deelnemers en de manier waarop
ze kwetsbaarheid en kracht durven te laten zien, maken het stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen.
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Samenwerking met onze partners
De medewerkers van Exodus Zuid-Holland zijn als spinnen in een web. Samenwerking in de keten is
essentieel om een brug te vormen. We hebben te maken met het justitiële kader en bijbehorende wet- en
regelgeving, met gemeentelijke diensten en de ontwikkelingen in de zorg, het gevangeniswezen, politie,
reclassering, met particulieren en andere partners in de gemeente en de regio.

Kwaliteit en veiligheid
Exodus Zuid-Holland besteedt continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van haar
programma en werkwijze.
Het team van Exodus Zuid-Holland heeft in 2018 het certificaat voor de ISO 9001 behaald (externe
audit). Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor
kwaliteit. De nieuwe norm (2015) ziet toe op een meer risicogestuurde manier van denken en werken,
deze is in 2018 definitief geïmplementeerd.
Continue aandacht wordt besteed aan het verhogen van bewustwording omtrent incidenten.
Op het gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Incidenten en bijzondere
voorvallen worden zorgvuldig geëvalueerd in de teams. De registratie is verbeterd. Data over incidenten
zijn van belang voor het zien van trends en het bijsturen waar nodig.
Exodus Zuid-Holland besteedt aandacht aan de maatschappelijke aspecten van ondernemen. In ons
personeelsbeleid streven we naar diversiteit.We hebben de vacaturetekst daarop expliciet gemaakt en dat had
direct een positief effect. We streven naar een verhoogd milieubewustzijn binnen onze werkprocessen, minder
papier, zuinig met energie. Dat is in de oude panden en in de hectiek van ons werk nog wel een thema dat
meer bewustwording en toepassing vraagt. We onderzoeken momenteel of het haalbaar is om voor een deel
van de zakelijke kilometers die het ambulante team maakt, een (elektrische) leaseovereenkomst aan te gaan.
Exodus Zuid-Holland heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van
toezicht en besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht.
Voor alle medewerkers geldt de gedragscode (verplicht). Dat is vermeld in de arbeidsovereenkomst
en zij ontvangen deze via de personeelsgids, ook is de code beschikbaar via intranet. Daarnaast geldt
een (verplichte) gedragscode voor vrijwilligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst en het
informatiepakket. Daarnaast werkt Exodus Zuid-Holland (verplicht) met de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Er is een regionale aandachtsfunctionaris die borgt dat de medewerkers en
vrijwilligers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dat gebied.
Exodus Zuid-Holland heeft een medezeggenschapsorgaan. Er is een landelijke Gemeenschappelijke
Ondernemingsraad (GemOR) met regionale onderdeelcommissies (OC’s). Daarmee is zowel de landelijke
als de lokale medezeggenschap geregeld conform de WOR. De regionale OC weerspiegelt de verschillende
diensten in de regio en heeft ruimte voor 5 leden, zij vertegenwoordigen respectievelijk de medewerkers
van de locaties Rotterdam, Den Haag, Leiden, de ambulante medewerkers en de overkoepelend werkende
collega’s. Op de agenda van 2018 stonden onder andere: algemene zaken, de begroting, de situatie huisvesting
Frankenslag, de CAO niet-betaalde slaapuren en de ICT-verbeterslag. In 2018 liep de zittingstermijn af, er
waren geen nieuwe verkiezingen nodig. Vier leden hebben zich kandidaat gesteld en zijn benoemd, één
medewerker heeft eind 2018 een nieuwe baan gevonden. Een ander lid gaat in 2019 een tijd met onbetaald
verlof. Er zijn nog geen nieuwe kandidaten gevonden. In 2019 zal met medewerkers besproken worden op
welke manier zij graag betrokken worden bij de medezeggenschap.
Er zijn in het jaar 2018 twee klachten bij de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
binnen gekomen gericht aan Exodus Zuid-Holland. Eén klacht kwam van de buren van de locatie Den
Haag. De andere klacht kwam van een deelnemer die ontevreden was over de gang van zaken met een
bepaalde urinecontrole. Deze laatste klacht is ingetrokken toen na onderzoek bleek dat de fout bij het
onderzoekslab ontstaan was en met betere communicatie te verhelpen was geweest. Dit is als verbeterpunt
doorgevoerd. Exodus Zuid-Holland heeft een klachtencommissie. Daar is geen gebruik van gemaakt.
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De klachten zijn naar tevredenheid afgerond. Dat er weinig klachten binnen komen, betekent niet dat er
nooit ontevredenheid is. Exodus streeft er bij spanningen naar om met haar deelnemers, medewerkers
en partners in nauw contact te blijven en er samen uit te komen. Het is goed en belangrijk om een
klachtencommissie te hebben, de mensen worden er bij aanvang van de samenwerking op gewezen dat de
klachtencommissie er is.
Jaarlijks wordt een klanttevredenheid onderzoek gedaan. Samenvattend geven de deelnemers een
rapportcijfer aan de organisatie.
8,9 Ambulant Zuid-Holland (2017:8,7)
8,6 Ambulant Samenwerkingsverband Exodus (2017:8,5)
7,7 Wonen Zuid-Holland (2017:7,3)
7,6 Wonen Samenwerkingsverband Exodus (2017:7,3)
In de samenvattingen staan ook de aandachtspunten op een rij. Aandachtspunten blijven de onderlinge
communicatie en een sneller tempo als het gaat om regelzaken in het woonprogramma. Dit speelt in de
huizen waarbij vragen dikwijls van praktische aard zijn, zoals het verbeteren van de wifi of het repareren
van een kapot gasfornuis. Als besluiten dan lang op zich laten wachten of wensen niet gehonoreerd kunnen
worden, zijn opvolging en heldere communicatie van groot belang. Teams hebben hierin meer zelfstandige
regelruimte gekregen. Zo heeft het team van Leiden nu een werkgroep facilitair samengesteld die hierin het
tempo en de voortgang bewaakt. De inhoud van het onderzoek gaan we bespreken met de deelnemers.We
willen dit benutten om hen bewuster te maken van medezeggenschap. Vanuit de bewonersvergaderingen
en deelnemercontacten worden gedurende het jaar actuele zaken opgepakt.
Er is een landelijke cliëntenraad, die functioneert nog onvoldoende om voor de deelnemers in de
regio van betekenis te kunnen zijn. In de lokale bewonersvergaderingen worden verbeterpunten en
acties besproken. Deelnemers worden meer betrokken bij projecten en activiteiten (werkbezoeken,
rondleidingen, werkcolleges).
De jaarlijkse controles op brandveiligheid zijn uitgevoerd, de ontruimingen worden tweemaal per jaar
geoefend.
Het plan van aanpak Microbiologisch waterbeheer vraagt om spoeldiscipline en is onder controle.
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3. Innovatie en ontwikkeling
De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Om zo goed mogelijk te kunnen bijdragen aan
toekomstperspectief voor onze doelgroep, moeten we blijven meebewegen en inspelen op kansen en
uitdagingen die zich aandienen. Daarom kijken en luisteren we aandachtig naar die wereld om ons heen en
maken we ruimte voor nieuwe kennis, benaderingen, mogelijkheden en samenwerkingen die een verschil
kunnen maken voor onze doelgroep. Leren staat daarbij centraal en dat doen we mét elkaar.

3.1 Trends en bevindingen
Er vielen in 2018 enkele zaken extra op waar we hieronder iets dieper op in gaan. Ontwikkelingen zoals
hieronder geschetst, benadrukken voor ons namelijk het belang om voorbij de (belangrijke!) hectiek van
alledag, ons ook bewust bezig te houden met de vraag welke andere rollen er aan het ontstaan zijn en hoe
Exodus op basis van ervaring en expertise hier op een natuurlijke manier op kan inspelen.

Minder, korter en anders opsluiten
De criminaliteit daalt al geruime tijd en er worden steeds minder gevangenisstraffen opgelegd. 75% van
de mensen die nog wel detentie krijgt opgelegd, zit korter dan drie maanden vast. Dit zijn op zich mooie
ontwikkelingen maar ze hebben uiteraard ook implicaties voor hoe we de mensen die onze hulp nodig
hebben het beste kunnen bereiken en aan welke hulp zij behoefte hebben.
Daar proberen we op in te spelen door, in samenwerking met veiligheidshuizen, gemeenten, en PI’s, méér te
doen voor mensen zonder justitieel kader. Een andere manier waarop we bijdragen aan deze ontwikkeling
is door meer te doen aan het voorkomen van criminele carrières onder jongeren en jongvolwassenen,
bijvoorbeeld via de Rotterdamse wijkteams.
De ontwikkelingen rondom kleinschalige detentie (kleinschalige woonvormen met justitieel kader) is
ook een interessante ontwikkeling in dit kader. Via het landelijke samenwerkingsverband volgen we met
belangstelling de internationale en lokale ontwikkelingen op dit vlak.

Erkenning voor complexiteit en de noodzaak van lokaal maatwerk
Een andere positieve ontwikkeling is dat er steeds meer erkenning komt voor de complexiteit van de
problematiek waar veel gedetineerden (ook voorafgaande aan detentie al) mee kampen. Dat geeft nieuwe
kansen om onze jarenlange ervaring met het omgaan met deze complexiteit te benutten, ook daar waar
dergelijke complexiteit zich uitstrekt tot het hele systeem van de thuissituatie.
Daarnaast leidt de decentralisering tot een meer lokale invulling van een deel van de zorg en veiligheidsketen.
Dit is een ontwikkeling die het belang onderstreept van lokale samenwerking en van flexibel en creatief
maatwerk in het hier en nu. Omdat dit iets is waar we van oudsher goed in zijn, biedt ook deze ontwikkeling
nieuwe kansen om onze expertise in te zetten waar het nodig is. Het onderstreept voor ons het belang
van ontwikkelingsruimte voor nog meer dynamische regie, maatwerk en vakmanschap in de lokale context
van terugkeer van gedetineerden.

Digitale revolutie en regie bij de deelnemer
De tendens van zelfredzaamheid en eigen regie in combinatie met mondiger burgers en tijdelijke flexibele
netwerken, biedt kansen en uitdagingen voor onze organisatie. Zeker in combinatie met de zich volop
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voltrekkende digitale revolutie. Niet alleen de gevolgen hiervan op het gebied van efficiëntere communicatie
en informatieverstrekking bieden kansen, maar ook de enorme toename van data en de mogelijkheden
voor ‘machine learning’, kunnen grote gevolgen hebben voor ons werkveld.
Wij onderzoeken deze kansen onder andere in de vorm van de hieronder toegelichte projecten Game
Changer en RefleXion. Dit doen we samen met een breed spectrum van andere partijen zoals ontwerpers,
softwareontwikkelaars, jongerenwerkers, onderwijsinstellingen en partners uit de zorg en veiligheidsketen.

Relationeel werken en verantwoorden vanuit de bedoeling
Een andere interessante ontwikkeling is de toenemende aandacht voor het belang van relationeel werken
bij o.a. de reclassering5 en DJI. Dit biedt ruimte voor verkenningen of en hoe onze van oudsher relationeel
gerichte methodiek en ervaring ook op andere plekken en in eerdere fases van de sanctie-uitvoering en
re-integratie iets te bieden kan hebben.
Ook het recente pleidooi van Andries Baart voor een relationele benadering van kwaliteit6 vormt in dit
kader een inspiratiebron, met name voor mogelijke vernieuwingen in de verantwoording daarvan. Dit
pleidooi sluit aan bij de maatschappelijke trend van het weer mogen werken vanuit de bedoeling en ‘doen
wat nodig is’. We zien de klassieke focus op verantwoording vanuit productie, protocollen en bureaucratie
afnemen en de belangstelling voor een meer inhoudelijke manier van verantwoorden toenemen. Een
manier die beter aansluit bij onze relationele manier van werken, de professionaliteit van medewerkers en
de eigen regie van deelnemers.
Dit is een tendens waar wij ons thuis bij voelen en waar wij op een ontspannen en doordachte manier bij
willen aansluiten en aan willen bijdragen, vanuit primair proces, boerenverstand en inhoud. Waar mogelijk
ook door op een passende manier gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden die de bovengenoemde
digitale revolutie voor ons open legt.

Polarisatie versus dialoog
Helaas lijkt het gepolariseerde politieke klimaat er mede toe te leiden dat binnen het sanctie-uitvoeringsbeleid
een sterke (in ieder geval retorische) nadruk op vergelding blijft bestaan. De roep om strenger en zwaarder
straffen, versobering van het leefklimaat in de gevangenis, lik-op-stuk beleid, voorwaardelijkheid van
verlof en vroegtijdige invrijheidsstelling, blijft krachtig klinken. Of dit een reactie is op een behoefte in de
samenleving of eerder gevoed wordt vanuit de politieke dynamiek, is lastig te bepalen. In ieder geval zorgt
het voor een context die nadelige gevolgen kan hebben voor het toekomstperspectief van onze kwetsbare
doelgroep en daarmee ook voor de veiligheid in de samenleving.
Bijvoorbeeld als deze tendens ertoe bijdraagt dat ongemotiveerde gedetineerden, zij die er niet meer
in geloven dat overheid en de samenleving er óók voor hen zijn, uitgesloten worden van nieuwe kansen.
Juist een deel van deze ogenschijnlijk ongemotiveerde gedetineerden moeten we zien te bereiken. Al
tíjdens detentie én daarna, onder zowel lang- als kortgestraften en vanuit maatwerk. Juist wanneer
deze gedetineerden zich niet sociaal wenselijk aanpassen aan het systeem in de PI, en daarmee hun
toekomstperspectief verder vernauwen7, voelen wij een verantwoordelijkheid om ook hén te bereiken en
hen alsnog binnenboord te trekken van de samenleving. Omdat wij weten dat niet-willers en niet-kunners
niet zomaar van elkaar te onderscheiden zijn en omdat we ervan overtuigd zijn dat inclusiviteit essentieel
is voor een veiliger samenleving en íedereen een nieuwe kans verdient.
Keer op keer wordt aangetoond dat zwaarder en soberder straffen niet bijdraagt aan recidivevermindering
maar het vroegtijdig samenwerken aan het scheppen van toekomstperspectief wél.Toch helpt dit bewijs op
zichzelf nog niet om de eerdergenoemde tendens te keren.Voor Exodus betekent het in ieder geval dat onze
rol in het versterken van de stem en de belangen van onze kwetsbare doelgroep onverminderd belangrijk
5
6
7
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Promotie Anneke Menger, De werkalliantie in gedwongen kader (2018)
Andries Baart, De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven (2018)
Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3 uit de beleidsvisie van minister Sander Dekker ‘Recht doen, kansen bieden’ (2017)
waaruit valt te concluderen dat het perspectief van deze groep onder het nieuwe beleid verder zal afnemen
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blijft.We zoeken daarbij de samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals bijvoorbeeld met het
Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en de Number 5 Foundation van prinses Laurentien. De Number
5 Foundation is gespecialiseerd in ‘missing dialogues’. Want juist in de dialoog tussen álle stemmen en
perspectieven in de samenleving, maken we ruimte voor echte oplossingen. Hier hoort begrip bij voor de
maatschappelijke roep om strenger straffen. Want samen wordt pas echt samen als eenieder zich gehoord
voelt én er door een veilige dialoog ruimte ontstaat voor alle feiten, de gevoelens én het perspectief.

Illustratieve casus:
Schade- en ontnemingsmaatrege
l

problematiek

Micha (naam is gefingeerd) keerde de
criminaliteit de rug toe en deed er alles
aan het zo gewenste
perspectief in zijn leven scheppen. Hij
doorliep met toewijding het Exodust
raject, loste af op zijn
schulden en de financiële sancties die
hem door de rechter waren opgeleg
d, vond een huis en een
baan. Maar ondanks alle motivatie en
al het financiële aflossen, worden de
bedragen die hij het CJIB
schuldig is maar niet lager. Dankzij boe
tes bovenop deze bedragen (wegens
te late betalingen), voelt
het voor hem alsof al dat afgeloste
geld in een zwart gat is verdwenen.
De
hoogte van het bedrag
loopt in de tienduizenden euro’s, een
bedrag dat bij een gewoon salaris noo
it binnen de maximale
termijn is af te lossen.
Als afbetalen niet lukt dreigt opnieuw
detentie zonder dat aan het schuldbe
drag iets verandert.
Nou ja, toch wel, dat bedrag wordt
waarschijnlijk weer hoger wegens late
beta
lingen. De straf op
het niet op tijd betalen, kan oplopen
tot meer dan twee jaar detentie. Bijb
eho
rende detentiekosten
bedragen meer dan 2 ton. Om nog
maar niet te spreken van het radicalis
erende effect, want voor
Micha voelt het inmiddels alsof hij van
onze samenleving en wet- en regelgev
ing niet mág slagen in
het bereiken van een normaal leven.
Omdat hij ‘gewoon’ weer opgesloten
en uitgestoten gaat worden, terwijl hij
steeds heeft geprobeerd
naar beste vermogen aan alle verw
achtingen en eisen van de samenleving
te voldoen. ‘Als ik dan
toch weer de gevangenis in moet, dan
kan ik misschien maar beter echt iets
doen om die straf te
verdienen ook’, verzucht hij op de mee
st moedeloze momenten wel eens.

Complexe schuldproblematiek en het gebrek aan perspectief vormt een bedreiging bij het resocialisatieproces.
Eind 2018 hebben we voor een complexe zaak een tweetal klachten voorbereid om een oplossingsgerichte
aanpak te forceren. Ook de ombudsman houden we op de hoogte van deze zaak.
Bovenstaande thema’s worden door ons gevolgd.Waar mogelijk zetten we ons in voor een groter (politiek)
bewustzijn en beleidsbeïnvloeding.

3.2 Innovatie en ontwikkeling in de praktijk
Innovatie en doorontwikkeling overstijgen de periode van een jaar. In dit jaarverslag van 2018 blikken we
op dat gebied zowel terug als vooruit. We brengen in beeld waar onze onderwerpen vandaan komen en
waarom bepaalde thema’s juist wel of juist (nog) niet gekozen worden om op door te ontwikkelen.
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Leerdag LVB
Ook in 2018 kwamen veel ideeën voor innovatie en ontwikkeling vanuit onze medewerkers en deelnemers.
Zo kwamen begeleiders met het idee voor een terugkerende regionale leerdag én met de wens voor meer
verdieping op het thema Licht Verstandelijke Beperking. Eén plus één leidde tot de logische optelsom van
een eerste regionale thema leerdag met als thema…. LVB.
Begin november maakten we een dagdeel vrij om samen te leren over dit thema. Met bijna alle medewerkers
van onze regio, enkele collega’s uit andere Exodusregio’s en met experts van buiten. We namen theorie,
ervaringen, uitdagingen en kansen in het werken met deelnemers met een LVB onder de loep, verzamelden
praktische handvatten en instrumenten en maakten het externe opleidingsaanbod op dit onderwerp
overzichtelijk via een website. Enkele collega’s zijn zich momenteel verder aan het verdiepen in dit thema.
De vorm van de thema leerdag beviel zo goed dat we in 2019 twee nieuwe gaan organiseren, over nog
(vanaf de werkvloer) te bepalen thema’s.

Workshops Persoonlijk Leiderschap en Zelfzorg
Ook op andere manieren besteedden we het afgelopen jaar aandacht aan gezamenlijk leren. Deelnemers
en medewerkers werkten samen aan de inhoud en vorm van de workshop Persoonlijk Leiderschap. Op
elke locatie werd deze workshop het afgelopen jaar aangeboden aan deelnemers en medewerkers die met
elkaar de theorie toepasten op hun persoonlijke uitdagingen en leerervaringen. Het leverde waardevolle
avonden op met prachtige gesprekken. Omdat we ervan overtuigd zijn dat deze workshop ook voor
andere organisaties en bedrijven waardevol is, zoeken we momenteel naar geïnteresseerde partners die
deze workshop willen inkopen.
Een andere workshop die we in 2018 ontwikkelden en die we in 2019 breed willen aanbieden, richt zich
op het onderwerp Zelfzorg. Als zorgverleners hebben we te maken met onze valkuil van het gewend
zijn ‘anderen te helpen’, het gewend zijn aan ‘overleven en doen wat gebeuren moet’ in het werken met
systemen en complexe mensen. Ook als hulpverleners wennen wij aan routines en lopen we soms over van
drukte in de hectiek en de waan van de dag. Hoe kom je tot stilstand om eens goed om je heen te kijken en
met elkaar te analyseren wat jíj en jullie in een team nodig hebben? Om sterker te worden in de zelfzorg
en daarmee zo nodig ook sterker te worden voor je privéleven en de organisatie en de mensen waarvoor
je werkt. Dat is waar we in deze workshop met elkaar onderzoek naar doen en over leren.
Naast de bovenstaande voorbeelden was er het afgelopen jaar ook op individueel niveau veel ruimte
voor ontwikkeling van medewerkers. Iedere medewerker beschikt al enige jaren over een persoonlijk
loopbaanbudget en waar nodig en mogelijk vult de organisatie hierop aan. De meerjarige scholingssubsidie
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn (Sector
Plan Plus) werd dit jaar voor het eerst en op kleine schaal aangewend. Dit vormde input voor nieuwe ideeën
op het gebied van het inwerken van nieuwe medewerkers, het faciliteren van omscholing van bestaande
medewerkers en het verder professionaliseren van krachtcoaches in hun rol van werkbegeleider. In 2019
gaan we verder met het realiseren van deze ideeën.

Reframing terugkeer na detentie
We leren niet alleen bínnen de organisatie maar ook samen met partners buiten onze eigen organisatie. In 2018
hebben we samen met partners vanuit gemeente, justitie, reclassering, werktoeleiding, ggz, herstelbemiddeling
en vrijwilligerswerk verder gewerkt aan het Reframing proces. Dit was het vervolg van het initiatief dat we in
2017, mede dankzij financiële steun van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie waren gestart.We
hebben ons in dit proces laten inspireren door ontwerpmethoden zoals Design Driven Innovation, om een
gezamenlijke visie te ontwikkelen op de toekomstige zorg en ondersteuning voor onze doelgroep.
Centraal stond hierbij het herontwerpen van de samenwerking van alle huidige en toekomstige betrokken
partijen die een rol spelen in een positieve terugkeer in de samenleving na detentie. Op basis van interviews
en literatuurstudie hebben we bijna 100 contextfactoren verzameld die we met elkaar ingedeeld en vertaald
hebben in clusters die volgens ons de drijvende krachten voor de toekomst vormen. Vervolgens zijn we op
zoek gegaan naar de samenhang ertussen, om te kunnen vertellen wat we zien gebeuren in de toekomstige
wereld, zonder daar een oordeel aan te verbinden. Deze beschrijving leverde de volgende toekomstvisie op:
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Samengevat zien we in de toekomst een steeds groter spanningsveld tussen de maatschappelijke
tendens om de crimineel gedrag af te straffen (dimensie 1: straf-tendens) en de tendens om
te resocialiseren. In de afgelopen jaren is al veel meer nadruk komen te liggen op de repressieve
functie van de straf dan twintig of dertig jaar geleden het geval was.
Aan de andere kant zijn mensen zich steeds meer bewust van de factoren die bijdragen aan recidivevermindering. Dit is de maatschappelijke tendens om mensen die crimineel gedrag vertonen te
veranderen, te resocialiseren (dimensie 2: verander-tendens). Alle kennis over de effectiviteit
van strafrechtelijke interventies wijst er op dat lange gevangenisstraffen en repressieve gevangenisregimes een nadelig effect hebben op recidive. En dat daders die probleemgerichte interventies,
resocialisatieprogramma’s en nazorg hebben ondergaan bij terugkeer in de samenleving, minder
vaak opnieuw de fout in gaan dan daders die vooral een lange celstraf hebben uitgezeten (bijv.
Boendermaker 1999, Wartna 1999, 2004, De Ruiter 2007).
Beide tendensen bestaan vandaag de dag en in de toekomst zal het contrast alleen maar sterker
worden. Een interventie op het gebied van terugkeer na detentie zal beide tegengestelde krachten
moeten adresseren, in zich moeten verenigen, om te passen in de toekomstige context. Een interventie die dit niet doet zal minder of geen aansluiting vinden. Het model geeft grip op de wisselwerking tussen de twee dimensies, die elk twee uitersten hebben.
De straf-tendens uit zich enerzijds in de neiging om de ander dichtbij te halen - te controleren - en anderzijds door de ander op afstand te zetten - moreel te verwerpen. Van dit laatste is
bijvoorbeeld sprake als men spreekt over de digitale schandpaal; en de massale verontwaardiging
in de media over gepleegde delicten. De verander tendens uit zich in een normatieve houding,
de ander wordt op de lat gelegd en waar nodig beter passend gemaakt, en de pragmatische houding, waarbij vooral wordt gekeken naar het nut van re-integratie ingrepen. De focus ligt dan niet
op het voldoen aan de norm maar op de mate waarin een vermindering van recidive bereikt kan
worden. De normatieve kant is van oudsher sterk aanwezig in het domein maar staat onder druk
door de toenemende diversiteit en daarmee toenemende verscheidenheid aan ‘normen’. Voor de
meer pragmatisch geënte aanpak komt steeds meer technologie beschikbaar om gedrag te meten
en patronen te ontdekken. De wisselwerking tussen deze twee dimensies, met elk twee uitersten,
levert vier soorten meedoen die kenmerkend zijn voor terugkeer na detentie in de
toekomst. Deze vier verschillende soorten meedoen, zie het model op de volgende pagina, vragen
vier andere benaderingen om ze te realiseren; om tot meedoen te komen.

Terugkeer naar detentie 2025
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Op basis van deze toekomstvisie zijn we vervolgens aan de slag gegaan met het ontwikkelen van acht
toekomstconcepten. In mei kozen we tijdens een stakeholder bijeenkomst één daarvan om als eerste
verder te ontwikkelen: het concept RefleXion.

RefleXion
Het concept RefleXion sluit aan bij ontwikkelingen op het gebied van Quantified Self, datageneratie en
–combinatie, machine learning en kunstmatige intelligentie. Uitgangspunt van het project wordt gevormd
door het gegeven dat tegenwoordig van vrijwel iedereen, en dus ook van ex-gedetineerden, persoonlijke
data getrackt en geanalyseerd worden. Deze data worden momenteel nog voornamelijk gebruikt door
externe partijen en meestal niet in het directe belang van degene van wie de data afkomstig is.
Met de RefleXion willen we hier verandering in aanbrengen en de verzamelde en verzamelbare data
benutten in het belang van ex-gedetineerden, ter voorkoming van recidive. Met de RefleXion kan de
gebruiker niet alleen inzicht krijgen in zijn of haar eigen gedrag, maar kan hij of zij ook ‘geautomatiseerd’
om hulp vragen op momenten dat het ertoe doet. De RefleXion stelt het zelfinzicht en de wijsheid en
motivatie die iemand heeft of had op het moment dat hij/zij in zijn/haar kracht stond, veilig met behulp van
zelf te bepalen drempelwaarden en moderne technologie.
Door gebruik te maken van bestaande algoritmes en systemen om verzamelde data over iemand op
een transparante manier te analyseren en te duiden. Vervolgens waarschuwt de RefleXion de gebruiker,
en de ook van te voren door hem of haar geselecteerde en vertrouwde anderen, wanneer individuele
datapatronen erop wijzen dat iemand terug dreigt te vallen in oud risicogedrag.
In de laatste 4 maanden van 2018 heeft
een team van jonge ontwerpers van
de Digital Society School (Hogeschool
van Amsterdam) hard gewerkt aan het
creëren van een eerste prototype van
het concept RefleXion. Ze richtten
zich hierbij op datastromen omtrent
stress (met behulp van hartslagmeter
en huidgeleidingsmeter) en bouwden
prototypes als basis voor gebruikersonderzoek met Exodusdeelnemers
en studiegenoten. De bevindingen van
dit onderzoek werden verwerkt in
de nieuwe versies van het prototype.
Uiteindelijk kwamen ze tot een “wearable” die gekoppeld was aan zowel een
inzicht verlenende app en een lichtsculptuur die uitnodigt tot reflectie op
ervaringen en eigen reactie en gedrag.
De inspanningen van het ontwerpteam
leverden niet alleen een mooi prototype op maar ook duidelijker deelvragen
en ontwerpcriteria over eigenaarschap
van data, privacy by design, modulaire
opbouw en belang van het faciliteren
van menselijke verbindingen.
Foto’s: Beelden van RefleXion prototype

Een volgende fase van dit project vraagt
om het uitdiepen van overige relevante datastromen (financiën, sociale contacten, beweging, locatie), steeds
in combinatie met zorgvuldig gebruikersonderzoek. We zoeken momenteel naar relevante partnerschappen
voor de verdere ontwikkeling van dit concept.

28

Exodus Zuid-Holland

Jaarverslag 2018

Krachtig Thuis
Een ander van de acht toekomstconcepten uit het Reframingproces hebben we vertaald naar een meer
korte termijn vorm in het project Krachtig Thuis. Dit project werd eind 2018 geselecteerd voor het
projectenlab van Koers en Kansen (DJI).
Uitgangspunt van het project is dat een steunend sociaal netwerk een belangrijke beschermende factor
vormt in het voorkomen van recidive. Detentie trekt echter ook een wissel op het directe sociale netwerk,
de achterblijvers. De thuisbasis die, straks bij terugkeer van de gedetineerde, een factor zou moeten
vormen in het voorkómen van recidive, verzwakt juist (verder) gedurende de detentieperiode.
Binnen het project Krachtig Thuis willen we, samen met (ex-)gedetineerden en hun achterblijvers, leren
hoe we hier verandering in kunnen brengen. Door te investeren in de kracht van achterblijvers, reeds
voordat hun naaste terugkeert uit detentie, zodat oude problemen reeds voor terugkeer zoveel mogelijk
worden opgelost en nieuwe zoveel mogelijk voorkomen.
Exodus vrijwilligers en medewerkers krijgen in de PI regelmatig signalen van gedetineerden die zich zorgen
maken over de situatie van hun achterblijvers. Dergelijke signalen over de moeilijkheden van deze groep,
ontvangen we ook via de Exodusvrijwilligers die zich al direct voor achterblijvers inzetten via bijvoorbeeld
het Ouders, Kinderen en Detentie Programma (OKD) en via de bestaande online platforms voor
achterblijvers. Ons bestaande vrijwilligersaanbod kan gelukkig een deel opvangen van de hulpvraag van
achterblijvers, maar regelmatig komen we casussen tegen waarin meer nodig is. Dankzij Koers en Kansen
en het fonds KNR/PIN hebben we de ruimte gekregen om daar waar meer nodig is, ook meer te kunnen
doen. Dit doen we op praktische wijze en aanvankelijk op de relatief kleine schaal van 15 gezinnen. Wat
we exact per gezin gaan doen hangt uiteraard af van de behoefte in het betreffende gezin en de context
waarin de gezinsleden zich bevinden.
De bedoeling is dat we met dit project de benodigde inzichten, ervaring en netwerken ontwikkelen
om ook voor een grotere groep achterblijvers en op langere termijn een verschil te kunnen maken, in
samenwerking met andere betrokken partijen uit de zorg&veiligheidsketen.

Game Changer
Een derde toekomstconcept dat voortkwam uit het Reframing proces en waar we momenteel de juiste
samenwerkingen bij zoeken, betreft het project Game Changer. Hierbij gaat het om het ontwerpen van een
digitaal platform dat start vanuit het perspectief van de detentieverlater en vanuit dat perspectief, just-intime, op maat en zo motiverend mogelijk, informatie over de na detentie te doorlopen stappen, bestaande
of nog te maken leermodules (over bijvoorbeeld praktische zaken als DigiD, verzekeringen, bankzaken, OV,
gespreksvaardigheden) en beschikbare hulp/zorg, toegankelijk maakt.
De ambitie is om het zodanig modulair en flexibel op te bouwen dat het per gemeente passend gemaakt kan
worden én mede ontworpen en ontwikkeld door de beoogde ex-gedetineerde eindgebruikers. Niet alleen in
de vorm van goed eindgebruikersonderzoek, maar ook door een groep gemotiveerde gedetineerde en ex-gedetineerde ‘learners’ te selecteren die zich kunnen gaan bekwamen in programmeer- en ontwerpvaardigheden,
om in nauwe samenwerking met professionele partijen, zelf mee te kunnen bouwen aan deze Game Changer.
Het huidige digitale platform-model leunt nog te sterk op het perspectief van de betrokken organisaties,
wat ertoe kan leiden dat elk van deze organisaties een eigen portaal creëert zodat iemand die na detentie
weer op de rails probeert te komen, moet inloggen op zeven verschillende portalen om enigszins overzicht
te krijgen op zijn of haar persoonlijke route terug naar de samenleving. In onze visie is het hoog tijd dit
model om te keren en echt te beginnen bij het perspectief van de cliënt. Dat kan alleen in samenwerking
met alle betrokkenen en aan die samenwerking zijn we momenteel aan het bouwen.
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Leren in samenwerking met formeel onderwijs
Voor het project RefleXion werd zoals gezegd intensief samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam,
maar ook op andere manieren leverde samenwerking met hbo’s en universiteiten in 2018 nieuwe energie en
inspiratie op. Zo boden we ook dit jaar weer plek en ondersteuning aan diverse stagiairs en afstudeerders
van de studierichtingen sociaal werk en criminologie. Er werden afstudeeronderzoeken gedaan over onder
andere de screening op een licht verstandelijke beperking en het belang van leefklimaat.
Eline van Galen, een afstudeerder van de richting Media Design aan de Hogeschool van Rotterdam richtte
haar afstudeeronderzoek op een van de acht reframingconcepten, te weten ‘skills lab’. Ze bouwde, op
basis van literatuur en gebruikersonderzoek, een clickable prototype van een sociale app, gericht op het
zichtbaar en bewust maken van positieve krachten en vaardigheden van onze deelnemers.
Een nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs kreeg dit jaar vorm in onze betrokkenheid als ‘klant’
voor het vak Design Driven Innovation waarbinnen 50 tweedejaars studenten Industrieel Ontwerpen van
de Technische Universiteit Delft zich in groepsverband een aantal maanden intensief bogen over relevante
toekomstconcepten voor Exodus. Uiteindelijk leverde dit 9 uitgewerkte toekomstconcepten op variërend
van een klassiek bordspel met een vernieuwende toepassing tot een holografische leerapplicatie die
gedetineerden in hun cel alvast op weg kan helpen met hun terugkeer.

Foto’s: Beelden uit de eindrapporten van studenten Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.
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4. De risico’s en kansen
Jaarlijks in april worden door Exodus Zuid-Holland de risico-inventarisatie en de contextanalyse beoordeeld.
Daarnaast komen analyse en maatregelen met betrekking tot de risico’s bezien vanuit kwaliteit en
bedrijfsvoering aan de orde in het regionaal en landelijk management- directieoverleg. Jaarlijks aan het eind
van het jaar wordt de managementreview gemaakt om de instrumenten van het kwaliteitsysteem te evalueren.

Enkele aandachtsgebieden uitgelicht
Inspelen op de decentralisatie en de veelheid aan diverse gemeentelijke regelgeving en bijeenkomsten.
We stemmen regionaal en landelijk af waar we ons gezicht kunnen laten zien en zoeken waar nodig het
maatwerk met de betreffende gemeenten.
Intensivering samenwerking als vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland blijkt nodig om onze
organisatie te doen groeien (kwantitatief en kwalitatief). Als vereniging is het belangrijk gelijkwaardig
samen te werken. We vormen gezamenlijke teams om de werkprocessen in te richten en het beleid voor
te bereiden en uit te voeren.
De verbeterslag ICT is van start. Door moeilijke jaren heeft Exodus eerder onvoldoende kunnen
investeren in de nodige hard- en software. In 2018 is de verbeterslag ICT voorbereid, deze wordt in
2019 in stappen uitgevoerd.
Het meldklimaat van incidenten en de bekendheid met handelen bij incidenten heeft continu de aandacht
binnen onze organisatie. De sfeer op de werkvloer is veilig, incidenten worden in alle openheid besproken,
gericht op actie, nazorg en leren.
Het is nodig om de leveranciersbeoordeling meer aandacht te geven. Door de hectiek in de primaire
processen wordt over het algemeen te weinig tijd gemaakt om de leveranciers te evalueren. Dit kan
gevolgen hebben voor de kostenontwikkeling en de kwaliteit.
De beheersing van de financiële instrumenten is stabiel. Exodus heeft blijvend schommelingen in de
inkomsten vanuit opdrachtgevers en fondsen. Om een goede liquiditeitspositie te behouden worden
subsidies zoveel mogelijk via voorschotten aangevraagd en worden meevallende inkomsten niet vertaald
in extra uitgaven, maar gebruikt om het eigen vermogen te versterken. Het beleid is al enige jaren om
overtollige gelden, voor zover daar sprake van is, via deposito’s of bankrekeningen weg te zetten bij
Nederlandse banken. Exodus belegt niet in aandelen, obligaties of onroerend goed.
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5. Ontwikkelingen 2019
Het landelijk contract met het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de uitvoering van diverse vormen
van forensische zorg wordt met zowel landelijke spreiding als met maatwerk in regio’s uitgevoerd.
Met een sterke regionale organisatie zijn we goed lokaal ingebed. De gemeenten hebben hun specifieke
hulpvragen en prioriteiten. Exodus heeft een divers palet aan dienstverlening, aanbod volgt vraag. Als landelijke
vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland hebben we een landelijke dekking met regionale borging.
We kunnen daarmee goed inspelen op de ontwikkeling dat gemeenten en andere lokale organisaties
steeds belangrijker worden in het samenspel van zorg en veiligheid. Het belang van samenwerking tussen
deze partijen op lokaal niveau en de aansluiting van lokale activiteiten op de meer centraal georganiseerde
sanctie uitvoering wordt breed erkend. Exodus denkt en handelt actief mee in verbeterslagen binnen deze
samenwerking en aansluiting. Voorbeelden zijn onze nauwe samenwerking met gemeenten en PI’s in de
regio, de opstart van kleinschalige specialistische woonvoorzieningen, de pro-actieve samenwerking met
lokale werkgevers en korte lijnen met andere zorgpartners in de regio.
De uitvoering WMO (diverse gemeenten) en doorzorg wordt gecontinueerd. Door in steeds meer
gemeenten binnen de WMO ruimte te realiseren voor begeleiding vergroten we de ruimte om te ‘doen
wat nodig is’ en de kansen op continuïteit van zorg voor onze doelgroep. We dragen hiermee ook bij aan
een effectieve inrichting van de lokale zorg en veiligheidsketens.
De regio groeit met zowel ambulante als integrale zorg en het is onze missie om voor iedere (ex-)
gedetineerde en jongvolwassene die risico’s loopt met betrekking tot criminaliteit, een krachtige hand van
ondersteuning te kunnen bieden.
De recente toename in aandacht voor de zogenaamde levensloopbenadering, biedt nieuwe kansen voor
Exodus om zich verder te ontwikkelen in een richting waar we van oudsher al relatief veel aandacht voor
hebben: sociale relaties en met name het gezin. Tot nu toe werd vooral vanuit ons vrijwilligerswerk en
vanuit de contextuele begeleiding veel gedaan in samenwerking met gezinsleden. Het belang dat ook een
programma als Koers en Kansen (DJI) hecht aan de levensloopbenadering en de rol van het gezin, biedt
nieuwe ruimte voor het verder ontwikkelen van dit aspect in ons werk. In 2019 doen we dat in de vorm
van het project Krachtig Thuis waarover we in het vorige hoofdstuk al meer vertelden.
De samenwerking als landelijke Exodusvereniging SEN (Samenwerkingsverband Exodus Nederland) is geïntensiveerd. In 2019
evalueren we de transitie; welke krachten en uitdagingen heeft
het ons gebracht. We kijken vooruit naar dat wat de Exodusorganisatie nodig heeft voor een sterke toekomst.
Naar een goed alternatief voor de huisvesting Den Haag
Frankenslag wordt gezocht. Hiervoor is eind 2018 een nieuwe
zoekopdracht geplaatst. Het valt niet mee, er dient zich niet
zo makkelijk een geschikte locatie of herbestemming aan.
Den Haag blijft wel een belangrijke vestigingslocatie voor
Exodus. De vraag naar woonbegeleiding is hoog. De relatie
met de verhuurder is stabiel.

Donatie via oproep Fa
cebook!

“De picknicktafel van he
t Exodushuis in Den
Haag is totaal versleten
en vandaag gesneuveld.
Ben of ken jij iemand die
graag donateur (zo’n
€ 250,00) wordt van de
nieuwe tafel voor onze
deelnemers & teams?! Me
er informatie?
r.vanderheul@exodus.nl
Delen graag!
www.exodus.nl”
En een oude bekende
uit ons netwerk in
Rotterdam heeft de taf
el gedoneerd! Super
dank Nicolette Bakker!
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6. Een woord van dank
Er zijn ook dit jaar weer vele mensen, fondsen en organisaties die een extra woord van dank verdienen
voor hun bijdrage aan het werk van Exodus Zuid-Holland. Zonder hen hadden we afgelopen jaar nooit
voor onze deelnemers kunnen bereiken wat we bereikt hebben.Vanwege privacy redenen worden niet alle
donateurs bij naam genoemd. Sommige donateurs en fondsen waarderen vermelding.

• De vele fondsen, kerken en donateurs die op persoonlijke wijze bedankt zijn.
• Gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de reclasseringsorganisaties voor de
intensieve samenwerking waarmee we ook dit jaar weer veel bijzondere resultaten behaalden.
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• Een bijzondere donateur voor haar aandacht voor onze doelgroep. Dankzij deze donatie heeft de
bewonersgroep van Den Haag een avondje uit gehad en een hapje gegeten. Ze blijft graag anoniem.

• Nicolette Bakker voor de picknick tafel voor de locatie Den Haag.
• De laagdrempelige aandacht en activiteiten voor onder andere de gezellige ruimte
‘Power Point’ in de Superkubus van Rotterdam. Geleid door Marianne Thans, gesteund als
adoptieproject van de Laurenskerk. Een heel bijzondere samenwerking waarin bewoner Lesley
een grote rol speelt.

•
•
•
•

Het Europees Sociaal Fonds.
Het IBJP Fonds voor de bijzondere betrokkenheid bij de organisatie.
Prinses Laurentien voor haar bijzondere betrokkenheid bij de deelnemers en het werk van Exodus.
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie die de samenwerking in het Reframing proces
hielp mogelijk maken.

• Hendrien Kaal en het lectoraat jeugdcriminaliteit en LVB voor hun bijdrage aan onze leerdag.
• De Digital Society School van de HvA voor hun inspanningen bij het realiseren van het eerste
RefleXion prototype.

• Koers en Kansen voor hun steun van het project Krachtig Thuis.

Perspectieffonds
De begeleiders van Exodus gaan met deelnemers aan de slag om “puin” te ruimen en nieuw perspectief te
scheppen. Met zekere regelmaat doet zich in deze trajecten de situatie voor dat er net even een (materieel) steuntje in de rug nodig is voor een deelnemer om weer moed te krijgen en mogelijkheden te zien.
De landelijke overheid en gemeenten bezuinigen nog steeds (en steeds meer) op voorzieningen voor
maatschappelijk kwetsbare mensen. Waar mogelijk doen we in nijpende situaties een beroep op de bijzondere bijstand van de gemeente of op een ‘fonds voor individuele noden’, maar deze voorzieningen zijn
gebonden aan vaak strakke criteria en procedures die soms teveel tijd kosten. Juist voor situaties waarin er
snel gehandeld moet worden om het resocialisatieproces niet in gevaar te brengen en het vertrouwen te
krijgen, is het belangrijk dat wij dankzij deze donateurs beschikken over een noodfonds voor deelnemers.
Het gaat altijd om kleine bedragen die direct ten goede komen aan de gezondheid of het welzijn van de
deelnemer of zijn/haar naaste omgeving.
Het perspectieffonds werd in 2018 mede mogelijk gemaakt door:

• Bisdom Rotterdam
• Stichting Laetare
Wilt u ook doneren of uw professionele expertise vrijwillig inzetten voor onze missie en doelstelling?
Neem contact op voor een persoonlijke afspraak.

Uitgenodigd op verjaardag
prinses Laurentien. Oud
deelnemer Zakaria en
medewerkers Roselyne
van der Heul en Simone
Cramer. Inhoudelijk
programma waarbij Zakaria
en plaatsvervangend
gevangenisdirecteur Femke
Hofstee een groepsgesprek
inleiden.
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Het MT+:
samen een boterham eten.

Afscheid van RvT lid Soraya Beumer.
Oud deelnemer Immanuel vertelt zijn verhaal.

Werkbezoek RvT leden.
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Een warm afscheid van collega Fred van Oostenrijk.
Samen met collega Chantal Schuurman.

Collega’s even ontspannen
bijpraten voor het
eindejaarsdiner.
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7. De mensen achter
de organisatie
7.1 De vrijwilligers
In 2018 heeft de regio Zuid-Holland in totaal 68 vrijwilligers. Zij hebben 453 contacten gehad met (ex-)
gedetineerden en familie.
Vrijwilligers /
Koppelingen 2018

Vrijwilligers /
koppelingen 2017

Rotterdam

20 / 55

20 / 21

Drechtsteden

28 / 112

30 / 31

Den Haag

12/131

11 / 20

Leiden

8/155

10 / 30

Totaal

68 / 453

71 / 102

In 2018 stroomden in Den Haag een aantal vrijwilligers in vanuit bijvoorbeeld het ministerie van Justitie
en Veiligheid en het CJIB. Een mooie ontwikkeling waarbij ambtelijke professionals de praktijk van hun
werkveld van nabij leren kennen.
Net als in 2017 gaan we verder met het besteden van extra aandacht aan het verbeteren van de
aansluiting van de vrijwilligers en professionals en het daarmee versterken van de inzet en tevredenheid
van de vrijwilligers. Zij zijn gebaat bij de houvast en aansluiting
bij de professionals om zich ook geborgd te voelen in dit
complexe (vrijwilligers)werk. Het geven van regie en een
Inspiratie
duidelijke plek in de organisatie, sámen met de professionals
“Kleineer niet, maar beur
op. Breek niet af, maar
blijft een belangrijk speerpunt.
bouw op. Misleid niet, ma
ar wijs de weg zodat
we allemaal betere mense
Daarnaast hebben in 2018 de 24 vrijwilligers van het
n kunnen worden.”
Oprah Winfrey.
OKD: Ouders, Kinderen en Detentie Programma 133
kinderen begeleid bij het bezoeken van hun ouders. Deze
(Inspiratie van Linda,
vrijwilligersgroepen zijn actief in Rotterdam/Hoogvliet. (2017:
medewerker financieeladm
inistratief)
30 vrijwilligers, 46 kinderen begeleid)
De rollen waarvoor de vrijwilligers zich hebben ingezet zijn
onder andere: maatje (sociaal-emotioneel/financieel/administratief), gastheergastvrouw, het geven van taalles, bezoekvrijwilliger Penitentiaire Inrichting (PI) en vrijwilliger voor de reintegratie centra (RIC).
Jaarlijks zetten ongeveer tussen de 7 á 10 deelnemers zich in voor het ambassadeurswerk. Zij hebben zich
ingezet als baliemedewerker, huismeester, rondleider, gastvrouw/gastheer en ambassadeur voorlichter.
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Een ervaringsdeskundig voorlichter Ron Buter, oud bewoner van het Exodushuis in Rotterdam, heeft
dit jaar zo’n 25 voorlichtingen gegeven (2017:35) Aan kerken, verenigingen, het voortgezet onderwijs
(VO, examenjaar) en het MBO. Het voorlichtingswerk op scholen heeft het grootste aandeel. Vanuit
ervaringsdeskundigheid wordt voorlichting gegeven aan jeugdigen in het onderwijs en in bijvoorbeeld
de jeugdinrichting. Interactief door vooral de vragen van de jeugd te beantwoorden en open te vertellen
over de voor- en nadelen van de criminaliteit. Met vanzelfsprekend het grote nadeel dat je leven ‘stilstaat’
en de schade die je daarmee aan jezelf, je slachtoffers en de samenleving aanricht.
Interesse in een voorlichting? Neem contact met ons op voor een afspraak.

7.2 De teams
De teams werken vanuit kracht: krijgen en nemen verantwoordelijkheid, krijgen en geven vertrouwen. De
lijn die we vanaf 2016 hebben ingezet, ontwikkelt zich elk jaar weer een stukje verder. In 2018 zijn veel
wijzigingen in de bezetting van de teams geweest. Dat heeft op onderdelen mooie kansen gegeven, maar
heeft ook in bepaalde perioden veel tijd gekost voor het werven en inwerken van nieuwe mensen. Al met
al processen die erbij horen, ook bij Exodus is de beweging binnen de arbeidsmarkt merkbaar. Het lukt
goed om nieuwe mensen te vinden.
De organisatie heeft een hiërarchie voor de nodige structuur en is in de praktijk zo plat mogelijk. Bij
onduidelijkheden, kansen en risico’s vindt men elkaar. Er zijn twee regio teamleiders verantwoordelijk
voor de uitvoerende teams en er is een beleidsmedewerker die zich bezighoudt met de innovatie en
doorontwikkeling. Samen met de bestuurder vormen zij het MT. Het MT komt maandelijks samen en heeft
tussentijds contact waar nodig. De seniors in de teams zetten hun ervaring en kennis in voor bepaalde
coördinerende taken. Loopbaanbudgetten worden ingezet op doorontwikkeling binnen, maar ook buiten
de organisatie. Extra fte is ingezet op de groei van diensten en voor administratief financiële taken om een
inzichtelijke en soepeler inrichting te ontwikkelen met betrekking tot de verantwoording van opdrachten
en de ontwikkelingen met betrekking tot de overgang naar WMO.
Het blijft een uitdaging om een gezonde balans te vinden in werkdruk en werkplezier. Medewerkers
worden hierin op individueel niveau begeleid vanuit de krachtmethodiek. Mensen die doen waar ze
goed in zijn en daarop mogen doorontwikkelen, worden sterker.
Kracht, vertrouwen en ondernemerschap. Dat verhoogt de
zelfstandigheid en het werkplezier en daarmee de duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers. Maar het werk van
Exodus blijft een hoge werkdruk hebben. De doelgroep
vraagt veel aandacht en vertoont moeilijk gedrag dat continu
om scherpte en aandacht vraagt, zowel aan de harde als aan
de zachte kant. Zelfzorg heeft al een paar jaar veel aandacht
gekregen en dat zal zo blijven. Die plekken in de organisatie waar
teveel spanning op stond zijn op maat ontlast en versterkt.

Mooie mensen
Eervol voorgedragen door medewerker
Mirjam. Stoere vrouw, Lara van der Well.
Een stoere vrouw ben je nooit alleen. Onze
organisatie heeft er velen! Volgend jaar gaan
we alle mooie mensen van Exodus Zuid-Holland portretteren! Deelnemers, vrijwilligers
én medewerkers. Mooie mensen, voor een
mooiere wereld.
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Meedoen
De medewerkers en vrijwilligers van de Exodusorganisatie hebben ‘een DNA van meedoen’. Ze zijn zeer
begaan met de doelgroep en de missie. Van daaruit doen de ontwikkelingen die zich afspelen binnen en
buiten de organisatie er voor hen ook toe. Bij nieuwe projecten, evaluaties en doorontwikkeling wordt
de werkvloer door het MT altijd goed bevraagd en meegenomen. In veel gevallen komen de vragen naar
doorontwikkeling ook vanuit de werkvloer. Om het meedenken en meedoen daarnaast ook een vaste plek
te geven in onze organisatie is het MT+ ontstaan. Het MT+ bestaat uit medewerkers uit alle geledingen van
de organisatie. De enige voorwaarde van deelname aan het MT+ is dat je affiniteit hebt met beleidszaken en
vrijwillig enthousiast wordt om mee te denken over de ontwikkelingen in en om onze missie.We doen dat
met elkaar aan de hand van het jaarplan en het strategisch kompas. In 2019 wordt ook de vrijwilligersgroep
gevraagd of ze iemand wil afvaardigen voor het MT+. Op maat betrekken we de deelnemers erbij. Het
MT+ komt vier keer per jaar bij elkaar.
Eind 2018 waren 38,7 fte in dienst, in 2018 waren gemiddeld 43,1 fte werkzaam, zo’n 77 medewerkers. Er
hebben 6 studenten stage gelopen.
Raad van
Toezicht
(6 leden)

Directeurbestuurder

Administratie
(2,8 FTE)

( 1 FTE)

Regioondersteuning DB

Finance en
control
( 0,7 FTE)

( 0,3 FTE)

Innovatie en
ontwikkeling
( 0,7 FTE)

Regio teamleider
RijnmondDrechtsteden
( 0,7 FTE)

BW Rotterdam

IJC Rotterdam

( 6,9 FTE)

( 5,2 FTE)

Vdr Staaij
Rotterdam
( 0,4 FTE)

Regio teamleider
Haaglanden- Hollands
Midden
( 1 FTE)

Ambulant R-D

BW Den Haag

BW Leiden

( 1,4 FTE)

( 5,1 FTE)

( 6,9 FTE)

Ambulant HHM
( 10 FTE)
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Verzuim
Het verzuim is voor het tweede jaar dalend, dat is goed. Een verzuim van onder de 3% is het streven,
maar de praktijk is dat wanneer er lang/zeer langdurig verzuim speelt, dat niet haalbaar is. In 2019 krijgt de
analyse van verzuim en preventie extra aandacht.
Verzuim

2018

2017

2016

Totaal

3,9 %

5,9 %

7,8 %

Langdurig

3,36

5%

5,85 %

Kort / zeer kort

0,54

0,9 %

1,95 %

Verzuim laag houden is geen doel op zich, maar een middel. Het verzuim in een organisatie is één van de
onderdelen om te volgen of de behoeften en het welzijn van de medewerkers voldoende gehoord worden.
Op die manier wordt verzuim ook besproken met de teams. Niet als cijfertje dat per se laag moet zijn,
maar als thermometer. Soms is het verzuim bijvoorbeeld juist heel laag in organisaties, omdat men zich
niet ziek durft te melden of omdat niet elke ziekmelding ingevoerd wordt. Het is belangrijk om achter de
cijfers te blijven kijken en te voelen wat er leeft. De medewerkers zijn het hart van de organisatie. Het is
erg belangrijk dat hun werk- en privéleven in balans zijn.
Het langdurig ziekteverzuim wordt intensief begeleid, zowel
intern als extern. Van de vier mensen die langdurig ziek zijn
(geweest), zijn twee mensen medio 2018 weer aan het werk
gegaan, één daarvan nog op therapeutische basis.

Welkom

2019
Einde van
het jaar p
rachtige m
met de
omenten
deelneme
gehad
r
s
, vrijwilli
werkers.
gers &
Mooie m
medeensen, mo
Inspiratie
oi werk
van oud d
.
eelnemer
Immanuel.

❤

(namens oud deelnemer Immanuel)
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Zoals ook eerder beschreven in het jaarverslag, is aandacht voor
werkdruk en welzijn erg belangrijk bij het intensieve werk dat
bij de Exodusorganisatie hoort. Sommige medewerkers moeten
gestimuleerd worden om vanuit zelfzorg wat beter uit te zieken,
anderen moeten gestimuleerd worden wat andere prioriteiten
te stellen, waardoor de balans tussen werk en zelfzorg
verbetert. We gaan daar met maatwerk mee om en leren de
medewerkers hierin meer zelfstandig verantwoordelijkheid
te nemen. Begrippen als zelfzorg en verantwoordelijkheid
nemen worden veel gebruikt in de onderlinge gesprekken en
in de coaching door de teamleiders. We hebben intern een
workshop ontwikkeld, die wordt vanaf 2019 uitgevoerd. Deze
workshop biedt de medewerkers en teams middelen om
onderliggende vragen van het thema ‘zelfzorg’ systematisch
een plek te geven in werk en privé.
De medewerkers hebben hun werk en de organisatie het
cijfer 7,9 gegeven. Het onderzoek is door een afgevaardigde van de medezeggenschap
met alle teams besproken voor de nodige verdieping van analyse en acties. Trots op het werk scoort hoog.
De communicatie intern scoort wat lager. Dat punt is op meerdere manieren verbeterd. Enerzijds door de
beschikbaarheid van informatie te verbeteren (intranet verbeterslag), anderzijds ook door het zelfstandig
zoeken of vragen naar informatie te verbeteren. Verder wordt het weekbericht van de directie sinds medio
2018 met de medewerkers en vrijwilligers gedeeld. In dit weekbericht wordt relevant nieuws gedeeld van
binnen en buiten de organisatie, uitvoerend én strategisch. Op een beknopte en laagdrempelige manier.
In 2018 is verder ingelopen op de verlofstuwmeren. Het tegoed aan verlofuren is gemiddeld wel iets gestegen,
dat heeft te maken met de groei van het aantal medewerkers en een ziektesituatie waardoor verlof niet
opgenomen kan worden. Het voorkomen en opruimen van verlofstuwmeren is een onderdeel van bewust
medewerkerbeleid.Verlof is belangrijk om uit het werk te stappen. Als dat door werkdruk of onbalans niet lukt,
wordt daar aan gewerkt. Sterke medewerkers die hun zelfzorg op orde hebben, maken de organisatie sterk en
dat komt onze missie ten goede. Daarnaast hebben we naar elkaar en onze doelgroep een voorleefrol hierin.

7.3 Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuur
Mevrouw L. van der Well (directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht
De organisatie wordt bestuurd in conformiteit met de zorgbrede Governancecode (2017) Model Raad
van Toezicht. Deze code is vertaald in de statuten van de stichting. Beleid, uitvoering en verantwoording
zijn belegd bij de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op een moment vooraf (begroting)
en achteraf (verantwoording jaarstukken) en staat het bestuur met raad en daad terzijde. De Raad van
Toezicht benoemt en ontslaat de directeur en de accountant.
De bestuurder legt verantwoording af middels inhoudelijke en financiële informatie gedurende het lopende
jaar aan de Raad van Toezicht en de andere belanghebbenden. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt
de bestuurder na afloop van het jaar verantwoording af. Jaarlijks worden de RvT leden uitgenodigd voor
een tweetal werkbezoeken. De teamleiders en krachtcoach bezochten in 2018 de RvT vergadering om
meer te vertellen over het jaarplan en de methodiek
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De bestuurder en Raad van Toezicht besteden regelmatig aandacht aan de manier waarop zij invulling geven aan
de Governancecode. Bijvoorbeeld op relevante momenten in de vergadering, tijdens het functioneringsgesprek
en de beoordeling van de bestuurder en bij de (zelf) evaluatie van de Raad van Toezicht.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 gewijzigd. Mevrouw Beumer is gestopt. In december
2018 is tijdens een netwerkbijeenkomst afscheid van haar genomen. Mevrouw Loos is nieuw lid geworden.
Naam, geboortedatum

Beroep, hoofdfunctie

Nevenfuncties

Mw. M.H.P. Stroucken,
15 juni 1962

Directeur, adviseur Public Partners
(tot 1 december 2018).Vanaf 1
december 2018 Directeur P & O
gemeente Den haag.

Lid Raad van Advies K2 next
generation (tot 1 december
2018), lid bestuur van de Raad
voor organisatieadviesbureaus
(tot 1 december 2018) fotograaf
(o.a. voor het Parool).

Dhr. J. de Jonge,
3 april 1940

Directeur MBO
(gepensioneerd)

Geen

Dhr. L.H.J. Oosterloo,
14 september 1960

Partner Pricewaterhouse
Coopers Accountants

Geen

Mw. N. van Dijk,
19 februari 1958

Directeur Haagse Hogeschool
(tot 2017)

Lid klachtencommissie voor
Xtra Welzijn (en bijbehorende
stichtingen)

Mw. D.A.Th. van der
Heem-Wagemakers,
10 september 1947

Officier van Justitie (tot 2012)

Lid RvC HES InternationalRotterdam. Lid RvC DuneaZoetermeer.

Mw. F.F.C. Loos,
22 februari 1976

Projectleider en kwartiermaker
centrum Huiselijk geweld
en kindermishandeling
(vanaf 1 november 2018)
Procesregisseur Forensische en
Intensieve Zorg,Veiligheidshuis
Rotterdam-Rijnmond (tot 1
november 2018)

Geen

Mw. S.A.A.J. Beumer,
3 oktober 1964

Directeur-bestuurder Justitiële
jeugdinrichting Teylingereind
(vanaf 1 januari 2019)
Manager, Regiodirecteur
Reclassering Nederland, regio
Zuid-West (tot 1 januari 2019)

Geen

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan een
lid tweemaal voor drie jaar herbenoemd worden. Er is een rooster van aftreden opgesteld. De Raad van
Toezicht is onbezoldigd.
De Raad van Toezicht van Exodus Zuid-Holland heeft in 2018 vier keer vergaderd. Aan de orde gekomen
zaken zijn: strategie, innovatie en doorontwikkeling, de jaarstukken, de exploitatie en kwartaalrapportages,
het jaarplan en de begroting.
Exodus Zuid-Holland heeft een remuneratiecommissie. Deze bestaat uit twee leden van de RvT. De
remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van het functioneren van de directeurbestuurder.
De financiële audit commissie (FAC) bestond aanvankelijk uit de heren De Jonge,Oosterloo en het onafhankelijk
lid Van Dommelen. Deze commissie heeft toegezien op inzicht en openheid van de financiële zaken en is in
2018 drie keer samengekomen. De heer Van Dommelen stopte in 2018 met zijn werkzaamheden.
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8. Financiële samenvatting
De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2018
van Stichting Exodus Zuid-Holland.

8.1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)						
31-12-2018

31-12-2017

e

e

311.966

334.935

Totaal vaste activa

311.966

334.935

Vorderingen

187.193

181.222

Liquide middelen

920.118

976.239

1.107.311

1.157.461

1.419.278

1.492.396

Bestemmingsreserves

1.028.713

925.012

Bestemmingsfondsen

29.031

39.535

Totaal eigen vermogen

1.057.743

964.547

62.064

66.719

299.470

461.130

1.419.278

1.492.396

Activa

Materiële vaste activa

Totaal vlottende activa

Totaal Activa

Passiva

Langlopende schulden
Kortlopende schulden & verlopende passiva
Totaal Passiva
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8.2 Exploitatierekening over 2018
Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2018

2018

2017

e

e

e

3.612.046

3.501.720

3.262.973

26.772

16.500

22.339

177.605

121.200

166.378

3.816.423

3.639.420

3.451.690

2.565.966

2.472.281

2.333.808

38.274

58.100

36.749

1.118.984

1.100.706

1.044.575

Som der bedrijfslasten

3.723.223

3.631.087

3.415.132

BEDRIJFSRESULTAAT

93.201

8.333

36.558

-4

2.600

736

93.197

10.933

37.294

Toevoeging bestemmingsreserve

3.570

0

28.000

Onttrekking bestemmingsreserve

-2.541

0

-26.053

Toevoeging bestemmingsfonds

36.500

0

29.500

Onttrekking bestemmingsfonds

-47.004

0

-3.870

102.672

10.933

9.717

Voordelig

Voordelig

Voordelig

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING:

Mutatie reserve (saldo)
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8.3 Financiële positie liquiditeit en solvabiliteit
De liquide middelen zijn in 2018 licht gedaald. De schulden zijn afgebouwd met 167.000 euro tegenover
een zeer beperkte stijging van de vorderingen van 6.000 euro. De financiële positie van de gehele regio
heeft een solide basis. Het boekjaar 2018 sluit met een positief bedrijfsresultaat van 93.000 euro. De
balanspositie is verder verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het eigen vermogen is gegroeid met 93.000
euro. Ook voor 2018 is voorzien in een sluitende begroting. De solvabiliteit laat ten opzichte van het
boekjaar 2017 een stijging zien van 0,64 naar 0,75. Dit kerngetal geeft de balansverhouding aan tussen het
vreemd vermogen en het eigen vermogen.

8.4 Kasstromen en financieringsbehoeften
De kasstroom laat een negatieve ontwikkeling zien. In het boekjaar 2017 was dit ook licht negatief. In het
boekjaar 2018 zijn de kortlopende schulden substantieel afgenomen tot 299.000 euro. Streven is om de
kortlopende schulden verder langzaam af te bouwen. De balanspositie is gezond door lage schulden in
combinatie met voldoende liquide middelen. De Stichting heeft daarom geen financieringsbehoefte voor
het boekjaar 2019.
Als er op enig moment de mogelijkheid zich voordoet om een nieuw pand te verwerven zal er wel
mogelijkerwijs behoefte bestaan aan (gedeeltelijke) financiering. Echter zal deze verwerving alleen doorgang
vinden als deze past binnen de mogelijkheden van de balans en exploitatie van gezonde bedrijfsvoering.
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