
 

 

 

Jaarverslag Exodus Midden-Nederland 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

1 

 

 

Inhoud 
Voorwoord ................................................................................................................................................... 3 

1. Waarom? .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Over de geplande landelijke transitie ...................................................................................... 4 

1.2 Missie, Visie en kernwaarden ..................................................................................................... 6 

1.3 Doelstellingen ................................................................................................................................. 7 

2. Wat? ....................................................................................................................................................... 8 

2.1 Begeleid wonen, ambulante begeleiding en meer ............................................................... 8 

2.2 Methodiek: “Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk” ............................. 9 

2.3 Forensische scherpte .................................................................................................................. 10 

3. De organisatie ................................................................................................................................... 12 

3.1 Organisatie structuur van Exodus Midden-Nederland ...................................................... 12 

3.2 Personeel ....................................................................................................................................... 12 

3.3 De vrijwilligers .............................................................................................................................. 12 

4. Resultaten ........................................................................................................................................... 13 

4.1 Capaciteit Exodus Midden-Nederland ................................................................................... 13 

4.2 Binnen beginnen ......................................................................................................................... 14 

4.3 Aanmeldingen .............................................................................................................................. 17 

4.4 Begeleid wonen ........................................................................................................................... 18 

4.5 Ambulante begeleiding ............................................................................................................ 20 

4.6 Werk .............................................................................................................................................. 22 

4.7 Financiën ...................................................................................................................................... 24 

4.8 Relaties .......................................................................................................................................... 25 

4.9 Zingeving ..................................................................................................................................... 26 

4.10 Clienttevredenheidsonderzoek .......................................................................................... 27 

5. Kwaliteit en veiligheid ..................................................................................................................... 28 

5.1 ISO-keurmerk .............................................................................................................................. 28 

5.2 Wet Toelating Zorginstellingen .............................................................................................. 28 

5.3 Gedragscode ............................................................................................................................... 28 

5.4 Raad van Toezicht ...................................................................................................................... 28 

5.5 Ondernemingsraden .................................................................................................................. 31 

5.6 Landelijke cliëntenraad ............................................................................................................. 32 

5.7 Incidenten .................................................................................................................................... 32 

5.8 Klachten ........................................................................................................................................ 33 



 

2 

 

6. Risico’s en kansen ............................................................................................................................ 33 

7. Plannen voor 2021 ........................................................................................................................... 35 

7.1 Werken volgens de bedoeling ................................................................................................ 35 

7.2 Hilversum...................................................................................................................................... 35 

7.3 Project de Plompstraat ............................................................................................................. 35 

7.4 Forensische leerlijn ..................................................................................................................... 36 

7.5 Pilot beeldschermzorg .............................................................................................................. 37 

8. Begroting ........................................................................................................................................... 38 

9.    Jaarrekening………………………………………………………………………………………………………………………39 

 



 

3 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Exodus Midden-Nederland. Een verslag opgebouwd 

met verhalen, cijfers en beelden uit de regio.  

In vele aspecten kijken wij terug op een goed jaar voor Exodus en haar deelnemers. Deze 

aspecten komen in dit verslag en ons landelijke gezamenlijk verslag ook terug. Het gaat dan 

o.a. over de geplande landelijke bestuurlijke transitie en fusie, de groei in kwantiteit en 

kwaliteit, de intensieve samenwerking met onze ketenpartners en de vele innovaties die in 

onze regio en door het land heen ontstaan. Uiteraard houden we onze focus op de 

(verbetering van) primaire zorg en dienstverlening aan onze deelnemers en hun netwerk.  

 

Het was uiteraard ook een spannend jaar vanwege de corona epidemie. Creativiteit, 

daadkracht en gezamenlijkheid werden meer dan ooit gevraagd. Verderop in dit verslag 

meer hierover.  

 

Een jaarverslag is een mooi middel om verantwoording af te leggen en zichtbaar te maken 

wat we doen. Ook is het een middel om de reikwijdte van ons werk te tonen. We willen het 

geluid en signaal van herstel, van beschadigde levens en nieuw perspectief laten zien. Ons 

werk is vaak moeilijk en onbevredigend, tegelijkertijd zien wij heel veel (individuele) 

ontwikkelingen. De impact van wat wij  doen is groot en die verantwoordelijkheid nemen wij 

heel serieus.  

 

Een bijzonder jaar ligt achter ons, wij bestonden 25 jaar. We hebben hier op allerlei manieren 

intern en extern aandacht voor gehad.  Op de website 

https://www.exodus.nl/jubileummiddennederland  deelden we verhalen en beelden over die 

25 jaar. Er is sindsdien veel veranderd en ontwikkeld, wat is gebleven is onze overtuiging dat 

investeren in (ex) gedetineerden en hun omgeving het juiste antwoord is in het verminderen 

van de recidive.  

 

Het is onmogelijk om alles wat in een jaar gebeurt te benoemen, dit jaarverslag geeft ons 

inziens echter wel een gevarieerd beeld. We nodigen u om het jaarverslag te lezen. 

Opmerkingen en vragen zien wij graag tegemoet.  

 

Namens alle medewerkers, vrijwilligers en de Raad van Toezicht 

 

https://www.exodus.nl/jubileummiddennederland
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Marc Groenendijk 

 

  

 

1. Waarom? 

In Nederland keren jaarlijks ongeveer 35.000 volwassenen uit detentie terug in de 

samenleving. Zij staan voor de uitdaging om na hun verblijf in detentie de draad van hun 

leven weer op te pakken. Het is bekend dat de recidivecijfers hoog zijn onder ex-

gedetineerden. Ongeveer de helft van hen (45,3%) heeft binnen twee jaar opnieuw contact 

met justitie vanwege een misdrijf en bijna een derde (27,6%) wordt binnen twee jaar opnieuw 

ingesloten in een penitentiaire inrichting (PI).1  

 

Zowel wetenschappers als professionals in de uitvoering zijn het erover eens dat op de 

persoon toegesneden ondersteuning bij re-integratie meerwaarde heeft en van invloed kan 

zijn op het verminderen van recidive. Exodus heeft als doel de kansen van (ex-

)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten.  

 

De Exodusorganisatie kent vijf regio’s die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken 

en gezamenlijk zijn aangesloten bij de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland 

(SEN). Dit verslag gaat over de regio Midden-Nederland (hierna: EMN).  

1.1 Over de geplande landelijke transitie  

Eind oktober 2019 is het rapport: “Over het functioneren van de Exodus organisatie” 

opgeleverd. Een evaluatief onderzoek naar de huidige en gewenste situatie. Kortweg luidde 

de conclusie dat het intern functioneren van de Exodusorganisatie de afgelopen jaren in 

                                              
1 Infosheet Gevangeniswezen (2019). Dienst Justitiële Inrichtingen.  

https://www.exodus.nl/regios
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verschillende opzichten sterk verbeterd is (financieel beter op orde, nog meer onderlinge 

afstemming, minder versnippering en betere relaties met externe partijen). De organisatie 

vertoont meer samenhang; de behoefte aan gezamenlijkheid en een zekere ‘eenheid’ als 

landelijke organisatie is gegroeid. Belangrijke vraag is waar de organisatie op middellange 

termijn mee gediend is en waardoor het dagelijkse werk het beste gedaan kan worden. De 

organisatie inrichting die daarbij het meest passend is streeft naar gezamenlijkheid en 

eenheid met behoud van voldoende ruimte (voor bijvoorbeeld ondernemerschap) en ideeën 

vanaf de werkvloer. Er zijn twee scenario’s voorgesteld, de eerste gaf mogelijkheden voor 

wat verbeteringen binnen het huidige bestuursmodel, het tweede ging over een gefaseerde 

doorontwikkeling naar één organisatie. In 2020 hebben we met elkaar veel werk verzet om 

de aanbevelingen uit het rapport tot leven te laten komen. Twee werkgroepen, ‘identiteit en 

kernwaarden’ en ‘organisatiestructuur’, installeerden we. Sessies met betrokken medewerkers 

en vrijwilligers hebben mede geleid tot een bijzondere mijlpaal: 

 

Op maandag 7 december 2020 bereikten we een belangrijke nieuwe mijlpaal in de 

geschiedenis van de Exodusorganisatie. De landelijke interim Raad van Toezicht tekende de 

intentieverklaring en de definitieve opdracht aan het landelijke interim transitiebestuur. De 

opdracht aan het transitiebestuur is om de transitie en fusie voor te bereiden zodat we vanaf 

januari 2022 een landelijke organisatie zijn. 

Ontstaansverhaal 

Exodus heeft een prachtig ontstaansverhaal. We zijn uitgegroeid tot een professionele en 

open organisatie. We bieden op een krachtige manier perspectief en staan voor een 

inclusieve samenleving. Samen met de deelnemers, vrijwilligers, medewerkers én de gehele 

samenwerkingsketen maken we onze missie waar. Onze naam ‘De Exodus’, zoals in de bijbel 

beschreven, is als een vrijheidsbeweging. Misschien staat het niet voor de aankomst in het 

beloofde land, maar voor de bevrijding van datgene wat een ‘geknechte’ situatie heeft 

gebracht. Of je nou wel of niet ooit zult aankomen, je bent (weer) vrij. De verbinding met het 

verhaal van de Exodus laat ook zien dat deze bevrijding niet vanzelf gaat. Je moet er echt 

wat voor doen. Deze vrijheid wordt bereikt door offers, door inspanning, door moed! En hoe 

lastig het ook werd, ze bleven vrij. Dáár doen we het met elkaar voor, elke dag weer!  

Toekomst 

Nabije zorg, scherp, wendbaar en flexibel, dat was, is én blijft de kracht van Exodus. Er is altijd 

beweging, en de primaire zorg en de uitvoering gaan altijd door met de vertrouwensband 

als uitgangspunt. Nabijheid én scherpte als belangrijkste middelen om onze resultaten te 

behalen. Gericht op wat nodig is voor deelnemers, missie en doelstellingen. In deze tijd met 

alle uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld (forensische) zorg en de digitale, 
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kwalitatieve en innovatieve krachten die gevraagd worden, is de transitie een zeer gewenste 

stap om een sterke toekomst te creëren voor de missie van Exodus. 

1.2 Missie, Visie en kernwaarden 

1.2.1 Missie 

Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen 

opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.  

 

Exodus biedt perspectief! 

1.2.2 Visie 

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

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

samenleving; 

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

 Kijken naar en te begeleiden in de complexiteit van het herstel voor zowel daders als 

slachtoffers. Geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het 

opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk;  

 Investeren in het versterken van mensen en een veiliger maatschappij; 

 Informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken 

van onze missie.  

 

Wij doen dit samen met anderen! 

1.2.3 Kernwaarden 

Uit verschillende regio’s zijn verschillende medewerkers samen gekomen in een brede 

werkgroep “Identiteit en kernwaarden” en in meerdere interactieve bijeenkomsten zijn 

nieuwe kernwaarden ontwikkeld en uiteindelijk door het directieteam vastgesteld. Een 

inspirerend en gezamenlijk proces. De nieuwe kernwaarden zijn: 

 Samen 

 Volhardend 

 Moedig 

 Perspectief 

 

Samen werken wij volhardend aan een moedig perspectief! 
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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 (SEN). 
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2. Wat? 

2.1 Begeleid wonen, ambulante begeleiding en meer 

 

 

 
 

 

Exodus Midden-Nederland staat vooral bekend om de begeleiding op het gebied van 

wonen, maar voor het welzijn van ex-gedetineerden is het van belang dat zoveel mogelijk 

basisvoorzieningen voor re-integratie zijn geregeld. Het gaat om de volgende 

basisvoorzieningen: een geldig identiteitsbewijs, onderdak, inkomen, een vorm van 

dagbesteding, inzicht in de schuldenproblematiek en het vaststellen van andere 

zorgbehoeften.  

 

De begeleiding van EMN begint daarom al in de PI met screening op de basisgebieden. We 

kijken waar wij ondersteuning kunnen bieden en verwijzen door naar andere organisaties als 

we denken dat het passender is. In de woongroep is een jobcoach en een financiële coach 

aanwezig (lees daarover meer in paragraaf 4.1.6 en 4.1.7).  
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EMN biedt drie soorten trajecten (zie Figuur 2). Bij het eerste traject wordt er na detentie 

gestart met een instellingswoning van EMN in Utrecht, Amersfoort, Hilversum of Almere 

inclusief ambulante begeleiding. Dit traject kan worden gestart bij deelnemers die minder 

begeleiding nodig hebben of die niet geschikt zijn voor een groep. Ambulante zorg is voor 

zowel de begeleiding als de deelnemers minder intensief, met een aantal uur begeleiding 

per week, welke zodra het mogelijk is afgeschaald zal worden, maar welke ook ruimte biedt 

voor opschaling waar nodig. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemer na het verblijf 

in een instellingswoning doorstroomt naar een eigen woning.  

 

Traject 2 is een begeleid wonen traject. Daar wordt na detentie gestart in een woongroep 

met 24-uurs begeleiding. Vervolgens kan worden doorgestroomd naar een doorstroomhuis 

met begeleiding en uiteindelijk stroomt de deelnemer uit naar een eigen woning. Als laatste 

bieden we ambulante begeleiding aan deelnemers die al een eigen huis hebben.  

 

 
 

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

2.2 Methodiek: “Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk” 

Binnen Exodus wordt gewerkt met de methodiek Krachtwerk, een basismethodiek voor 

mensen die sociaal uitgesloten zijn of dat dreigen te raken.2 Krachtwerk is een onderbouwde, 

gecertificeerde methodiek die is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies 

van Movisie.  

 

De krachtgerichte basismethodiek draait om de werkrelatie. Een goede werkrelatie is de basis 

van goede hulp. De basishouding van de begeleider is gebaseerd op respect, vertrouwen, 

                                              
2 Wolf, J., de Vet, R. & Christians, M. (2016). Jouw kracht. Methodiekschrift. Exodus & Radboud UMC.  
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eerlijkheid, openheid en optimisme. Het handelen van medewerkers wordt gestuurd door 

zes krachtprincipes:  

1. Deelnemers hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te 

veranderen 

2. De focus ligt op krachten en niet op tekortkomingen 

3. De deelnemers hebben de regie over de begeleiding 

4. De werkrelatie is primair en essentieel 

5. Werken in een natuurlijke omgeving 

6. De samenleving als hulpbron 

 

Centraal in de begeleiding van Exodus staat het ondersteunen van het eigen herstel van 

deelnemers in de richting van een leven zonder criminaliteit en een verbeterde 

maatschappelijke participatie. In het begeleidingstraject ligt enerzijds de nadruk op het 

activeren van persoonlijke verantwoordelijkheid en eigen regie. Het eigen gedrag van 

deelnemers en het vergroten van hun competenties. Anderzijds op de versterking van 

positieve verbindingen met anderen, ook via het verwerken van opgetreden schade als 

gevolg van delict gedrag, en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en positieve identiteit.  

 

In de begeleiding beginnen we met het ontdekken van ‘waar we staan en waar we naartoe 

gaan’. Daarna wordt een krachteninventarisatie (KI) gemaakt om zicht te krijgen op de 

krachten en hulpbronnen van deelnemers. Vervolgens worden doelen gesteld en wordt een 

actieplan gemaakt. Dit doen wij door op één of meer van de tien leefgebieden acties te 

ondernemen: wonen, geld & inkomen, werk & leren, vrije tijd, familie, vrienden en bekenden, 

(ex-)partner, kinderen & opvoeding, zingeving, gezondheid & zelfzorg en veiligheid.  

 

Krachtgericht werken vraagt van begeleiders de nodige competenties en een grote mate van 

inzet. Begeleiders werken in teams, maar in contacten met deelnemers opereren zij vaak 

solistisch. Het team vormt een belangrijke bron van steun, reflectie en kennisontwikkeling. 

De teamkrachtbespreking (TKB) is een instrument om de positieve werkcultuur te 

bevorderen.  

2.3 Forensische scherpte 

Exodus begeeft zich in het forensische zorgveld. Forensische zorg wordt meestal door een 

rechter opgelegd en heeft daarom een strafrechtelijk kader. Het forensische kader kan zijn 

vanwege een Penitentiair Programma (PP) of bijvoorbeeld een voorwaardelijke 

invrijheidstelling (v.i.).  
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Het belangrijkste doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen 

dat we de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt 

willen verkleinen. De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te 

vergroten. Dat betekent dat we ook altijd oog hebben voor de achterliggende problematiek 

zoals de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen, middelengebruik en verstandelijke 

beperking. Werken met een forensische bril betekent dat we altijd risico bewust zijn. Dat 

vraagt om een bepaalde houding van onze medewerkers die van het begin af aan alert 

moeten zijn en zelf inschatten wat de (mogelijke) risico’s zijn.  

 

We werken daarin continu samen met onze justitiële partners zoals het gevangeniswezen en 

de reclassering en andere forensische zorgverleners zoals Inforsa, Tactus en De Waag. Zij 

zijn de specialisten op het gebied van zeer ernstige psychiatrische problematiek, verslavingen 

en personen met een lichtverstandelijke beperking (LVB). Het betekent ook dat er soms 

beslissingen worden genomen door partners die de werkrelatie met de deelnemer kunnen 

bemoeilijken. Omgaan met agressie en continu afwegingen maken op het gebied van eigen 

veiligheid, veiligheid voor de samenleving en de deelnemer maakt het werk uitdagend. Soms 

moeten we buiten de lijntjes kleuren en creatieve oplossingen vinden.  
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3. De organisatie 

3.1 Organisatie structuur van Exodus Midden-Nederland 

 

3.2 Personeel  

3.2.1 Verzuim 

Het totale ziekteverzuim was 9,7%. Twee medewerkers waren langdurig ziek. We zijn blij te 

vermelden dat één daarvan inmiddels weer aan het werk is. Het aantal coronabesmettingen 

onder medewerkers is gelukkig beperkt gebleven.  

3.3 De vrijwilligers 

Eén van de sterke punten van Exodus is haar grote netwerk van vrijwilligers, welke aan de 

basis staan van de organisatie. Zij vormen een schakel tussen onze deelnemers en de 

maatschappij en kunnen juist die extra inzet en tijd bieden op een persoonlijk niveau. 

 

Helaas heeft het coronavirus een grote impact gehad op het vrijwilligerswerk in 2020. In het 

begin van de coronacrisis heeft de Exodusorganisatie zelfs alle vrijwilligersactiviteiten 

stopgezet. Het was een lastige periode voor de organisatie, maar ook voor de vrijwilligers 

die hun werk niet meer mochten doen. Het contact met de vrijwilligers die nog actief zijn, 

wordt onderhouden met zo nu en dan een appje of een telefoontje. Er komen mondjesmaat 

aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers binnen en het is helaas door de sociale beperkingen 

lastig om iedereen te kunnen koppelen als maatje.  
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De banden met Serve the City en Young Ambition liggen door de lockdown even stil, maar 

we hopen deze, zodra het weer mogelijk is, op te pakken. Voor de lockdown heeft 

reclassering Utrecht contact met ons gezocht, omdat zij vrijwilligers willen inzetten in 

maatjesprojecten. Wanneer er een behoeftevraag komt van de reclassering kunnen wij hierin 

voorzien. 

 

Het blijft altijd een uitdaging om een geschikte match te vinden in de maatjesprojecten, het 

gaat immers om de goede band die je gedurende het traject wilt vasthouden, maar in 

sommige gevallen is het noodzakelijk dat de vrijwilliger ruime werkervaring heeft met de 

doelgroep. In het volgende jaar zal hier meer aandacht aan besteed worden. 

4. Resultaten 

Binnen het complexe werk van de forensische zorg is het soms moeilijk om over “resultaten” 

te spreken. De rauwe, complexe werkelijkheid en de moeilijke afwegingen die wij dagelijks 

maken zijn niet altijd in cijfers te vatten. Cijfers geven altijd maar een deel van de werkelijkheid 

weer. Als iemand vanwege middelengebruik terug wordt geplaatst in de PI is dat voor ons 

een “slecht” resultaat, terwijl de deelnemer tijdens zijn traject misschien wel is begonnen met 

het aflossen van zijn schulden, een vriendin en werk heeft gevonden.  

4.1 Capaciteit Exodus Midden-Nederland 

Tabel 1. Aantal beschikbare plekken Exodus Midden-Nederland 2020 (capaciteit) 

Wonen3 Aantal kamers 

Utrecht  

Locatie 1 15 

Locatie 2 8 

Locatie 3 4 

Locatie 4 2 

Locatie 5 5 

Totale capaciteit Wonen 34 

Ambulant (instellingswoningen)  

Utrecht  

Locatie 1 3 

Amersfoort  

                                              
3 Omwille van de privacy van onze bewoners noemen wij hier geen straatnamen. Deze kunnen worden 

opgevraagd bij de directie. 
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Locatie 1 3 

Locatie 2 3 

Almere  

Locatie 1 4 

Locatie 2 4 

Hilversum  

Locatie 1 5 

Totale capaciteit Ambulant 22 

Totale capaciteit EMN 56 

 

4.2 Binnen beginnen 

Het werk van EMN begint al in de PI. Daar leren we elkaar kennen en bespreken wederzijdse 

verwachtingen. Kunnen wij de juiste zorg leveren? Wat wil de (ex-)gedetineerde zelf? Is er 

sprake van nazorg in een vrijwillig- of justitieel kader? Al deze verkennende vragen worden 

gesteld bij de aanmelding. Na de aanmelding volgt een intake voor een traject wonen of een 

traject ambulant. Wij als organisatie kunnen met de deelnemers meebewegen van binnen 

naar buiten.  

 

Het re-integratiecentrum (RIC) biedt daarbij de juiste ondersteuning. Gedetineerden kunnen 

in een RIC terecht om zelf – en soms met behulp van vrijwilligers of medewerkers van de PI 

– hun terugkeer naar de samenleving voor te bereiden. Tijdens een gesprek kan het blijken 

dat EMN niet geschikt is voor de persoon in kwestie. Soms trekt de persoon zichzelf terug 

omdat er andere verwachtingen waren. Soms verwijst EMN ook naar een andere 

zorgverlener door zoals de Tussenvoorziening of het Laagdrempelige 24-uursopvang (LDO) 

van het Leger des Heils.  
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In de regio Midden-Nederland zijn twee plaatsers actief. Zij bezoeken in de regio PI Lelystad, 

Alphen aan den Rijn, Nieuwersluis en Nieuwegein. Op verzoek reizen zij soms af naar andere 

PI’s. De plaatsers werken in de regio ook mee aan het project Kortgestraft langdurig nut en 

Persoonsgerichte aanpak (PGA) van de gemeente Utrecht en de gemeente Gooi- en 

vechtstreek.   

Koers en kansen. Kortgestraft langdurig nut 

Veel gedetineerden verblijven maar kort in de PI (zie 

Figuur 3). Door de korte detentieduur krijgen zij vaak 

onvoldoende aandacht van professionals in- en buiten de 

PI. In 2019 is EMN daarom samen met de gemeente 

Utrecht, het Gevangeniswezen, de reclassering, 

ondersteuningsbureau DSP in het programma Koers en 

Kans een project voor kortgestraften gestart: het project 

Kortgestraften langdurig nut. In dit project bezoeken we 

kortgestraften in de PI Alphen aan den Rijn, die na 

screening hulp willen bij één of meer leefgebieden. Door ook de ‘niet-willers’ en ‘niet kunners’ 

proactief te benaderen, hopen wij de werelden binnen en buiten de gevangenis beter op 

elkaar aan te laten sluiten.  

 

 

Persoonsgerichte aanpak (PGA) 

Op verzoek van de gemeente Gooi- en vechtstreek en Utrecht doet Exodus screening in de 

PI en biedt hulp en ondersteuning waar nodig. Het gaat vooral om het regelen van praktische 

zaken. In 2020 ondersteunden wij 18 gedetineerden voor de gemeente Gooi- en vechtstreek. 

We ondersteunden 56 gedetineerden die vallen binnen de Persoonsgerichte aanpak (PGA) 

van de gemeente Utrecht. 

Figuur 3. Detentieduur van 

gedetineerden. Bron: Dit is DJI in 

cijfers en feiten (2020). 
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In 2020 heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maatregelen getroffen om de verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hadden als doel het aantal contacten en 

daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Bezoek en verlof werd verboden 

en ook Exodus kon vanaf maart 2020 geen gedetineerden bezoeken. Dat had uiteraard 

invloed op ons werk. Sinds maart konden we PI Alphen en Lelystad niet meer bezoeken. PI 

Nieuwegein was na de zomer weer toegankelijk. Gelukkig kon het contact met 

gedetineerden doorgaan via Skype. Het voordeel was dat er veel reistijd is bespaard. We 

konden nu gemakkelijk gesprekken voeren met gedetineerden uit PI Veenhuizen 

bijvoorbeeld. Maar er gaat niks boven live contact.  
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4.3 Aanmeldingen  

Er kunnen op verschillende manieren deelnemers worden aangemeld bij EMN. Via het RIC, 

(zoals eerder beschreven), via telefoontjes en mailtjes van verwijzers, via de gemeente, via 

het Veiligheidshuis of via het Centraal Aanmeld Team (CAT) van Exodus Nederland. Dit jaar 

kreeg EMN ruim 300 aanmeldingen binnen (zie Figuur 5). Aanmelden is niet hetzelfde als 

instromen. Naar alle aanmeldingen wordt actief gekeken en onderzocht of en waar de (ex-

)gedetineerde geplaatst kan worden. Na aanmelden volgt er een intake en op basis daarvan 

kan een deelnemer instromen bij beschermd wonen of ambulante hulp van EMN. 

Voorafgaand aan een plaatsing zit dus al erg veel werk en tijd. Als we enkel naar de 

instroomcijfers kijken, maken we een groot deel van ons werk niet zichtbaar.    

 

22%

40%

15%

23% PI Alphen

PI Nieuwegein

PI Lelystad

Overig

Figuur 4. Percentage (online)bezoeken en gesprekken in regio Midden-

Nederland 
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4.4 Begeleid wonen  

Exodus Midden-Nederland begeleidde in 2020 in totaal 155 deelnemers. Deelnemers kunnen 

meerdere trajecten volgen (zie Figuur 6). De gemiddelde leeftijd van onze deelnemers is 38 

jaar. De jongste deelnemer was 20 jaar en de oudste 61 jaar. In onze regio begeleiden we 

veelal mannen.  

 

Figuur 6. Schematische weergave unieke persoon in meerdere trajecten 

Dit jaar zijn er helaas 2 deelnemers overleden. Eén woonde begeleid in de 24uurs 

voorziening en was nog jong. Het was en is een heftige gebeurtenis voor de familie: een 

zoon en broer die door een eenzijdig ongeluk om het leven is gekomen. Ook voor de 

betrokken begeleiders, hulpverleners en huisgenoten was het moeilijk. Er zijn veel vragen die 

onbeantwoord blijven. Niet alleen de families, maar ook alle andere betrokkenen hebben 

moeite (gehad) om deze onverwachte gebeurtenissen te verwerken. 

 

Figuur 5. Aantal aanmeldingen en intakes 



 

19 

 

In Tabel 2 is de bezetting in nachten te zien. Het is duidelijk dat we vooral forensische 

plaatsingen hebben. Deelnemers kunnen ook geplaatst worden via de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) of via de bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor 

Wonen en Werken’ (vroeger heette dat Van der Staaij gelden).  

 

 

Tabel 2. Bezetting in nachten per jaar 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Forensisch 6.223 6.779 6.744 6.909 7.534 8.260 

Overig 2.150 1.881 2.117 1.919 1.742 1.823 

Totaal 8.373 8.660 8.861 8.828 9.276 10.083 

 

Tabel 3. In- en uitstroomcijfers begeleid wonen Exodus Midden-Nederland 

 2018 2019 2020 

 Aantal 

deelnemers 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

deelnemers 

Instroom 36 37 31 

Uitstroom 37 31 16 

Traject afgerond 15 12 3 

Traject voortijdig 

beëindigd  

22 19 13 

Doorgestroomd naar 

ambulant 

- - 11 

Nog in traject 24 29 29 

Aantal trajecten wonen 62 61 63 

 

In 2020 zijn er 31 nieuwe deelnemers ingestroomd bij begeleid wonen en er stroomden 16 

deelnemers uit. Het is niet uitzonderlijk dat het aantal uitstromende deelnemers per jaar 

verschilt, deelnemers komen op verschillende momenten van het jaar binnen en de duur van 

het traject verschilt per individu. 11 deelnemers stroomden door naar een ambulant traject. 

De gemiddelde duur van een traject bij wonen was 230 dagen. 3 deelnemers hebben hun 

traject bij wonen goed afgerond. Bij 13 deelnemers werd het traject helaas voortijdig 

beëindigd. Redenen voor vertrek waren voornamelijk middelengebruik of vanwege gedrag.  
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In 2020 hebben we ook aan 9 deelnemers crisisopvang geboden. We begeleiden hen niet, 

we stellen enkel een kamer beschikbaar en creëren daarmee een rustige plek. Deze 

deelnemers zijn niet opgenomen in Tabel 3. 

 

 
Figuur 7. Reden van uitstroom traject wonen 

4.5 Ambulante begeleiding 

In 2020 hebben 115 deelnemers een ambulant traject gevolgd. Zij woonden in een 

kleinschalige woonvoorziening van Exodus, of hadden een eigen woning (zie Figuur 2). Er 

zijn in totaal 59 nieuwe deelnemers ingestroomd en 50 deelnemers uitgestroomd. De 

gemiddelde duur van een ambulant traject was 550 dagen. Bij 18 deelnemers is de ambulante 

begeleiding afgerond, dat wil zeggen dat de zorg van Exodus geen toevoegde waarde meer 

heeft voor de deelnemer. In 31 gevallen is het traject helaas voortijdig beëindigd. In 4 

gevallen bleek Exodus geen passende plek en zijn ze doorverwezen naar andere zorg. Bij de 

andere deelnemers was helaas sprake van recidive of zeer moeilijk gedrag. 11 deelnemers 

kregen na hun woon- en ambulante traject een woonurgentie van de gemeente. 

 

Tabel 4. In- en uitstroomcijfers ambulante begeleiding Exodus Midden-Nederland 

 2018 2019 2020 

 Aantal deelnemers Aantal deelnemers Aantal 

deelnemers 

Instroom 36 35 59 

Uitstroom 29 23 50 

Traject afgerond 12 5 18 

Traject voortijdig 

beëindigd  

17 18 32 

15%

11%

29%

41%

Terugplaatsing PI

Overleden

Programma
afgerond

Traject voortijdig
beeindigd

Doorgestroom naar
ambulant
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Nog in traject 48 50 66 

Aantal ambulante 

trajecten 

76 73 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8. Reden van uitstroom traject ambulant 

We zijn tevreden met het aantal deelnemers dat zijn of haar programma heeft afgerond. Het 

is belangrijk te blijven benoemen dat de problematiek van ex-gedetineerden (verslaving, 

36%

8%

54%

Programma afgerond

Doorverwezen naar
vervolgzorg

Overleden

Traject voortijdig beeindigd

Casusbeschrijving 

De deelnemer pleegde een fraudedelict en kwam meer dan vijf jaar geleden terecht in 

onze kleinschalige woonvoorziening in Utrecht. Hij werd ambulant begeleid en vond werk 

bij een asbestbedrijf. Hij kreeg een voorrangswoning aangeboden, maar kreeg een 

terugval in moeizaam gedrag. Hij loog tegen zijn begeleider, de schulden liepen op en 

de relatie met zijn vriendin ging ook moeizaam. Met veel moeite meldde hij zich 

uiteindelijk aan bij Stadsgeldbeheer en een andere trajectbegeleider van Exodus nam de 

casus over. Zo ontstond er rust. Het contact met zijn familie en vriendin werd hersteld. Na 

5,5 jaar voelde de deelnemer zich sterk genoeg om het traject bij Exodus af te ronden. 
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LVB, psychiatrische problematiek, schulden etc.) zo complex en structureel van aard zijn, dat 

nazorg vaak geen einde heeft of zal hebben. 

Ambulante begeleiding tijdens de lockdown 

De coronacrisis had veel invloed op ons ambulante werk. De begeleiding moest zich 

uiteraard blijven voortzetten, maar veiligheid en gezondheid van personeel en deelnemers 

moest goed in de gaten worden gehouden. Fysieke bezoeken gingen ook door, maar zoveel 

mogelijk in de buitenlucht. Ambulante begeleiding heeft veelal op afstand plaatsgevonden 

door middel van Skype, FaceTime, Zoom en bellen. Teamvergaderingen deden we via 

Teams.  

 

In de lockdowns is er veel met deelnemers gebeld. Het is soms moeilijk omdat niet iedereen 

het achterste van zijn tong laat zien. Ondanks alles bleven deelnemers best positief en kregen 

we regelmatig de vraag: “Kom je volgende week wel langs?” Sommige deelnemers hielden 

zich helaas niet aan de regels. In de kleinschalige woonvoorzieningen werden de 

maatregelen wel goed nageleefd.  

 

Deelnemers ervaarden de crisis soms ook als iets positiefs. De ‘druk’ van je zaken op orde 

krijgen, verminderde, omdat de wereld een beetje stil stond en nog steeds staat. Ook 

medewerkers konden makkelijker zeggen:  “doe maar rustig aan”.   

 

Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuizen 

Exodus Midden-Nederland is aangesloten bij de Zorg- en Veiligheidshuizen: Flevoland, 

Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Hier worden we door de procesmanager van het 

desbetreffende veiligheidshuis, de reclassering of andere partners die aangesloten zijn, 

ingeschakeld voor forensische begeleiding. In het veiligheidshuis komt kennis en ervaring 

van meerdere ketenpartners samen dat een goede invloed heeft op de kwaliteit van ons 

werk.  

4.6 Werk 

Tabel 5. Deelnemersactivering Exodus Midden-Nederland 

Participatiewet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale aantal deelnemers 49 54 49 52 46 35 

Volwassenen 31 38 39 40 41 28 

Jongeren (tot 27 jaar) 18 16 10 12 5 7 

Uitgestroomd naar:       

Regulier werk 6 19 13 18 23 15 
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Vrijwilligerswerk/re-integratietraject 35 25 31 32 22 18 

Opleiding 2 2 - 1 1*BBL 1 

Opstapbaan4 5 - 2 - - - 

Uitval/ geen traject 1 8 2 1 - 2 

Andere inkomsten       

Totale aantal deelnemers 10 5 6 5 14 11 

Volwassenen 5 2 3 4 9 11 

Jongeren (tot 27 jaar) 5 3 3 1 5 0 

Uitgestroomd naar       

Regulier werk 2 1 3 3 5 5 

Vrijwilligerswerk 3 3 2 1 6 6 

Opleiding 3 1 1 - 2 - 

Uitval 2 - - - 1 - 

Totaal aantal trajecten 59 59 55 57 60 46 

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

 

In het jaar 2020 heeft de jobcoach begeleiding gegeven 46 unieke personen (zie Tabel 5). 

Het grootste deel van deze groep (35) zijn bijstandsgerechtigden. Van deze groep hebben 

er 15 een betaalde baan gevonden. Bij één van hen ging hier een proefplaatsingsperiode 

van 2 maanden aan vooraf. Daarnaast volgt één van hen een MBO 3 opleiding tot kok via 

Colour Kitchen. De overige groep doet op dit moment vrijwilligerswerk.  

 

Naast de groep die valt onder de participatie wet, heeft de jobcoach 11 mensen begeleid die 

starten met inkomsten uit WW, WAJONG, WIA of inkomsten uit eigen spaargeld. Van deze 

groep hebben er 5 betaald werk gevonden. De andere 6 voeren ook vrijwilligerswerk uit. 

 

Natuurlijk stond ook voor onze deelnemers corona centraal. Dit heeft op meerdere manieren 

invloed gehad op de arbeidstoeleiding. Zo kwam in maart 2020 de wereld stil te liggen en 

daarmee ook de arbeidsmarkt. Opvallende gevolgen waren allereerst dat een groot deel van 

de deelnemers die vrijwilligerswerk deden tijdelijk thuis kwamen te zitten. Gelukkig is men 

creatief en mochten een aantal plekken (kringloop, manege) wel doorgaan. Veel werkplekken 

hebben zich ingezet om de doelgroep toch een aantal uur per week dagbesteding aan te 

kunnen bieden.  

 

Een gevolg van de coronacrisis is dat de groep “werkzoekenden” gegroeid is, terwijl het 

werkaanbod kleiner werd. Voor onze deelnemers betekende dit dat zij meer sollicitaties 

                                              
4 Een opstapbaan was een arbeidsplaats die door de gemeente gesubsidieerd werd.  
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moesten doen om aan het werk te komen. Daarnaast was duidelijk te zien dat de 

openstaande vacatures bij uitzendbureaus sneller weer van de site verdwenen en dus sneller 

vervuld waren. De deelnemers die werkzaam waren of een baan vonden in (o.a.) de logistiek 

hebben ook ondervonden dat zij bijv. minder uur inzetbaar waren.  

 

Dit jaar zijn er, in samenwerking met het Werkgever Servicepunt, twee proefplaatsingen tot 

stand gekomen. Eén van deze deelnemers is van daaruit in december gestart met betaald 

werk. Voor de andere deelnemer zal de proefplaatsing begin februari overgaan in een 

arbeidscontract. Mogelijk wordt de optie van een proefplaatsing in 2021 aantrekkelijker. Door 

de onzekerheden die corona met zijn meebrengen is het aannemelijk dat werkgevers 

voorzichtiger worden met het geven van contracten. Doormiddel van de 

proefplaatsingsperiode (2 maanden) krijgen zij de kans de werkgever beter in te werken, 

toeslagen te ontvangen en rustig te beoordelen of een arbeidsovereenkomst mogelijk is.  

 

Een andere, alternatieve, route naar werk is een re-integratie traject bij I-did. 

Een deelneemster van Exodus is hier dit jaar gestart en krijgt hier de kans om 

haar werknemersvaardigheden te vergroten en in een veilige werkomgeving 

te oefenen met werkdruk. In het nieuwe jaar zal zijn, door samenwerking van 

I-did en de jobcoach van Exodus, vermoedelijke uitstromen naar betaald werk.  

Samenwerking 

De jobcoach is elk jaar op zoek naar nieuwe samenwerkingen en bezig om 

huidige samenwerkingen te onderhouden. Dit jaar is er contact ontstaan tussen de jobcoach 

en een jobcoach van Randstad die actief is op het onderdeel Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Zij is in 2020 drie keer bij Exodus geweest om met deelnemers te praten over 

de huidige arbeidsmarkt en voor “oefen sollicitaties”. In 2021 zullen we onderzoeken of 

Exodus en Randstad nog meer voor elkaar kunnen betekenen. 

 

Dit jaar kwam ook een oude samenwerkingsplek terug in beeld bij Exodus. SV Kampong 

heeft ongeveer negen jaar terug een deelnemer van Exodus een contract aangeboden. Deze 

oud-deelnemer is nog altijd werkzaam bij hen in het onderhoud van het sportpark. SV 

Kampong zocht contact, omdat zij nog wat extra handen konden gebruiken. Na een 

kennismakingsgesprek en een proefweek is in september 2020 opnieuw een deelnemer van 

Exodus bij hen gestart met betaald werk. Beiden partijen zijn erg tevreden! 

4.7 Financiën  

Veel van onze deelnemers hebben problematische schulden. Het kan gaan over een 

betalingsachterstand bij een telefoonaanbieder of zorgverzekeraar, maar ook over grote 
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schadevergoedingen die nog betaald moeten worden aan slachtoffers. Steeds meer 

wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het hebben van schulden enorme stress oplevert 

bij mensen op alle leefgebieden. Het kan leiden tot fysieke en psychische 

gezondheidsklachten. Schulden hebben als bijkomend effect dat zij mensen beroven van het 

vermogen zich aan de schulden te ontworstelen. Zo leidt gebrek aan geld tot nog meer 

gebrek aan geld. 

 

In 2019 hebben we daarom een financiële coach aangesteld. Met de financiële coach wordt 

aan de hand van een vragenlijst uitgezocht om wat voor soort schulden het gaat en wordt 

een inschatting gemaakt of de deelnemer zijn eigen financiën kan beheren of dat er extra 

ondersteuning nodig is. De deelnemer kan vervolgens een beroep doen op een 

‘schuldhulpmaatje’, wordt aangemeld bij Stadsgeldbeheer (voor schuldhulpverlening en 

budgetbeheer) of wordt aangemeld voor bewindvoering. 

 

In 2020 ervaarden we dat op deze manier de trajectbegeleiders niet genoeg betrokken 

werden bij het financiële deel. Soms begrepen de begeleiders de gemaakte afspraken niet 

of voelden ze zich niet betrokken. Begeleiders nemen nu zelf de vragenlijst af en kunnen bij 

vragen terecht bij de financiële coach. De coach onderhoudt ook de contacten met 

Stadsgeldbeheer en is onze expert op het gebied van financiële ondersteuning.  

 

We hebben gemerkt dat de stap naar Stadsgeldbeheer voor deelnemers erg moeilijk is. Ze 

zijn bang hun autonomie op te geven. Om deelnemers beter te informeren en uit te leggen 

wat SGB kan betekenen, heeft SGB sinds november spreekuren op locatie bij Exodus 

gehouden. De deelnemer gaat met zijn begeleider of met de financiële coach naar het 

spreekuur. In 2020 hebben de spreekuren vier keer plaatsgevonden. Vijf deelnemers 

meldden zich daarna aan bij SGB. We zijn erg enthousiast over deze formule! Helaas konden 

de spreekuren door corona geen doorgang vinden. We willen dit zo snel mogelijk oppakken 

zodra het weer kan. De financiële coach heeft wel online gesprekken gevoerd met 

deelnemers. Een gesprek over financiën blijkt erg moeilijk online. Je ziet elkaar en de 

papieren niet.  

4.8 Relaties  

Exodus is maar een tijdje in het leven van een deelnemer. We proberen daarom in de 

begeleiding in te zetten op een positief sociaal netwerk, waarop de deelnemer ook na 

beëindiging van de bemoeienis van Exodus kan terugvallen. Ook proberen we eventuele 

schade die mogelijk door de detentie is opgelopen bij familieleden, vrienden en kinderen te 

herstellen.  
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Helaas heeft corona een grote impact gehad. Exodus moest maatregelen treffen om de 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hadden als doel het aantal 

contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Er was een periode 

waarin deelnemers geen bezoek mochten ontvangen. Daarna is het versoepeld naar één 

bezoeker per deelnemer. Deze regel is overigens nog steeds van kracht. 

 

Deelnemers mochten wel op verlof in het weekend, daarbij gaven we duidelijke instructies 

over de geldige coronamaatregelen. De deelnemers gingen onvrijwillig wel akkoord. Vaak 

ontstonden er discussies op de groep en was het regelmatig onrustig. Sommige diensten 

leken wel inloopspreekuren, omdat deelnemers ons veelvuldig bezochten. Er waren ook 

deelnemers zonder netwerk, die wel hun steun en vermaak zochten bij hun huisgenoten. In 

de algemene woonkamer mochten eerst vier en daarna maximaal drie personen tegelijk 

aanwezig zijn. Begeleiders moesten helaas soms optreden als politieagent.  

“Ik vond het bijzonder om te zien en ervaren hoe de deelnemers er met 

elkaar het beste van probeerden te maken. Als begeleider kun je altijd wel 

iets doen, al is het bijvoorbeeld emotionele ondersteuning. Uiteraard 

stonden wij altijd klaar voor de deelnemers om hun verhaal aan te horen 

en begrip te tonen voor deze zware tijd. Ik merkte dat het soms hielp om 

te benoemen dat het ons allemaal getroffen heeft, dus ook de begeleiders, 

we zitten in hetzelfde schuitje en ervaren precies hetzelfde. We moeten 

positief blijven en hoop houden op betere tijden.” Trajectbegeleider Exodus 

Midden-Nederland. 

4.9 Zingeving 

“Ik vind dat je mensen moet helpen. Dat is zinvol” – Mason  

Bij het woord ‘zingeving’ denken onze deelnemers vaak meteen aan religie en geloof. Maar 

zingeving gaat over meer dan dat. Zingeving gaat over de betekenis van je leven. Waar word 

jij blij van? En wat is de reden dat je uit de criminaliteit wil blijven? Het kan gaan om alledaagse 

zaken, zoals een kop koffie drinken met een naaste, muziek luisteren of het moment ervaren 

waarop de zon doorbreekt. In hun zoektocht naar een andere, positieve invulling van het 

eigen leven zonder criminaliteit, dienen zich voor deelnemers ook andere zingevingsvragen 

aan. Wie bent ik? Waarom overkomt mij dit?  

 

In de begeleiding bij Exodus gaat het om het bespreekbaar maken van de samenwerking en 

persoonlijke onderwerpen als ‘schuld en schaamte’, ‘zingeving’ en ‘vertrouwen in de 
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toekomst’.  Zonder een vertrouwensband tussen begeleider en deelnemer is het onmogelijk 

om over deze onderwerpen te praten. Een mooi voorbeeld van een fijne samenwerking is 

van begeleider Britt en deelnemer Mason: 

 

In De Volkskrant van 16 november 2020 schreef Fokke Obbema in zijn reeks ‘De zin van het 

leven’ het verhaal op van deelnemer Mason. Het is een prachtig portret geworden. Naar 

aanleiding van het artikel waren Mason en zijn begeleider Britt op zaterdag 28 november te 

gast in het radioprogramma Spijkers met koppen.5 Voor beiden een spannende en leuke 

ervaring. Het doet Mason goed dat zijn verhaal op papier staat. Er is iets van hem afgevallen. 

Voor zijn begeleider was het inspirerend om te zien, hoe het optekenen van een 

levensverhaal zo’n positief effect kan hebben.  

4.10 Clienttevredenheidsonderzoek 

Normaal gesproken vindt elk jaar een clienttevredenheidsonderzoek plaatst. Helaas is het 

vanwege het coronavirus niet gelukt.  

  

                                              
5 Hier kunt u de aflevering terug luisteren. 

https://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/uitzendingen/1082755/2020-11-28  

https://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/uitzendingen/1082755/2020-11-28
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5. Kwaliteit en veiligheid 

EMN besteedt continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van haar 

programma en werkwijze.  

5.1 ISO-keurmerk 

In 2020 heeft de her-certificering plaatsgevonden. Jaarlijks vindt een externe audit plaats. Het 

certificaat voor de ISO 9001 is behaald. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de 

organisatie bij het bewaken van zorg voor kwaliteit. De nieuwe norm ziet toe op een meer 

risico gestuurde manier van denken en werken.  

5.2 Wet Toelating Zorginstellingen 

EMN heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van toezicht 

en besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht.  

5.3 Gedragscode 

Voor alle medewerkers geldt de gedragscode (verplicht). Dat is vermeld in de 

arbeidsovereenkomst en zij ontvangen deze via de personeelsgids, ook is de code 

beschikbaar via intranet. Daarnaast geldt een (verplichte) gedragscode voor vrijwilligers. Ook 

dit is onderdeel van de overeenkomst en het informatiepakket. Daarnaast werkt EMN 

(verplicht) met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is een regionale 

aandacht functionaris die borgt dat de medewerkers en vrijwilligers op de hoogte blijven van 

de ontwikkelingen op dat gebied.  

5.4 Raad van Toezicht 

In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit vier leden (zie Tabel 6). De dagelijkse leiding is in 

handen van directeur-bestuurder Marc Groenendijk. De organisatie wordt bestuurd in 

conformiteit met de Governancecode Model Raad van Toezicht van de sector welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening. Deze code is vertaald in de statuten van de stichting. 

Beleid, uitvoering en verantwoording zijn belegd bij de bestuurder. De Raad van toezicht 

houdt toezicht op een moment vooraf (begroting) en achteraf (verantwoording jaarstukken) 

en staat het bestuur met raad en daad terzijde. 
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Tabel 6. Overzicht leden Raad van Toezicht en nevenactiviteiten 

Naam Beroep, hoofdfunctie Nevenfuncties periode 

Dhr. H. Versteeg Directeur DJI - Voorzitter Raad 

van Toezicht 

EMN 

- Voorzitter NSG 

Sport 

 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2020 

Dhr. R. van 

Diemen 

Directeur MBO Lid Raad van 

Toezicht EMN 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2020 

 

Mevr. P. 

Schaftenaar 

Onderzoeker, 

organisator en 

opleider in de 

(forensische) GGZ, 

Metis Zorg 

 

- Lid Raad van 

Toezicht EMN 

- Renumeratie 

commissie 

- Voorzitter 

bestuur Stichting 

Wegloophuis 

Utrecht  

 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2020 

Dhr. C. van der 

Hoog 

Actuaris 

(gepensioneerd) 

- Lid Raad van 

Toezicht EMN 

- Audit commissie 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2020 

 

5.4.1 Verslag van de Raad van Toezicht 

Het jaar 2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar.  De mondiale samenleving werd 

overvallen door het coronavirus. De gevolgen van dit virus hadden een enorme impact op 

alle geledingen van onze maatschappij. Begrippen als “het nieuwe normaal” en “anderhalve 

meter samenleving” werden gemeengoed. De effecten van COVID-19 verschillen per sector 

en organisatie, maar voor iedereen was duidelijk dat deze maatschappelijk en economisch 

ontwrichtende pandemie vroeg om een nieuw perspectief op het uitvoeren van kerntaken.  

 

Ook Exodus regio Midden-Nederland moest zich instellen op deze sterk veranderde context. 

De coronamaatregelen hadden (en hebben) effect op de deelnemers en medewerkers. Voor 
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de deelnemers (m.n. in de opvanglocaties) betekende het o.a. een beperking in de bezoek 

en verlofmogelijkheden, verloren velen van hen (tijdelijk) werk en dagbesteding en het 

programma en samenleven werd zeer begrensd. De ambulante deelnemers van Exodus 

kregen hun begeleiding vaak via onlinemogelijkheden, hun wereld werd vaak kleiner.  

 

Op nieuwe (digitale) manieren begeleiden en vergaderen, minder nabij contact met de 

deelnemer(s) en vaker alleen aan het werk. De woonbegeleiders konden niet thuis werken, 

hun diensten op de groep gingen gewoon door, zeker in het begin was dat spannend. 

Werken in de wetenschap dat besmetting reëel is, gericht zijn op corona signalen en 

ondertussen nuchter aan het werk blijven, een opgave.  

 

Met veel flexibiliteit en veerkracht heeft de organisatie het primaire proces op deze wijze op 

een verantwoorde manier vorm weten te geven. De solidariteit tussen medewerkers is op 

zulke momenten van onschatbare waarde. Binnen alle beperkingen heeft eenieder er het 

beste van gemaakt.  

 

Naast COVID-19 was er een ander belangwekkend onderwerp dat dominant op de agenda 

stond. Het governance proces is in het afgelopen jaar met veel enthousiasme en inzet verder 

vorm en inhoud gegeven. Op een zeer constructieve wijze is het directieteam aan de slag 

gegaan met de verschillende thema’s en heeft de weg geplaveid voor een weloverwogen en 

gefaseerd transitie traject. Memorabel moment was het ondertekenen van de 

intentieverklaring door de voorzitters van de zes Raden van Toezicht Een belangrijk 

document ter verdere voorbereiding op de beoogde fusie en inrichting van de landelijke 

Exodus organisatie. In alle hectiek is er ook nog gewerkt aan capaciteitsuitbreiding. Er is een 

woning aangekocht in Utrecht.  Deze ontwikkeling maakt de (financiële) positie van Exodus 

MN nog steviger. 

 

Voor wat betreft de toezicht functie heeft de Raad haar reguliere vergaderingen vanwege 

de coronamaatregelen digitaal laten plaatsvinden. Net voor de uitbraak van het virus heeft 

een delegatie van de RvT een werkbezoek afgelegd aan een van de locaties. Tijdens dit 

werkbezoek heeft de RvT informeel uitgewisseld met zowel deelnemers als medewerkers. 

Voor de RvT was dit werkbezoek succesvol. De RvT is voornemens soortgelijke bezoeken 

jaarlijks te doen – waar mogelijk uiteraard. De samenstelling van de Raad is de afgelopen 

jaren sterk gewijzigd. De RvT leden beschikken over specifieke expertise en deze 

specialistische kennis wordt waar passend benut. De remuneratiecommissie heeft het 

afgelopen jaar gesproken met de directeur-bestuurder. In dat gesprek komen o.a. het 

functioneren en de bezoldiging aan de orde. 
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Ondanks de bijzondere omstandigheden is De Raad van Toezicht van Exodus Midden-

Nederland van mening dat de organisatie haar werkzaamheden op een uitstekende wijze 

heeft uitgevoerd.  

De RvT waardeert hoe deelnemers en medewerkers met deze situatie omgaan.  

Een organisatie om trots op te zijn! 

 

Harry Versteeg (Voorzitter Raad van Toezicht Exodus MN) 

5.5 Ondernemingsraden 

EMN heeft een medezeggenschapsorgaan. Er is een landelijke Gemeenschappelijke 

Ondernemingsraad (GemOR) met regionale onderdeelcommissies (OC’s). Daarmee is zowel 

de landelijke als de lokale medezeggenschap geregeld conform de WOR (Wet op de 

Ondernemingsraden).  

5.5.1 Verslag van de Onderdeelscommissie (OC) 

De OC van Exodus Midden-Nederland heeft 2020 als een belangrijk jaar ervaren. De OC 

vond de samenwerking met het management transparant en prettig. Er zijn twee nieuwe 

leden toegetreden in 2020: Britt Veenman en Jan Smink. De OC heeft een globale 

taakverdeling gemaakt. Pieter Dekker zal het voorzitterschap op zich nemen. Britt zal zich 

hoofdzakelijk richten op het ambulante werk en Jan op begeleid wonen.   

 

De volgende grote onderwerpen zijn onder andere in 2020 gepasseerd; 

- De transitie Governance binnen exodus als geheel; 

- Het functieprofiel; 

- Implementatie roostermenu Monaco; 

- Hieraan gekoppeld AFAS salarisverwerkingsmodule; 

- Uitbreidingen in de regio; 

- De begrotingen en jaarplannen. 

 

Ondanks de coronamaatregelen hebben wij de inspraak en samenspraak met de directie 

goed kunnen voortzetten in 2020. 

 

Namens de OC Exodus Midden-Nederland 

Pieter, Britt & Jan 
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5.6 Landelijke cliëntenraad  

De landelijke cliëntenraad werd in 

2020 door vijf deelnemers bekleed. In 

de lokale bewonersvergaderingen 

worden de lokale verbeterpunten en 

acties besproken die door deelnemers 

en medewerkers ingebracht worden. 

Deelnemers worden als ambassadeurs 

betrokken bij projecten en activiteiten 

(werkbezoeken, rondleidingen, 

externe activiteiten).  

 

De cliëntenraad is bereikbaar via 

Whatsapp, e-mail en Facebook.  

5.7 Incidenten 

Exodus staat voor een veilig werk- en leefklimaat voor deelnemers, mede-werkers, en 

vrijwilligers en doet er alles aan om dit te waarborgen. Een goede en veilige meldingscultuur 

is belangrijk bij het bevorderen van veiligheid en ook het leren van incidenten en ongevallen.  

In ons werk hebben we regelmatig te maken met lichte overtredingen, incidenten en soms 

calamiteiten. Van alle incidenten maken we een meldingen in ons volgsysteem en na een 

ernstig incident informeren we de betrokken reclasseringsorganisatie, de gemeente en de 

Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.  

 

Door de incidenten op een juiste wijze te registreren en vervolgens te analyseren komt er 

belangrijke informatie naar voren. Op basis van deze informatie kunnen maatregelen en/of 

voorzieningen worden getroffen om herhaling van incidenten te voorkomen. Registreren, 

leren en verbeteren vormen zo een cyclisch proces dat steeds weer terugkeert en alle niveaus 

van de organisatie aangaat. 

 

Ondanks alle preventieve maatregelen kan een medewerker, stagiaire of vrijwilliger tijdens 

het werk geconfronteerd worden met een vervelende gebeurtenis. Het is van essentieel 

belang dat zij zich vrij voelen om hun gevoelens van onveiligheid bespreekbaar te maken in 

het team. Binnen de wekelijkse teamoverleggen besteden we aandacht aan wat er gebeurd 

is. Nazorg na een incident vinden wij erg belangrijk. Niet alleen voor onze medewerkers, 

maar ook voor deelnemers. 
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5.8 Klachten 

Binnen Exodus wordt gewoond en gewerkt en worden er dus fouten gemaakt. Vaak kunnen 

problemen eenvoudig worden opgelost, door met elkaar te praten. Soms lukt dat niet en 

lopen de meningen te ver uiteen. Een klachtencommissie kan in die gevallen een 

onafhankelijk oordeel geven. Exodus heeft een klachtenregeling die geldt voor iedere 

betrokkene bij Exodus. Exodus ziet een klacht als een kans en staat open voor verandering 

en verbetering en is bereid iets te doen met klachten. 

Vertrouwenspersoon 

Voordat de klacht bij de klachtencommissie wordt neergelegd kan een beroep gedaan 

worden op bemiddeling door een van de vertrouwenspersonen van Exodus, die niet bij het 

geschil betrokken is geweest.  

Aantal klachten uit regio Midden-Nederland in 2020 

Dit jaar is er één officiële klacht ingediend bij de klachtencommissie. De deelnemer was 

ontevreden over de begeleiding. Na een gesprek is de klacht ingetrokken. Er is geen gebruik 

gemaakt van de vertrouwenspersoon. 

6. Risico’s en kansen 

Een veranderende organisatie en een veranderend forensisch zorglandschap brengen niet 

alleen mogelijkheden maar ook risico’s met zich mee. Exodus Midden-Nederland probeert 

zich hier zo goed mogelijk op voor te bereiden door deze vroegtijdig te analyseren, weert 

zich hiertegen door deze zo snel mogelijk vast te stellen en door plannen op te stellen om 

de uitval hiervan te minimaliseren of zelfs om te zetten in positieve veranderingen. In 2020 

zijn de volgende risico’s door ons vastgesteld en hebben wij plannen opgesteld om ook in 

de toekomst een gezonde organisatie te kunnen blijven, welke kwalitatieve zorg op maat 

kan blijven leveren voor onze deelnemers. 

Coronacrisis 

Het coronavirus had dit jaar een grote impact op ons allemaal. De risico’s lagen vooral in de 

gezondheid van onze deelnemers, personeel en vrijwilligers. Ook lagen er risico’s in de 

mogelijke vermindering van instroom van deelnemers in onze huizen, omdat de penitentiaire 

inrichtingen dicht gingen. Onze plaatsers konden de PI’s niet meer bezoeken. De begeleiding 

aan onze deelnemers moest zich blijven voorzetten, zowel beschermd als ambulant. Zo snel 

mogelijk werd er een landelijk kernteam corona opgericht en kwam er een continuïteitsplan. 

De veiligheid en gezondheid van het personeel en deelnemers werd goed in de gaten 

gehouden. Ambulante begeleiding deden we zoveel mogelijk in de buitenlucht met de 

hygiëne maatregelen van het RIVM. In de huizen gingen we over naar minimale bezetting 
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en diensten van personeel. In het begin vergaderde het directieteam dagelijks over de gang 

van zaken en was er veelvuldig contact met justitie, de reclasseringsorganisaties en het RIVM.  

Vrijwilligers 

Noodgedwongen moesten we de inzet van vrijwilligers in en rondom de Exodushuizen 

vanwege het coronavirus stopzetten. De PI’s waren gesloten, dus het vrijwilligerswerk in de 

PI’s kon ook geen doorgang vinden. Onze vrijwilligers zijn inmiddels bijna een jaar niet 

inzetbaar. Helaas is het risico aanwezig dat vrijwilligers afhaken, omdat zij het zinvolle werk 

niet kunnen uitvoeren. Vooral bij de groep wat oudere vrijwilligers lijkt het reden om te 

stoppen. We zien echter ook een nieuwe groep dertigers ontstaan die vanuit een 

maatschappelijke motivatie vrijwilligerswerk willen doen. Exodus probeert het contact met 

haar vrijwilligers op verschillende manieren warm te houden: even bellen, Teamsen, 

Whatsappen, maar meer kunnen we helaas niet doen. 

 

Een steeds zwaardere doelgroep en de impact op de kwaliteit en continuïteit van de zorg 

Door het veranderend zorglandschap worden wij steeds vaker geconfronteerd met 

zwaardere casuïstiek. LVB-, verslavings- en psychologische problematiek zijn steeds meer 

regel dan uitzondering. De zwaardere doelgroep brengt ook grote risico’s. Het is zaak dat 

we onze medewerkers hier goed voor uitrusten, door trainingen, opleidingen en indien 

nodig door medewerkers met aanvullende competenties en achtergronden aan te nemen. 

Zo kunnen we de continuïteit en kwaliteit van onze zorg borgen. 

Woning tekort 

Nederland heeft een schreeuwend tekort aan woningen. Het is echter de bedoeling dat 

kwetsbare mensen (waaronder ex-gedetineerden) steeds meer in de buurt en wijk wonen 

(van beschermd wonen naar een beschermd thuis). Door verschillende ontwikkelingen is bij 

gemeenten een duidelijk trend zichtbaar om beschermd wonen in meer verschijningsvormen 

te organiseren. Meer verschillende ondersteuningsvormen en huisvestingsvarianten, 

afgestemd op de behoefte van de client. Daarnaast is er een toename aan mensen die een 

beroep doen op deze woningen. Mensen die uit de GGZ uitstromen, ouderen die langer 

zelfstandig blijven wonen, vluchtelingen met een verblijfsstatus, daklozen en andere groepen 

waaraan de woningcorporatie en de gemeenten prioriteit willen geven. Het wordt voor onze 

organisatie steeds moeilijker om na een begeleidingstraject geschikte huisvesting te vinden. 

Het risico ontstaat dat deelnemers te lang in onze voorzieningen moeten blijven. Bovendien 

is de sociale huursector de afgelopen decennia kleiner geworden, terwijl de druk erop is 

toegenomen. De problemen in de corporatiebuurten zullen verder toenemen.  
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7. Plannen voor 2021 

7.1 Werken volgens de bedoeling 

Werken volgens de bedoeling staat net zoals vorig jaar in 2021 centraal. De bedoeling van 

EMN is het ondersteunen en begeleiden van de re-integratie van onze deelnemers en 

daarmee bijdragen aan een veilige(re) samenleving. Werken volgens de bedoeling gaat 

onder andere om het veelvuldig stellen van de vraag: is dit overeenkomstig de bedoeling? 

Komen onze werkprocessen, afspraken, methodiek en wijze van samenwerken ten goede 

aan onze doelstelling?  

 

Werken volgens de bedoeling gaat over eigenaarschap en ruime mate van eigen regie en 

verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. Het gaat over individuele ontwikkeling van alle 

medewerkers waardoor het collectief groeit en verbeterd. En het gaat over het opzoeken 

van het maximaal haalbare van iemands individuele groei, zowel voor medewerkers als voor 

deelnemers. En het gaat uiteindelijk dus ook over de grens daarvan die voor ieder anders is.  

 

Werken volgens de bedoeling daagt uit om naar het grotere geheel te kijken van de 

organisatie en haar plek in de samenleving. De specifieke context waarin EMN werkt vraagt 

daarnaast om forensische scherpte en aandacht voor de risico’s. 

7.2 Hilversum 

Overal in Nederland keren ex-gedetineerden terug naar hun gemeente van herkomst. Wij 

vinden het belangrijk dat er door het hele land genoeg voorzieningen zijn om ondersteuning 

te kunnen bieden. In 2020 hebben we afspraken gemaakt met een woningcorporatie en de 

gemeente Hilversum. In december 2020 hebben we de sleutel in ontvangst genomen en 

hebben we flink geklust. Vanaf januari 2021 zullen we vijf deelnemers intensief ambulant 

begeleiden in ons nieuwe pand in Hilversum. 

7.3 Project de Plompstraat 

Binnen de forensische doelgroep is er bij ongeveer 60% sprake van 

problematisch middelengebruik. Velen van hen kunnen bij Exodus 

geen traject starten vanwege het zero tolerance beleid of moeten 

vanwege het gebruik uit het traject worden gezet. Behandeling bij 

Inforsa kan ook niet altijd worden opgestart vanwege onvoldoende stabiele huisvesting en 

stabiel dagelijks leven. De vraag vanuit onze ketenpartners voor deze groep neemt echter 

toe, blijkt onder andere uit het stakeholderondezoek dat Exodus in maart 2020 liet uitvoeren. 
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Uit het onderzoek blijkt behoefte aan specialisatie op gebieden zoals Licht Verstandelijke 

Beperking (LVB), jongeren en verslaving.  

 

EMN en Inforsa (behandeling en reclassering) zijn daarom in 2020 gestart met het verkennen 

van een nieuw project: Exodus de Plompstraat. Exodus de Plompstraat is een pakket waarin 

opvang, begeleiding en behandeling integraal wordt aangeboden. Dit wordt aangeboden 

aan een doelgroep die in aanraking is gekomen met justitie, verslaafd is en veelal nog actief 

in gebruik.  

 

Een positief leefklimaat is van invloed op het herstel van ex-gedetineerden. Exodus creëert 

een open leefklimaat waar ruimte is om te leren en om tot rust te komen. Er is een prettige 

sfeer en gezelligheid. Het is er schoon en opgeruimd. We bieden steun en hulp, maar zorgen 

ook voor autonomie. Onze deelnemers hebben vaak niks als ze uit de gevangenis komen. 

Geen woning, geen bed, geen geld en geen spullen. Het is belangrijk dat wij ze een basis 

kunnen bieden. Een goede eerste indruk is vaak van groot belang voor het verdere verloop 

van het re-integratie traject. 

 

Graag bedankten wij KNR-PIN voor een prachtige bijdrage en de Van Baaren stichting voor 

een sympathiebijdrage.  

7.4 Forensische leerlijn 

In 2017 is het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in opdracht van Kwaliteit 

Forensische Zorg (KFZ) en in samenwerking met GGZ Ecademy begonnen met de 

ontwikkeling van een forensische leerlijn voor de deskundigheidsbevordering van 

professionals werkzaam in het forensische werkveld. De leerlijn is ontwikkeld voor 

professionals in het gehele werkveld. 

 

Exodus wil deze aangereikte kennis graag gebruiken. In 2021 staat elke maand in het teken 

van een specifieke leerlijn. Medewerkers kunnen de leerlijnen maken tijdens werktijd en één 

keer per maand bespreken we de leerlijn gezamenlijk en de teamvergaderingen. Uiteindelijk 

zullen we onze feedback naar het EFP terugkoppelen.  
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7.5 Pilot beeldschermzorg 

In 2020 is de subsidie Stimuleringsregeling e-Health Thuis COVID-19 2.0 geïntroduceerd. De 

subsidie is door de coronacrisis in het leveren geroepen. Door de crisis kon veel zorg niet 

meer op de ‘normale’ manier worden geleverd. De afgelopen periode hebben veel 

zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. 

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het 

‘nieuwe normaal’ is, denken wij dat het voor Exodus ook een aanvulling kan zijn. 

 

In de forensische zorg worden steeds meer veelbelovende technologieën toegepast. In het 

onderzoek Technologie in de forensische zorg – Crossing borders (2019) wordt 

geconcludeerd dat technologie veel mogelijkheden biedt om de forensische zorg te 

ondersteunen of verbeteren, maar dat er op dit moment nog veel barrières zijn waardoor 

veel voordelen maar deels of niet worden ervaren in de praktijk.  

 

We gaan daarom in 2020 in regio Zuid-Nederland en Midden-Nederland starten met de 

pilot: Beeldschermzorg Exodus. Het gaat over de duurzame implementatie van 

beeldschermzorg in ons ambulante werk. Beeldschermzorg zal geen vervanging vormen van 

onze ambulante huisbezoeken, maar mogelijk een aanvulling.  
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8. Begroting 

Opbrengsten Zorgprestaties   

   

Opbrengsten Ministerie Veiligheid en Justitie  2.006.111 

Overige Zorgprestaties  512.000 

   

Totaal opbrengst Zorgprestaties  2.518.111 

   

Subsidies  61.200 

   

Overige opbrengsten   

Giften  16.400 

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten  20.000 

   

Totaal overige bedrijfsopbrengsten  36.400 

   

Totaal Opbrengsten  2.615.711 

   

Personeelskosten   

Salariskosten  1.298.225 

Sociale lasten  312.168 

Overige personeelskosten  154.312 

Inhuur derden  15.000 

Inkomsten m.b.t. personeel  -60.000 

Totaal personeelskosten  1.719.705 

   

Huurkosten  149.000 

Huisvestingskosten  154.450 

Public Relations kosten  3.500 

Kosten Transitie  25.000 

Communicatiekosten  17.500 

Bestuurskosten  18.000 

Kosten automatisering   36.500 

Advies- en accountantkosten  2.000 

Overige algemene kosten  12.000 

Totaal materiele kosten   417.950 

   

Huishoudelijke kosten  7.000 

Bewonerskosten  148.000 

Bewonersactiviteiten  3.000 

Totaal programmakosten   158.000 

   

Afschrijvingskosten  35.890 

Inhouding Exodus Nederland  220.000 

Totaal overige kosten   255.890 

   

Totaal Kosten  2.551.545 

   

Bedrijfsresultaat   64.166 

   

Totale rentebaten en -lasten  25.000 

   

Exploitatieresultaat  39.166 
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9. Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming) 
 
 

       

   31-12-2020  31-12-2019 

   €  € 

Activa    

      

 Immateriële vaste activa 2.844  4.997 

 Materiële vaste activa 1.008.464  329.448 

 Financiële vaste activa 45.000  0 

      
Totaal vaste activa 1.056.308  334.445 

      

 Overige vorderingen  303.552  196.398 

 Liquide middelen 366.094  555.097 

      
Totaal vlottende activa 669.647  751.495 

      
Totaal Activa 1.725.955  1.085.940 

      

      
Passiva    

      

 Algemene reserve 385.035  315.482 

 Bestemmingsreserves 281.369  281.369 

     

 Totaal eigen vermogen 666.404  596.851 

     

 Voorzieningen 26.950  23.548 

     
 

 Langlopende schulden 650.025  198.323 

     
 
 Kortlopende schulden 382.576  267.218 

      
Totaal Passiva 1.725.955  1.085.940 
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Exploitatierekening over 2020 

 

   Exploitatie      Begroting   

 
Exploitatie  

  2020  2020  2019 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: €  €  € 

       
 Opbrengsten zorgprestaties 2.148.503  2.011.140  1.862.637 

 Subsidies 5.500  40.000  8.113 

 Overige bedrijfsopbrengsten 83.024  46.500  81.255 

       
Som der bedrijfsopbrengsten 2.237.027  2.097.640  1.952.005 

       
BEDRIJFSLASTEN:      

       

 Personeelskosten  1.397.620  1.409.847  1.238.514 

 

 
Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 35.172  43.327  21.600 

 

 

Overige bedrijfskosten  723.024  622.138  579.572 

       
Som der bedrijfslasten 2.155.816  2.075.312  1.839.687 

       
BEDRIJFSRESULTAAT 81.211  22.328  112.318 

       

 Financiële baten en lasten -11.658  -13.100  -11.551 

       

RESULTAAT BOEKJAAR 69.553  9.228  100.767 

       

       

       
RESULTAATBESTEMMING:    

       
 Het resultaat is als volgt verdeeld:      

       

 Toevoeging bestemmingsreserve  0  0  0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  0  0  -1.200 

 Toevoeging bestemmingsfonds 5.000  0  0 

 Onttrekking bestemmingsfonds -5.000  0  0 

       
Mutatie Algemene reserve (saldo)  69.533  9.228  101.967 

  Voordelig  Voordelig  Voordelig 
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Kasstroomoverzicht  

    2020     2019 

  € €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

       
Bedrijfsresultaat   81.211   112.318 

       

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen  35.172   21.600  
- Voorzieningen  3.402   5.296  

   38.574   26.896 

Veranderingen in vlottende middelen:       
- vorderingen  -107.514   -160.623  
- kortlopende schulden  115.358   88.582  

   8.205   -72.041 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   127.990   67.173 

Ontvangen interest  0   0  
Betaalde interest  -11.658   -11.551  

   -11.658   -11.551 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   116.332   55.622 

       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

       
Investeringen materiële vaste activa  -714.531   -109.690  

Investeringen immateriële vaste activa  0   -6.456  

Ontvangen subsidies  0   9.030  

Desinvesteringen materiële vaste activa  2.495   12.935  
Desinvesteringen immateriële vaste activa  0   4.456  
Uitgegeven lening u/g  -50.000   0  

Aflossing lening u/g  5.000   0  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -757.036   -89.725 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

       
Nieuw opgenomen leningen  500.000   0  

Aflossing langlopende schulden  -48.298   -20.741  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   451.702   -20.741 

 

Mutatie geldmiddelen   -189.003   -54.844 

 

 

Aansluiting geldmiddelen 

 2020  2019 

Stand per 1 januari 555.097  609.941 

Mutatie geldmiddelen  -189.003  -54.844 

Stand per 31 december 366.094  555.097 
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Toelichting  

 
Exodusorganisatie 
 

Stichting Exodus Midden-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. 
Stichting Exodus Midden-Nederland is statutair gevestigd te Utrecht. Het adres van 

de stichting is Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht. Exodus bestaat uit verschillende 
leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle stichtingen zijn lid van Vereniging 
Samenwerkingsverband Exodus Nederland. 

 
Activiteiten 

De stichting heeft ten doel: 
De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest 
of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig 

functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw 
en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke structuren 

die de oorzaak daarvoor vormen. 
 
Verslaggevingsperiode 

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

 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

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

 
Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Grondslagen WNT 

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

jaarrekening gehanteerd. 
 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 
 
Activa en passiva 

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

worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de 

waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 

de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Immateriële vaste activa 

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

bijzondere waardeverminderingen. 
 
De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn gebaseerd op de 

verwachte economische levensduur van het vast actief. 

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

levensduur. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Automatisering: 33,3% 

 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingen. 

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

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Bedrijfsgebouwen: 3% 

• Verbouwing: 10% 
• Inventaris: 20%  

• Installaties: 20% 
• Automatisering: 33,3% 
• Vervoermiddelen: 20%  

 
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als 

eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op 
de investeringen. 
 

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

 
Financiële vaste activa  

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
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Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden 
en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele 

jaarrekeningposten. 
 
Vorderingen  

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De 
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een 

voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 
oninbaarheid. 
 

Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s 

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 
Schulden  
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. 

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

 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande 

jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
 
Opbrengsten 

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de 
verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum 

en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat 
het resultaat betrouwbaar kan worden geschat). 

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de 

periode waarin de baten zijn verantwoord. 
 
Personele kosten 

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

werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
Pensioenregeling 

Stichting Exodus Midden-Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde 
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 

pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen 
heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Midden-Nederland. De verplichtingen, die 

voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen worden 

gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. 
Stichting Exodus Midden-Nederland betaalt hiervoor premies waarvan de helft door 
de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 

worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 

verplichtingen) dit toelaat. De dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 
twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad 
minder sterk schommelen. In december 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6%. 

De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) 
is 88,3%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is ruim 124%. Het 

pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij de Nederlandsche bank. Hierin 
staat dat de verwachting is, dat binnen 12 jaar hieraan voldaan kan worden. Verder 

voorziet het Fonds geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra 
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 
Stichting Exodus Midden-Nederland heeft geen verplichting tot het voldoen van 
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aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan 

het effect van hogere toekomstige premies. 

 

Afschrijvingslasten 

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

 

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

 
Immateriële vaste activa 
Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te 

geven: 

 Andere vaste Vooruitbetaalde  TOTAAL 

 bedrijfsmiddelen IMVA  

    
Aanschafwaarde per 31-12-19 6.456 0 6.456 

Geaccum afschr. per 31-12-19 1.460 0 1.460 

Boekwaarde per 31-12-19 4.997 0 4.997 

    
Investeringen 0 0 0 

Afschrijvingen 2.152 0 2.152 

    
Desinvestering 0 0 0 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 

    
Aanschafwaarde per 31-12-20 6.456 0 6.456 

Geaccum afschr. per 31-12-20 3.612 0 3.612 

Boekwaarde per 31-12-20 2.844 0 2.844 

 
 

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

geven: 

 

Bedrijfsge-

bouwen (incl Installaties  Andere vaste TOTAAL 

 verbouwingen)  bedrijfsmiddelen  

     

Aanschafwaarde per 31-12-19 567.989 31.249 96.168 695.406 

Geaccum afschr. per 31-12-19 293.519 27.539 44.902 365.959 

Boekwaarde per 31-12-19 274.470 3.710 51.267 329.447 

     

Investeringen 666.026 23.202 25.302 714.531 

Afschrijvingen 8.742 3.649 20.628 33.020 

     

Desinvestering 20.743 4.815 21.403 46.961 

Afschrijving desinvesteringen 18.861 4.815 20.790 44.466 

     

Aanschafwaarde per 31-12-20 1.213.272 49.636 100.068 1.362.976 

Geaccum afschr. per 31-12-20 283.400 26.372 44.740 354.513 

Boekwaarde per 31-12-20 929.873 23.263 55.328 1.008.464 
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Financiële vaste activa 
 2020  2019 

Boekwaarde per 01-01-2020  0  0 

Verstrekte lening 50.000  0 

Aflossing lening 5.000  0 

Boekwaarde per 31-12-2020 45.000  0 

    
In het boekjaar 2020 is een lening verstrekt aan stichting Exodus Noord-Holland 
ter medefinanciering van de verbouwing van het pand aan de Overtoom. De 
lening heeft een looptijd van 60 maanden en wordt lineair afgelost. Er is geen 

rentevergoeding afgesproken. 
 

Vorderingen 
De specificatie is als volgt: 

 

 31-12-2020  31-12-2019 

Groepsinterne vorderingen 174.890  147.387 

Nog te ontvangen bedragen 41.991  10.040 

Vordering gemeente Utrecht 37.386  0 

Vorderingen op bewoners 31.283  22.439 

Transitoria debet 10.293  9.978 

Vooruitbetaalde bedragen 7.711  4.105 

Kruisposten 0  2.250 

Waarborgsommen  0  200 

Totaal vorderingen 303.552  196.398 

 
 
Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 

 

 31-12-2020  31-12-2019 

Bankrekeningen 365.445  551.142 

Kassen 649  3.955 

Totaal liquide middelen 366.094  555.097 

 
De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor.  

 
De stichting heeft een bankgarantie afgegeven van 15.000 euro voor een 
huurverplichting.  

 
Eigen Vermogen 
 

Algemene reserve 2020  2019 

Stand per 1 januari 315.482  213.515 

 +toevoegingen 69.553  101.967 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 385.035  315.482 
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Bestemmingsreserves 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

 

Reserve Groot Onderhoud 2020  2019 

Stand per 1 januari 35.369  36.569 

 +toevoegingen 0   0 

 -onttrekkingen 0  1.200 

Stand per 31 december 35.369  35.369 

    
Bestemmingsreserve    
Stand per 1 januari 246.000  246.000 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 246.000  246.000 

    
Totaal Bestemmingsreserves 281.369  281.369 

 
Bestemmingsfonds 

Het verloop is als volgt weer te geven:    

 

Fonds inrichting Plompstraat 2020  2019 

Stand per 1 januari 0  0 

 +toevoegingen 5.000  0 

 -onttrekkingen 5.000  0 

Stand per 31 december 0  0 

    

    
Totaal Bestemmingsfondsen 0  0 

 

Fonds inrichting Plompstraat  
Het Fonds is gevormd door giften van een Fonds bedoeld voor inrichting van het 

nieuwe pand aan Plompstaat. In het boekjaar is het volledige bedrag besteed 
aan het gestelde doel.  
 
 

Voorzieningen 2020  2019 

Stand per 1 januari 23.548  18.252 

 +toevoegingen 3.802  7.900 

 -onttrekkingen 400  2.604 

Stand per 31 december 26.950  23.548 

 
De voorziening wordt gevormd door het saldo van het loopbaanbudget van alle 

medewerkers in loondienst.  
 

Langlopende schulden         

 2020  2019 

Stand per 1 januari  218.506  237.943 

Nieuwe lening 500.000  0 

Aflossing 22.265  19.437 

Stand per 31 december  696.241  218.506 

    
Kortlopend deel van de schulden  46.214  20.182 
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Saldo 650.025  198.323 

De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:  
 

De externe langlopende schulden zijn hypothecaire leningen aangegaan ten 
behoeve van de aankoop van de panden aan: 

 de Waalstraat (Aankoopsom € 156.374 inclusief bijkomende kosten, rente 
5% resterende looptijd 5 jaar), 

 de Runstraat (Aankoopsom € 123.729 inclusief bijkomende kosten, rente 

5% resterende looptijd 7 jaar), 
 de Runstraat (Aankoopsom € 187.033 inclusief bijkomende kosten, rente 

5% resterende looptijd 11 jaar), 
 

Van bovenstaande leningen loopt € 82.030 langer dan 5 jaar. De panden staan in 

Utrecht en zijn in onderpand gegeven bij de hypotheekverstrekkers. 
De rente en aflossingen zijn berekend op basis van annuïteiten. 

 
Nieuw afgesloten lening betreffende aankoop van pand aan de Plompstraat. Het 
betreft een lineaire hypothecaire lening, afgesloten voor de duur van 20 jaar 

tegen een hypotheekrente van 2,83%. Het pand staat in Utrecht en is in 
onderpand gegeven bij de hypotheekverstrekker.  

 
Van bovenstaande lening loopt € 372.917 langer dan 5 jaar. 

 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
De specificatie is als volgt: 

 31-12-2020  31-12-2019 

Te betalen loonheffing, pensioen en 

nettolonen 164.949  131.349 

Vooruit ontvangen subsidie van der Staaij 84.988  61.742 

Vooruit ontvangen subsidie RVO 47.710  0 

Kortlopende deel langlopende schulden 46.214  20.182 

Te betalen vakantiedagen 10.481  15.056 

Schulden aan bewoners 6.702  4.971 

Reservering Zorgbonus 6.000  0 

Overlopende passiva 15.533  33.918 

Totaal kortlopende schulden  382.576  267.218 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 
Exodus Midden-Nederland huurt een pand in Utrecht voor bepaalde tijd tot 30 juni 

2025. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 64.000 euro per jaar. Er is sprake 
van een opzegtermijn van 6 maanden. 
 

Stichting Exodus Midden-Nederland huurt een aantal losse woningen. De 
huurverplichting hiervoor bedraagt 100.971 euro voor 2021. De huurcontracten 

zijn maandelijks opzegbaar. 
 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg verhuurt 3 kamers in 

Amersfoort aan Stichting Exodus Midden-Nederland. De huurverplichting voor 
2021 bedraagt 12.448 euro. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. 

 
Exodus Midden-Nederland huurt een aantal kamers in Utrecht voor onbepaalde 
tijd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 21.116 euro per jaar. Er is sprake van 

een opzegtermijn van 3 maanden. 
 

De stichting heeft een bankgarantie afgegeven van 15.000 euro voor een 
huurverplichting.  
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Toelichting op de exploitatierekening 

 
Opbrengsten 
 

Opbrengsten zorgprestaties 
De specificatie is als volgt: 

 

 2020  2019 

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1.565.753  1.311.946 

Gemeente Utrecht Nazorg namens alle 26 gemeenten in 

de provincie Utrecht 152.649  169.646 

Gemeente Utrecht MO voltijdopvang 130.265  126.227 

Gemeente Utrecht MO ambulante woonbegeleiding 122.665  161.550 

Gemeente Utrecht Arbeidsintegratie 76.871  74.487 

Gemeente Utrecht MO begeleiding 44.055  0 

    

KOOS Utrecht Specialistische Jeugdhulp 15.300  0 

Gemeente Almere 25.000  8.777 

    

Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek 10.703  5.092 

Gemeente Hilversum WMO 5.232  4.912 

Totaal opbrengsten zorgprestaties 2.148.503  1.862.637 

 
 

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid 

voor de deelname van (ex-) gedetineerden wordt maandelijks gedeclareerd voor 

de gehele Exodus organisatie. De verstrekking betreft een vergoeding per dag voor 
het verblijf in een Exodushuis en een vergoeding per uur voor de daadwerkelijke 
geleverde ambulante begeleiding en aangeboden dagbesteding. De opbrengsten 

wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van de werkelijk 
gerealiseerde verblijfsdagen en gerealiseerde uren begeleiding en dagbesteding 

bij de desbetreffende Exodus stichting.  
 

De inkoop Forensische zorg zal in 2021 vallen onder het huidige afgesloten 
aanbestedingscontract voor de periode 2020 en 2021.  
 

Subsidies 
De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid voor 

vrijwilligers 5.500  5.500 

Subsidie Stage Fonds 0  2.613 

Totaal subsidies 5.500  8.113 

 
 

De subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het 
vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De 

subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking 
van gemaakte kosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte 
onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.  
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Overige bedrijfsopbrengsten 
De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Giften van particulieren 15.755  11.515 

Giften van Fondsen 5.000  664 

Giften van kerken  3.983  3.138 

    

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 

door deelnemers 43.678  39.568 

Opbrengst project Koers en kansen 15.000  15.000 

Opbrengst project WorkWise 0  1.155 

Opbrengst resultaat vaste activa -2.495   

Overige baten 2.103  10.216 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 83.024  81.255 

 
 

Personeelskosten  
De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Lonen en Salarissen 1.070.949  1.008.453 

Sociale lasten 171.020  162.165 

Pensioenpremies 88.344  83.331 

Andere personeelskosten 55.850  -22.901 

Subtotaal 1.386.164  1.231.047 

Personeel niet in loondienst 11.457  7.467 

Totaal personeelskosten 1.397.620  1.238.514 

 
In 2020 waren er gemiddeld 24,4 fte (exclusief 5 stagiaires) in dienst van Stichting 

Exodus Midden-Nederland. In 2019 waren er gemiddeld 20,4 fte (exclusief 3 
stagiaires) in dienst.  
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) 
 

Naam  M.A. Groenendijk 

Functionaris Directeur-bestuurder 

In dienst vanaf 1 januari 2020 

In dienst tot 31 december 2020 

Deeltijdfactor 100% 

Gewezen topfunctionaris Ja 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 102.748    

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.754  

Subtotaal € 112.502    

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 135.000  

-/- Onverschuldigde betaald bedrag € 0  

Totale bezoldiging € 112.502  

 

Klasse-indeling: 2 

Puntenscore: 8 

 

Gegevens 2019 

 

In dienst vanaf 1 januari 2019 

In dienst tot 31 december 2019 

Deeltijdfactor 100% 

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 93.692 

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.197 

Totale bezoldiging 2019 € 103.889 

  

 
De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vereist dat 

de totaalscore ten behoeve van de klasseindeling jaarlijks wordt bepaald door de 
Raad van Toezicht (RvT) en schriftelijk wordt vastgelegd. Tevens dient deze 

totaalscore te worden vermeld in de jaarrekening. Voor het boekjaar 2020 heeft 
deze bepaling plaatsgevonden in de vergadering van de RvT en is dit ook 
schriftelijke vastgelegd in de goedgekeurde notulen.  
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De Raad van toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging van 

meer dan € 1.700. Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de 
volgende leden: 

 

Naam Periode 

Dhr. C. van der Hoog 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Mevr. P. Schaftenaar 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Dhr. R. Diemen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Dhr. H. Versteeg 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

 
Afschrijvingskosten 
De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Afschrijving immateriële vaste activa 2.152  1.460 

Afschrijving gebouwen en verbouwingen 8.743  5.194 

Afschrijving installaties 3.649  955 

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen  20.628  13.992 

Totaal afschrijvingen 35.172  21.600 

 
 

Overige bedrijfskosten 
De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Bewoners gebonden kosten 119.232  77.588 

Huurkosten en Leasing 110.028  99.523 

Onderhoud en energiekosten 54.949  51.518 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 42.747  37.187 

Algemene kosten 396.068  313.757 

Totaal overige bedrijfskosten 723.024  579.572 

 

Bewoners gebonden kosten 
De specificatie is als volgt: 
 2020  2019 

Bewonerskosten 118.711  75.641 

Bewonersactiviteiten 521  1.947 

Totaal bewoners gebonden kosten 119.232  77.588 

 

 
Onderhoud en energiekosten 

De specificatie is als volgt: 
 2020  2019 

    

Onderhoudskosten 28.885  23.255 

Energiekosten 26.064  28.263 

Totaal onderhouds- en energiekosten 54.949  51.518 
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Algemene kosten 

 2020  2019 

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 192.038  182.545 

Overige huisvestingskosten 109.224  60.947 

Kosten automatisering 36.864  23.280 

Advies- en accountantskosten 13.763  2.211 

Communicatiekosten 13.170  8.709 

Onkosten vrijwilligers 6.901  8.870 

Bestuurskosten 4.048  5.006 

Public relations kosten 882  1.218 

Kosten projecten 0  4.927 

Overige algemene kosten 19.178  16.043 

Totaal algemene kosten 396.068  313.757 

 

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland 
ingehouden op de opbrengst voor de gemaakte dagen in het kader van de 

inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 
Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodus stichtingen op het gebied 

van:  
 

 Missie; 
 Identiteit; 
 Kwaliteit; 

 Deskundigheidsbevordering; 
 Financiële administratie en personeelszaken; 

 PR, communicatie en rapportage; 
 Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden; 
 Vertegenwoordiging naar grote fondsen; 

 Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties; 
 Coördinatie vrijwilligers; 

 Inhoud van het begeleidingsprogramma. 
 

 
Financiële baten en lasten 

 2020  2019 

Rentebaten 141  0 

Rentelasten -11.799  -11.551 

Saldo rentebaten en –lasten -11.658  -11.551 
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Analyse van het resultaat 

 
Het boekjaar 2020 sluit met een positief resultaat. De opbrengsten van het 
landelijk contract met het ministerie van Justitie en Veiligheid laten een stijging 

van 20% zien tot een bedrag van 1.566K. Duidelijk is te zien dat er al een tijdje 
sprake is van een stijging van hogere zorgzwaarte pakketten. Bij Exodus worden 

steeds meer deelnemers begeleid met een zeer intensieve zorgvraag die moeten 
worden begeleid in een gestructureerde omgeving. Tevens is de hogere 
gerealiseerde opbrengst het gevolg van aangegane contracten in onder 

aanneming. 
 

De bedrijfsopbrengsten laten een duidelijke stijging zien ten opzichte van het 
boekjaar 2019. In de begroting was hier ook al rekening mee gehouden. 
Desondanks is de realisatie ruim 139K hoger dan begroot.  

 
In 2020 is een nieuw pand aangeschaft. Hiervoor is een hypothecaire lening 

afgesloten voor de komende 20 jaar. De verwachting is dat met uitbreiding van 
het aantal plekken de verblijfsdagen een stijgende trend zullen gaan laten zien.  
 

Er is net als voorgaande jaar is er geïnvesteerd in personeel om de zorg op het 
gewenste niveau te kunnen blijven leveren. Omdat de opbrengsten hoger zijn 

dan begroot is er ook meer geld uittrokken voor personeel. Deze kosten zijn 
daardoor 160K hoger dan vorig jaar.  

 
De afschrijvingskosten zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaar. Grote investeringen 
in het boekjaar 2019 in ICT en groot onderhoud alsmede aanvullende 

investeringen in het afgelopen jaar zijn hier debet aan.  
 

De stichting staat er financieel goed voor. Ondanks de daling in het saldo liquide 
middelen zijn er voor het komende jaar geen extra financieringsbehoefte. 
Doelstelling is om het opgelopen saldo aan kortlopende voreringen en schulden 

langzaam terug te dringen. 
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Ondertekening 

 

 
Datum 10 mei 2021 

 
 
Stichting Exodus Midden-Nederland te Utrecht 

 
Het bestuur:  

 
Dhr. M. Groenendijk (directeur-bestuurder) 
 

Leden van de raad van toezicht: 
  

Dhr. C. van der Hoog 
 
Mevr. P. Schaftenaar 

 
Dhr. R. van Diemen 

 
Dhr. H. Versteeg 
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Overige toelichtingen 

 

Resultaatbestemming  

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 69.553 

   

   

   
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:  

   

 Toevoeging bestemmingsreserve  0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  0 

 Toevoeging bestemmingsfonds 5.000 

 Onttrekking bestemmingsfonds -5.000 

   
Mutatie algemene reserve (saldo)  69.553 
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Overige gegevens 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 

 



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 

 

 

Stichting Exodus Midden Nederland 

Waalstraat 91 

3522 SE  UTRECHT 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Midden Nederland 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Exodus Midden Nederland gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 39 tot en met 62 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Midden Nederland te Utrecht per  

31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.725.955; 

2. de resultatenrekening over 2020 met een resultaat van € 69.553 (overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle 

van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Midden Nederland te Utrecht, zoals vereist in de Verordening inzake de 

Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). 

 

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

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 

1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 

vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

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

 

 het bestuursverslag. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de Regeling 

verslaggeving WTZi vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren, 

of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de organisatie. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 

een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

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

onze controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 12 mei 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

A.M. Tromp MSc RA 

 

 

 

Bijlagen. 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Exodus Midden Nederland te 

Utrecht 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Wet 

normering topinkomens (WNT) 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

toelichtingen; 

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

 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 


