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Voorwoord 

Het afgelopen jaar was een intensieve periode waarbij we te maken hebben gehad met 

nog een aantal personeelswisselingen in aanvulling op de ontstane situatie in 2019. Wij 

kunnen ondertussen stellen dat we weer een aantal goed gekwalificeerde nieuwe 

medewerkers hebben weten aan te trekken waarmee we vol vertrouwen de toekomst 

tegemoet kunnen zien.  

 

Helaas heeft de corona pandemie ook zijn weerslag gehad op het leven in een 

Exodushuis en daar buiten. De bezetting in de huizen was hierdoor soms lager dan 

gewenst. Ook waren de beperkingen merkbaar binnen de ambulante vorm van 

begeleiding en moest er een beroep worden gedaan op creatieve oplossingen zoals 

videobellen of wandelingen in de buitenlucht in plaats van binnenshuis.  Er is een groot 

beroep op de flexibiliteit van onze medewerkers gedaan. Gelukkig zijn we tot nu toe goed 

door deze ingewikkelde periode gekomen en heeft iedereen zich goed staande weten te 

houden, zowel deelnemers als personeel. Dankbaar zijn we voor hun inzet en trots op  

betrokkenheid bij de Exodus organisatie, complimenten! 

 

Op de locatie aan de Overtoom in Amsterdam is gestart met de renovatie van het gehele 

pand en de bijgebouwen. Dit heeft geresulteerd in een prachtig nieuwe frisse uitstraling.  

Inpandig is alles aangepakt wat nodig was. Bewoners hebben nieuwe kamers en 

meubilair gekregen. Nieuwe vloeren, led verlichting, stuc- en verfwerkzaamheden, 

vervanging elektra, aanpassingen in de sanitaire voorzieningen, een nieuwe keuken en 

een nieuw kantoor met kantoorinrichting. In 2021 zal de laatste hand worden gelegd aan 

de nog openstaande zaken waarna de locatie in Amsterdam weer over geheel 

gerenoveerde woon- en werk voorzieningen beschikt. Een locatie om weer trots op te 

zijn! 

 

Er is in 2019 een eerste aanzet gemaakt met het inhoudelijk vergroten van de kennis van 

onze medewerkers via verschillende bijscholingscursussen, deze lijn hebben we weten 

door te trekken in 2020. Er is wederom een gevarieerd aanbod van klinische lessen 

verzorgd door onze gedragswetenschappers en teamleiders. Onze methodiek krachtwerk 

is opnieuw geïmplementeerd en onze begeleiders zijn intensief gecoacht door onze 

krachtwerkcoaches en teamleiders.  

 

Donaties van zowel particulieren, kerken als bedrijven zijn voor een groot deel ten goede 

gekomen van onze deelnemers. Deze donaties hebben wij voornamelijk ingezet voor 

educatieve, sociaal maatschappelijke en recreatieve doeleinden. Met de donaties van de 

kerken konden wij van de giften onder andere een kerstviering met een fantastische 

maaltijd organiseren en vele andere deelnemers gerelateerde activiteiten.  

 

Wij zijn ontzettend blij met onze donateurs en vrijwilligers en hopen natuurlijk dat zij ons 

blijven steunen, zodat deze mensen net dat beetje extra aandacht kunnen krijgen, op 

weg naar een leven zonder criminaliteit. 

 

Gelukkig is Exodus tot nu toe goed door de corona pandemie gekomen en laten we 

hopen dat dit zo blijft in 2021! 

 

 

Richard van Leeuwen 

Directeur bestuurder 

Stichting Exodus Noord Holland 

 

 

 

 

 

 

1.1 Stichting Exodus Noord Holland (NH) 
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Stichting Exodus Noord Holland, hierna te noemen NH, is als zelfstandige juridische 

entiteit lid van het Samenwerkingverband Exodus Nederland (afgekort SEN). De stichting 

is met haar basishuizen gevestigd in Amsterdam en Alkmaar en heeft als werkgebied de 

regio Noord Holland. NH is een ISO 9001 gecertificeerde zorginstelling. Het SEN is de 

grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en 

begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Bij Exodus 

bieden we begeleiding volgens de methodiek krachtwerk. Exodus gaat daarbij uit van de 

vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. 

 

1.2 Missie: 

Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin 

criminaliteit een rol heeft gespeeld. Dat is mogelijk als zij: 

 als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven 

 zicht krijgen op de zin van hun bestaan 

 zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als 

dat van anderen 

 

Ex-gedetineerden en gedetineerden krijgen van Exodus persoonlijke begeleiding, gericht 

op een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Een vorm van begeleiding 

is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel 

begeleidingsprogramma met huisvesting. Doel: zelfstandig wonen, betaald werken en 

aangaan en versterken van relaties. De inzet van vrijwilligers is in al het Exoduswerk van 

groot belang. Door het werk van Exodus worden de kansen op een leven zonder 

criminaliteit vergroot en neemt de veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de 

maatschappij toe. Exodus werkt hier ook aan door maatschappelijk draagvlak te creëren 

voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. 

 

1.3 Visie: 

Exodus wil vanuit een Christelijke identiteit kansen bieden aan mensen die de 

criminaliteit achter zich willen laten en aan een nieuwe toekomst willen werken. Exodus 

wil bijdragen aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit. 

Exodus wil een schakel zijn 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 zoekt samenwerking met vergelijkbare organisaties en 

groepen vrijwilligers om via uitwisseling van kennis en ervaring haar werk meer kracht te 

geven en de efficiëntie te vergroten. Exodus wil op een open en transparante wijze 

inzicht geven in haar resultaten, werkwijze en besteding van middelen. Exodus wil een 

inspirerende werkomgeving zijn, gekenmerkt door een open en informeel karakter, met 

gemotiveerde en betrokken werknemers. 

 

 

1.4 Kernactiviteiten 

Exodus biedt voornamelijk aan ex-gedetineerden op verschillende manieren begeleiding: 

begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding.  

 

1.5 Verwijzing en plaatsing forensische zorg 

De diensten van Exodus vallen onder de forensische zorg. Plaatsing is mogelijk via het 

CAT (centraal aanmeld team) van Exodus in Leiden, de Reclassering (Reclassering 

Nederland, Verslavingszorg Noord Nederland en Leger des Heils), en het Psycho Medisch 

Overleg in de penitentiaire inrichtingen. 
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1.6 Begeleid wonen forensische zorg 

In het woonprogramma van NH wordt binnen een duidelijke structuur toegewerkt naar 

zelfstandigheid en worden bewoners (binnen hun eigen capaciteiten) aangesproken op 

hun eigen verantwoordelijkheid. Periodiek wordt de geboden begeleiding geëvalueerd en 

doelen worden bijgesteld. Krachtwerk gaat uit van de kracht en eigen  

mogelijkheden van de deelnemers.  

 

1.7 Ambulante begeleiding forensische zorg 

In ons ambulante zorgprogramma staat een integrale- en structurele aanpak centraal. 

Iedere cliënt heeft een persoonlijk ambulante begeleider. Er wordt een begeleidingsplan 

gemaakt met doelstellingen voor de korte en langere termijn. In het persoonlijk 

begeleidingsplan wordt vastgesteld op welke leefgebieden de cliënt behoefte heeft aan 

begeleiding en aan welke doelen de cliënt wil werken. Dit begeleidingsplan wordt 

periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode 

is verlopen en worden doelen gesteld voor de volgende periode.  
 

1.8 Dagbesteding forensische zorg 

Iedere deelnemer met een hulpvraag op het gebied van werken of dagbesteding kan 

hiervoor eveneens bij Exodus terecht. Een persoonlijke benadering en maatwerk is 

kenmerkend voor onze werkwijze. De voorbereiding op succesvolle re-integratie in het 

werkende leven vraagt om een diversiteit van aanbod voor wat betreft dagbesteding en 

werkervaringsplaatsen.  

 

1.9 WMO zorg 

 

NH heeft met een aantal gemeenten een contract afgesloten om ook zorg via de WMO te 

kunnen bieden. Dit betekent dat wij onze deelnemers de mogelijkheid kunnen bieden om 

na afloop van de forensische zorgtitel blijvend vervolgzorg te kunnen bieden zodat zij 

niet van zorgaanbieder hoeven te wisselen. Het gaat hier om de zorgproducten begeleid 

wonen en ambulante begeleiding.  

 

 

 
* (ZIN) = Zorg in Natura 

 

2.1 Juridische structuur en groepsstructuur 
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Stichting Exodus Noord Holland (NH) is lid van de vereniging Samenwerkingsverband 

Exodus Nederland (SEN). De andere leden zijn Stichting Exodus Zuid Nederland (Zuid 

NL), Exodus Zuid Holland (ZH), Exodus Midden Nederland (Midden NL) en Exodus Noord 

en Oost Nederland (ENO). SEN behartigt als bedrijfsbureau de belangen van de leden 

zowel intern als extern. Het organogram van NH ziet er als volgt uit: 
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2.2 Interne organisatiestructuur en personele bezetting 

NH wordt gekenmerkt door een platte organisatiestructuur. Er wordt gewerkt volgens de 

Governancecode van de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.  De stichting 

kende in 2020 een Raad van Toezicht met zes toezichthouders (onbezoldigd). De 

stichting heeft een bezoldigde directeur bestuurder. Er waren daarnaast 49 bezoldigde 

medewerkers in dienst en gemiddeld 28,9 fte in 2020 welke operationeel aangestuurd 

worden door 2 teamleiders.  

 

 



  Pagina 7 van 43 

2.3 Ziekteverzuim  

NH kende in 2020 een ziekteverzuimpercentage van 5,4% ten opzichte van 7,67% in 

2019. Een daling van 2,27%. Een mooie dalende trend waarbij dient opgemerkt te 

worden dat wanneer we het langdurig verzuim buiten beschouwing laten er slechts 

sprake is van 0,7% ziekteverzuim.  

 

Meldingsduur ziekteverzuim 

 

Kort 

 

0,5% 

Middellang 
 

0,2% 

Lang 
 

4,6% 

    5,4% 
 

 

 
 

3.1 Organisatie en beleid 

NH is een laagdrempelige organisatie waarbij persoonlijk leiderschap een belangrijke 

gewenste competentie is van onze medewerkers. NH streeft naar een grote mate van 

eigen verantwoordelijkheid en stimuleert medewerkers om zelfstandig initiatieven te 

ontplooien. Binnen NH gaat het ons om de kwaliteit van ons werk betreffende de 

geleverde begeleiding en zorg. Via krachtgericht werken proberen onze werkers het 

maximale uit onze deelnemers te halen opdat zij grotere kansen op succes maken 

wanneer zij zelfstandig terugkeren in de maatschappij.  

 

Het management stuurt op het perspectief dat de stichting een financieel gezonde 

organisatie is en blijft zodat wij onze missie blijvend kunnen waarmaken. Wij streven 

naar een open en eerlijke cultuur, kernwaardes waar wij veel waarde aan hechten. NH 

wil graag innovatief zijn maar ook ondersteunend richting de landelijke organisatie en de 

overige regio’s waar onze collega’s werkzaam zijn.  

 

Er is een medewerkers tevredenheidonderzoek in november 2019 uitgevoerd en dit werd 

gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Een  cijfer waar wij tevreden mee 

zijn en dat voldoende aanknopingspunten biedt om een volgende verbeterslag te kunnen 

maken.  

 

NH wil een efficiënte organisatie zijn met een gezonde bedrijfsvoering, op dit onderdeel 

valt er nog winst te behalen. Het financiële exploitatieresultaat van 2020 is 18.379 euro 

negatief. 

 

 

Gelet op de omstandigheden is het geringe negatieve resultaat bereikt door ons te 

richten op een efficiëntere bedrijfsvoering. Met name in de tweede helft van 2020 is 
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hierin meer inzicht op verkregen en zijn acties ondernomen. Er is een toename 

waarneembaar van cliënten met een hogere zorgzwaarte. Het aantal deelnemers en de 

omzet zijn gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Dit komt doordat medio 2020 de 

verbouwing van het pand aan de Overtoom is afgerond waardoor de capaciteit weer op 

het maximale niveau is. Het aanbod van deelnemers voor ambulante begeleiding is 

gestegen met 22%. Dit heeft geleid tot aanpassing van de personeelsformatie. Wij zijn 

transparant en geven graag inzicht in de bereikte resultaten, in onze werkwijze en de 

besteding van aan NH beschikbaar gestelde middelen en financiën. 

 

4.1 Financiële informatie  

 

In 2021 ligt de focus op het behalen van de begrote doelstellingen.  

 

Behaalde omzet en resultaten 2020 

In 2020 is de begrote omzet niet behaald en dat heeft geresulteerd in een licht negatief 

resultaat. De productie van justitiële zorgprestaties heeft in 2020 nog onder de raming  

geopereerd. Dit komt onder andere door de opgelopen vertragingen tijdens de renovatie 

van het pand aan de Overtoom (corona gerelateerd) en het beperkt aantal kamers dat 

daardoor beschikbaar was. Eind 2020 toen de verbouwing afgerond was kwam de 

productie weer rond het niveau van de begroting te liggen. De WMO zorg heeft een groei 

doorgemaakt en er zijn een aantal nieuwe contracten voor vervolgzorg afgesloten met 

gemeentes. Dit laatste heeft geleidt tot een stijging van de opbrengsten in 2020.  

 

 

Voornaamste risico's en onzekerheden 

De liquide middelen waren op het einde van het boekjaar toereikend, echter door de 

investeringen vanuit de verbouwing van het pand aan de Overtoom en de interne 

vorderingen is aanhoudende monitoring in 2021 van belang. 

 

De begrote zorgprestaties zijn in 2020 niet behaald. Betrouwbaarheid van de 

bezettingscijfers en fluctuaties in de bezetting zijn factoren die in 2021 gevolgd dienen te 

worden. 

 

Financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) 

Om de liquiditeitspositie van de stichting te bepalen is de ‘current ratio’ gehanteerd. De 

‘current ratio’ op 31-12-2020 komt boven de gewenste grens van 1 uit. Dit betekent dat 

er op korte termijn voldoende liquiditeit is om aan de kortlopende schulden te voldoen. 

 

De solvabiliteit van de stichting bedraagt 62,83 %. Dit betekent dat op basis van de 

verhouding tussen het vreemd vermogen en het totaal vermogen de stichting financieel 

gezond is. 

 

Kasstromen en financieringsbehoeften 

De mutatie op de geldmiddelen is ten opzichte van 2019 lager vanwege de stijging van 

de afschrijvingen en de openstaande interne vorderingen. 
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4.2 Financiële instrumenten 

Beleid op gebied van beheer risico's financiële instrumenten 

De focus van de stichting ligt op het beheer van het liquiditeitsrisico op financieringen. 

Door middel van maandelijks monitoren wordt de beheersing van de huidige 

liquiditeitspositie van de stichting gewaarborgd.  

 

4.3 Risicomanagement 

Exodus voert zowel landelijk als regionaal periodiek een risico- analyse uit. Deze analyse 

omvat de volgende aspecten:  

 

 Strategie 

 Operationeel 

 Financieel 

 Financiële verslaggeving 

 Wet- en regelgeving 

 

Het afgelopen jaar is het aantal WMO contracten met gemeenten uitgebreid. Enerzijds 

om betere vervolgzorg opties te hebben en anderzijds om meer risicospreiding aan te 

brengen. De instroom van deelnemers is in 2020 gestegen, dit ten gevolge van de 

investeringen die gedaan zijn in de teams en locaties. De verwachting is dat in de loop 

van 2021 de bezetting op het juiste peil blijft. Na de renovatie van het hoofdgebouw aan 

de Overtoom is de bezetting in de loop van het jaar weer op het gewenste niveau waarbij 

eind 2020 alle kamers bezet waren, inclusief de doorstroomvoorzieningen.  

 

4.4 Gedragscodes 

Exodus heeft een drietal gedragcodes vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Het betreft 

hier gedragscodes voor 1. medewerkers, 2. vrijwilligers, 3. werving en selectie van 

nieuwe medewerkers. Regelmatig worden vastgestelde protocollen doorgelicht tijdens 

interne en externe audits. Waar nodig wordt dit aangepast.  

 

4.5 Maatschappelijke aspecten en ondernemen 

Exodus wil kansen bieden aan mensen die willen stoppen met criminaliteit en aan een 

nieuwe toekomst willen werken. Wij willen bijdragen aan het verlagen van de recidive en 

het terugdringen van de criminaliteit. Exodus is een belangrijke schakel in de keten van 

forensische zorg, maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers, die ieder vanuit 

hun eigen invalshoek een bijdrage aan de veiligheid in de samenleving leveren. 

We vinden het belangrijk om de samenwerking te blijven zoeken en kennis en ervaring 

met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers uit te wisselen. Dit helpt om onze 

werkzaamheden met kracht uit te voeren en naar oplossingen te zoeken voor onze 

deelnemers. NH werkte in 2020 in de keten samen met onder andere het Ministerie van 

Justitie, de drie reclasseringsorganisaties (3RO), verschillende gemeentes in de regio, de 

politie, het actiecentrum, Philadelphia, Diaconie Amsterdam, Agros en diverse andere 

ketenpartners. 

 

 

4.6 Sociaal betrokken 

NH biedt een interessante werkomgeving die herkenbaar is aan een open en informele 

sfeer. Medewerkers werken hier met veel plezier. Dit blijkt onder andere uit het 

medewerkers tevredenheidonderzoek. Wij zijn een organisatie waarin professionals  

gemotiveerd met hun werk bezig zijn. De regie ligt laag in de organisatie en is gericht op 

zelfmanagement. Om dit te bereiken wordt er veel geïnvesteerd in tijd en geld in onze 

medewerkers. Zo worden onze medewerkers plenair regelmatig (bij)geschoold. 

Voorbeelden hiervan zijn: BHV cursussen, methodiek bijscholingen “Jouw Kracht”, 

agressie regulatietrainingen en klinische lessen door onze gedragswetenschapper. 

Daarnaast volgen individuele medewerkers opleidingen die passend zijn bij hun 

persoonlijke perspectief binnen de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: management in 

zorg en welzijn, social work, opleiding tot krachtcoach. NH wil in de nabije toekomst ook 

regelmatig kosteloos klinische lessen voor ketenpartners gaan organiseren om op deze 



  Pagina 10 van 43 

wijze een bijdrage te leveren vanuit partnerschap in de forensische keten. In 2020 zal dit 

verder vorm worden gegeven door het organiseren van meer hierop gerichte teamdagen.  

 

4.7 Opvang zonder strafrechtelijk kader en financiering 

NH vangt af en toe deelnemers op vrijwillige basis op. Vaak gaat dit om deelnemers 

waarvan het strafrechtelijke kader afgelopen is en er vanaf dat moment geen financiering 

voor begeleiding via Justitie meer beschikbaar is. In sommige gevallen kunnen wij 

daarvoor terugvallen op een ondersteunende financiering van de gemeente of via Van 

der Staaij- motie- gelden maar in een aantal gevallen is dat soms helaas ook niet 

mogelijk. NH ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze 

deelnemers niet in de kou te laten staan en in de anonimiteit te laten verdwijnen. Mede 

hierdoor wil NH een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving om hen een beter 

perspectief te bieden.  

 

4.8 Succesverhalen en anekdotes 

Een begeleidingstraject kent altijd pieken en dalen. Deelnemers kijken vaak op een 

complex leven terug waarbij vele clichés helaas uitgekomen zijn. Een moeilijke jeugd, 

geen of zeer beperkte opleiding, verslavingsproblematiek, geweld in het gezin of in de 

nabije omgeving, post traumatisch stress syndroom, financiële problemen, werkeloosheid 

en relatieproblemen. Vaak heeft men eenvoudigweg niet geleerd hoe zaken werken en 

horen te lopen in het dagelijkse leven. Helaas leidt dat in veel gevallen tot een leven in 

de criminaliteit en uiteindelijk tot een leven in detentie. Meestal is detentie voor velen 

uiteindelijk gelukkig ook een ‘wake up call’ en komt men tot het besef dat dit niet het 

leven is wat men nog langer wil leiden. Exodus is er om deze mensen een nieuwe kans te 

bieden op een leven zonder criminaliteit. Veel deelnemers slagen hier gelukkig ook in 

nadat zij het begeleidingstraject van Exodus gevolgd hebben. Graag delen wij een aantal 

van deze succesverhalen en anekdotes ingebracht door onze begeleiders.  Als organisatie 

zijn wij er trots op dat ons team van medewerkers dit met onze deelnemers bereikt 

hebben.  

 

Een aantal ervaringen van het team Alkmaar 

 

Emily:  

Op woensdagavond 5 augustus hebben we met de deelnemers van het basishuis 

gemidgetgolft in het plaatsje Bergen. Alleen het fietsen er naartoe was al een avontuur: 

bij de ene fiets vloog de ketting eraf, bij een andere fiets brak het pedaal en dan was er 

nog een fiets die een lekke band kreeg. Toch hebben we een hele leuke avond gehad met 

prachtig weer erbij. Iedereen genoot en een paar deelnemers hebben zelfs een hole-in-

one geslagen! We sloten de avond af met een glaasje fris en zijn toen weer terug naar 

Exodus gefietst. Of in het slechtste geval: terug naar Exodus geduwd.  

Monique: 

Vanaf mei 2020 ondersteun ik mijn ambulante collega met een deelnemer die een zeer 

laag zelfbeeld en het liefst mensen vermijdt. Met deze deelnemer heb ik voor het eerst 

kennis gemaakt tijdens een training 'suïcidepreventie'. Mijn duo begeleider bracht deze 

casus in en zo konden wij oefenen om een gesprek aan te gaan betreffende dit 

onderwerp. Zo kwam ik erachter dat hij niets meer wilde het hoefde voor hem allemaal 

niet meer. De twee uur tijd per week die ik voor de deelnemer had richtte zich vooral 

naast luisteren ook erop om hem te motiveren, activeren om uit zijn stoel uit te komen. 

Mijn collega was ondertussen bezig met zijn van financiën, hygiëne, gesprekken met 

huisarts en veel ander regelwerk. Tijdens mijn tweede afspraak met de deelnemer heb ik 

hem gestimuleerd om af en toe naar buiten te gaan om een stukje te wandelen. 

Deelnemer ging met mij mee en met zijn energie en de pijntjes redde hij het einde van 

de straat niet. Nu een half jaar verder wandelen we 35 minuten en deelnemer zegt zich 
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veel fitter te voelen. Zo zie je maar dat de begeleiding letterlijk “stap voor stap” voor 

verbetering kan zorgen. 

Wilson: 

Werken binnen Exodus op locatie Alkmaar blijft voor mij een zeer rijke ervaring welke ik 

de rest van mijn carrière en leven zal koesteren. Binnen Exodus kan ik genieten van een 

warm en professioneel team. Dit vertaalt zich naar de deelnemers. Met hen willen we 

werken aan een zuiver en helder toekomstbeeld. Dit sluit erg goed aan bij wie ik als 

persoon wil zijn. Vooruitstrevend en gericht op het positieve. Daarom ben ik erg 

dankbaar om onderdeel te zijn van dit prachtige team.  

Ineke: 

Midgetgolf 

Twee keer per maand organiseert Exodus een thema-avond. Tijdens een van deze 

avonden gingen we afgelopen zomer met de groep op de fiets naar de midgetgolfbaan in 

Bergen. We hebben in drie groepen het spel fanatiek gespeeld. De sfeer was goed en 

gezellig. Het was erg leuk om op een informele manier met elkaar om te gaan en 

iedereen zo fanatiek mee te zien doen. Dit zorgde voor gezellige gesprekken en leuke 

momenten. 

Alicia: 

Stichting De Waaier heeft geholpen met de Blokhut opknappen.  

Op vrijdag 18 september 2020 zijn er 2 vrijwilligers vanuit Stichting De Waaier langs 

geweest om de Blokhut op te knappen. Samen met de 2 vrijwilligers en een deelnemer 

hebben wij de blokhut opnieuw in de verf gezet. Wij hebben het die dag enorm getroffen 

met het mooie weer. Tijdens het schilderen werden wij verrast door Stichting De Waaier. 

Zij kwamen heerlijke gevulde koeken langsbrengen. Deze zijn gesponsord door Bakkerij 

Jos Rood. Het was erg leuk om te zien hoe de heren van De Waaier en de deelnemers 

onderling contact hadden. Het was een zeer geslaagde dag met een mooi geschilderde 

Blokhut als resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

Peter: 

Corona…in het begin van het jaar zo ver weg, nu op het eind van het jaar zo dicht om 

ons heen. Onze locatie Alkmaar heeft veel geluk gehad, want wij kwamen niet met 

ziekenhuisopnames van Corona in aanraking. Onze deelnemers bleven we met gepaste 

maatregelen elke week weer zien, de verbinding aangaan. In mijn caseload hebben vier 
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deelnemers een eigen woning verkregen. Een deelnemer is al 2 jaar niet meer in een 

psychose geraakt. Drie deelnemers raakten hun baan kwijt door de Coronacrisis maar 

vonden ook weer een baan. Een deelnemer kwam in detentie en er ook weer uit met 

meer levenslessen en is dankbaar voor een tweede kans. Een deelnemer wil gaan 

trouwen en weer een andere deelnemer is uit zijn schulden gekomen en heeft geen 

bewindvoerder meer nodig. Ondanks de donkere, sociaalarme tijden zijn er vele 

lichtpuntjes ook voor onze deelnemers geweest dit jaar. Samen sterk, geduld hebben en 

zien hoe het loopt, je kan niet alles beïnvloeden maar wel open staan voor mogelijkheden 

en dat biedt perspectief. 

Vera: 

Eind juni 2020 heb ik mijn derdejaars stage succesvol afgerond. Als klapper op de 

vuurpijl mocht ik deel uit blijven maken van het team. Inmiddels heb ik een hoop 

ervaring mogen opdoen en veel geleerd over de inhoud van het werk, maar ook over 

mijzelf. Binnen de begeleiding haal ik motivatie en plezier uit de kleine dingetjes: 

deelnemers die dansen in de keuken, de gevatte opmerkingen tijdens het avondeten en 

de verhalen die aan het einde van de dag gedeeld worden. Ik ervaar iedere dag nog 

steeds als leerzaam en ik hoop mij op deze manier verder te kunnen blijven ontwikkelen 

binnen dit innoverende team.  

Rosalie: 

Het jaar 2020 is voor mij op persoonlijk gebied een mooi jaar geweest. Ik heb mijn 

diploma van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Social Work) in 

ontvangst mogen nemen. In juni 2020 heb ik voor het eerst gesolliciteerd op een ‘grote 

mensen’ baan en met succes. In juli 2020 ben ik gestart bij Stichting Exodus Noord-

Holland, locatie Alkmaar! Iets waar ik trots op ben. Trots op het feit dat ik mij bij 

Stichting Exodus Noord-Holland, locatie Alkmaar verder kan/mag ontwikkelen als een 

volwaardig sociaal werker.  

Grappige gebeurtenis in 2020 op de werkvloer.  

Tijdens een potje Rummikub op de vrijdagavond samen met twee deelnemers en collega 

Vera, begon ik uit het niets mee te zingen met een liedje dat op dat moment aanstond. 

Een deelnemer merkte dit op en maakte een opmerking in de trant van; zooooo dat was 

zuiver Rosalie. Iedereen begon spontaan te lachen, want naar alle waarschijnlijkheid had 

iedereen mijn valse noten gehoord. Ik kon op dat moment wel door de grond zakken, 

maar tegelijkertijd barste ik ook in lachen uit. Het was immers erg komisch. 

Concluderend kan ik zeggen dat ik mij op mijn gemak voelde waardoor ik uit het niets 

begon mee te zingen. Dit komt zowel door de collega’s als door de deelnemers. 
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Emily: 

In juni zijn er vanuit Stichting ‘het Vergeten Kind’ bonnen van de Intertoys verstrekt aan 

alle deelnemers met (minderjarige) kinderen. Per kind is er een bon van €50,- uitgereikt. 

Hiervan konden de deelnemers iets leuks kopen voor hun kids. Op de foto’s kunnen jullie 

het resultaat zien van deze actie. Er zijn veel deelnemers en kinderen blij gemaakt, 

waarvoor hartelijk dank! (Eén deelnemer vond de actie zo leuk dat hij er spelletjes voor 

de playstation voor zichzelf van wilde kopen, maar dat feest ging niet door 😉 ) 
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Het jaar 2020 voor locatie Amsterdam 

Het afgelopen jaar is er gebouwd in Amsterdam. Niet alleen met betonplaten, 

gipswanden, ondervloeren en allerlei ander gereedschap maar ook aan het team, de 

sfeer in huis en aan werkprocessen. De locatie aan de Overtoom is nu voor een groot 

gedeelte gerenoveerd en staat er weer prachtig bij! Het is een grote verbouwing geweest 

en niet alleen het hoofdpand waar de deelnemers verblijven is aangepakt maar er is ook 

een nieuw teamkantoor ingericht en de doorstroomhuizen zijn inmiddels ook bijna 

allemaal opgeknapt. De renovatie is nog niet afgerond maar we zijn erg tevreden over 

het resultaat tot nu toe. Ondanks dat het een vreemd jaar was in tijden van een 

pandemie is er hard doorgewerkt om de planning te halen en dit is gelukt. 

 

Het begeleidersteam van de locatie in Amsterdam heeft het afgelopen jaar nieuwe 

collega’s mogen verwelkomen. Met een redelijk nieuw team zijn we gaan bouwen en door 

middel van teamdagen en brainstorm sessies is er nagedacht over de identiteit van 

Exodus Amsterdam en hoe het team met elkaar en de deelnemers iedere dag prettig kan 

samenwerken. De laatste teambijeenkomsten stonden in het teken van zelf organisatie. 

Een term die het verder onderzoeken waard is en waar individuele medewerkers verder 

door in hun kracht komen te staan. Ook hebben we ingezoomd op diverse 

werkprocessen, in het licht van zelforganisatie maar ook in het licht van verschillende 

afdelingen. Processen zijn uit elkaar getrokken en omschreven in werkwijze en 

handleidingen waarbij helder is geworden wie welke verantwoordelijkheid heeft in een 

proces. Dit alles om een professionaliseringsslag te maken en de kwaliteit van zorg nog 

verder te verbeteren! 

 

Cheryl Husslage 

Teamleider 

 

5.1 Bestuur en Raad van Toezicht - Zorgbrede Governance Code 

De organisatie wordt bestuurd in overeenstemming met de Governance Code van de 

sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, conform het Model Raad van Toezicht. 

Deze code is vertaald in de statuten van de Stichting NH.  

 

5.2 Bestuurder 

Op 31-12-2020 kende het bestuur van NH de volgende samenstelling:  

 

 Richard van Leeuwen,  directeur-bestuurder 

 

Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties of belangenverstrengeling. De 

bezoldiging van de directeur- bestuurder valt binnen het kader van de Wet Normering 

Topinkomens. 
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5.3 Raad van toezicht 

Op 31-12-2020 was de samenstelling van de raad als volgt: 

 

 Ranfar Kouwijzer, voorzitter  

 Leo Tigges, lid 

 Karel Hennekes, lid 

 Monique van Schaik, lid 

 Marianne Vos, lid 

 Wanda Oosterbroek, lid 

 

Binnen de Raad van Toezicht is er sprake van voor de zorginstelling relevante kennis en 

ervaring. De leden hebben geen persoonlijke binding met NH noch is er sprake van 

conflicterende nevenfuncties of belangenverstrengeling. De leden van de Raad van 

Toezicht ontvangen geen honorering. De vergaderingen van de Raad van Toezicht 

worden bijgewoond door de leden van de raad en de directeur- bestuurder. 

 

5.4 Cliëntenraad & klanttevredenheid 

Exodus heeft landelijk een cliëntenraad waarin  de belangen van alle cliënten van de 

aangesloten stichtingen worden vertegenwoordigd. De cliëntenraad heeft periodiek 

overleg. Vanuit het landelijk bureau wordt via de directeur van de vereniging contact 

onderhouden namens de aaneengesloten stichtingen.  

 

Medio februari 2019 is er landelijk een klanttevredenheid onderzoek onder de 

deelnemers van Exodus uitgevoerd en onze dienstverlening met betrekking tot 

woonbegeleiding werd gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6.  

 

5.5 Gemeenschappelijke ondernemingsraad en onderdelencommissie NH 

Landelijk is er een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GeMor) waarin NH 

vertegenwoordigd werd door Kees Pieter van den Heuvel. NH heeft een 

onderdelencommissie (OC) met 3 personeelsleden die de medewerkers van NH 

vertegenwoordigen binnen de eigen stichting. De OC werd in 2020 vertegenwoordigd 

door Peter Verzeilberg (Alkmaar), Emily Heerens (Alkmaar) en Wander Otten 

(Amsterdam). Zij houden periodiek een overleg met de directie van NH en doen daar 

verslaglegging van. 

 

6.1 Evaluatie van het bestuur en Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in het turbulente jaar 2020 6 vergaderingen belegd in 

wisselende samenstelling op diverse locaties. Met name de Corona pandemie heeft de 

mogelijkheden om meer betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in en rond de Exodus 

huizen te Amsterdam en Alkmaar beperkt. Tijdens de eerste vergadering in maart te 

Amsterdam kon visueel de voortgang van de renovatie bij deze vestiging in ogenschouw 

worden genomen. Geconstateerd werd dat goede voortgang werd gemaakt met de in 

2019 in gang gezette vernieuwingen in het hoofdgebouw. Ook werden de verdere 

plannen voor de afwerking en inrichting van dit pand gepresenteerd. Vervolgens werd de 

stand van zaken betreffende de verslaglegging van het voorgaande jaar besproken via de 

concept jaarrekening. Ook de plannen van de directie met de inrichting van de 

organisatie van beide vestigingen werden doorgenomen aan de hand van een door de 

directeur opgesteld organigram. Tijdens de tweede vergadering van de raad in april via 

microsoft teams werd de definitieve jaarrekening 2019 doorgenomen en goedgekeurd. 

Tevens werden de leden RvT bijgepraat over de landelijke ontwikkeling van de Exodus 

organisatie. Naar aanleiding van een advies van organisatie bureau GITP is besloten om 

toe te groeien naar een landelijke organisatie. Het directie team en de voorzitters van de 

verschillende RvT’s gaan, in samenwerking met de adviseurs van GITP, de nieuwe 

organisatie uitwerken. Deze nieuwe organisatie zal volgens de planning vanaf 1 januari 

2022 operationeel zijn. Tot die tijd blijven de bestaande regionale organisaties en ook de 

bestaande RvT’s functioneren. De verrekening van BTW bij dienstverlening tussen de 

verschillende stichtingen is op basis van een advies van de externe accountants geregeld. 

Het project met Philadephia, dat in Noord Holland is opgezet, wordt landelijk uitgewerkt 
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onder verantwoordelijkheid van het directie-team. De verdere uitwerking zal na 2021 

gestalte krijgen. Tijdens de oktober vergadering van de RvT, wederom via teams, wordt 

de concept begroting 2021 goedgekeurd en vastgesteld. Later blijkt dat een bijstelling 

noodzakelijk is, waardoor de begroting 2021 tijdens de RvT vergadering opnieuw wordt 

vastgesteld. Vanaf 2021 wordt in NH gewerkt met budgethouders, die verantwoordelijk 

zijn voor het beheren van het aan hen toegewezen budget. Ook zijn administratieve 

medewerkers op beide locaties aangetrokken om de administratieve taken op zich te 

nemen. Tijdens de zelf evaluatie van de RvT kwam naar voren dat de samenwerking 

onderling en met de directeur goed en in een open sfeer verloopt. Een punt van aandacht 

is dat leden door andere verplichtingen niet altijd beschikbaar zijn om vergaderingen bij 

te wonen. 

 

6.2 Conclusie 

De evaluatie van bestuur en de raad van toezicht heeft plaatsgevonden in 2020. 

 

7.1 Toekomst 

In 2021 wordt verder geïnvesteerd in het (bij)scholen van de medewerkers. Er zijn nog 

een aantal personeelswisselingen geweest in 2020 waardoor een extra investering in tijd 

en middelen noodzakelijk is om het gewenste kwaliteitsniveau vast te houden en verder 

te vergroten. Hiervoor zullen extra teamdagen en klinische lessen worden georganiseerd. 

De dienstverlening wonen en ambulant willen we in 2021 definitief gaan scheiden, de 

eerste aanzet hiervoor is in 2020 gemaakt. Onze doelstelling blijft ook voor 2021 dat er 

nog  meer ingezet wordt op de verscheidenheid aan problematiek (psychiatrie, 

verstandelijke beperkingen, verslaving, agressie, etc.) en hier gerichte scholing voor 

verzorgd wordt. Ambulante zorg en begeleiding willen we regionaal gaan organiseren. 

Het bestendigen en vergroten van het netwerk van onze ketenpartners is een belangrijke 

doelstelling. Het vervolg van de pilot van het LVB project, mogelijk gemaakt via Koersen 

en Kansen,  in samenwerking met Philadelphia is in 2019 gestart en loopt door in 2021. 

In 2020 is fase 1 opgeleverd en afgerond. Ondertussen is de subsidie voor fase 2 

toegekend en is het project landelijk ondergebracht bij Samenwerkingsverband Exodus 

Nederland (SEN) en zijn zij penvoerder geworden. De reden hiervan is dat Exodus het 

project landelijk wil gaan uitrollen. In 2021 dient de renovatie van de woonlocatie op de 

Overtoom definitief afgerond te worden en zullen we in Alkmaar het gerenoveerde 

doorstroomhuis weer in gebruik nemen. Gezien de onrustige periode in 2020 rondom 

personele mutaties, de renovatie en de pandemie, staat  2021 naast investering in de 

professionaliteit van de organisatie ook in het teken  van bezinning en  ‘rust in de tent’.  
 

7.2 Investeren 

NH wil kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden en gaat deze ambitie mede 

vormgeven door het up-to-date houden en verbeteren van de competenties van de eigen 

medewerkers. NH heeft zichzelf daarom tot doel gesteld om de komende jaren nog meer 

te investeren in scholing van onze medewerkers. De veranderende doelgroep, met meer 

psychiatrische en verstandelijke problematiek, vraagt om een steeds meer op maat 

gesneden benadering. Daarvoor is aanvullende scholing nodig. Hiervoor is zowel landelijk 

als regionaal een scholingsprogramma samengesteld dat bij deze behoefte aansluit. In 

2020 is er landelijk een nieuw roosterpakket aangeschaft en geïmplementeerd zodat er in 

2021 mee gewerkt kan worden. Daarnaast is er een nieuw personeelsmutatie en salaris 

systeem aangeschaft en  geïmplementeerd. Startdatum landelijk is 1 januari 2021. In 

2021 zal er een vervolg komen op de in 2020 opgestarte teamdagen, waarbij we onze 

medewerkers willen faciliteren om zo zelfstandig mogelijk hun werk als professional te 

kunnen uitvoeren. Persoonlijk leiderschap, een open lerende houding, gezond 

eigenaarschap en een goede onderlinge samenwerking in de teams zijn belangrijke 

aspecten tijdens deze bijeenkomsten. Deze dagen worden met een aantal medewerkers 

en een coach van Koerskracht gezamenlijk voorbereid. De samenstelling hiervan rouleert 

per teamdag.   
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7.3 Begroting 2021 
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Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming) 

 
 
 

   

31-12-2020 

 

31-12-2019 

   
€ 

 
€ 

Activa 
   

       Immateriële vaste activa 3.890  6.832 

 
Materiële vaste activa 849.653 

 
562.298 

      Totaal vaste activa 853.543 

 

569.130 

      

 
Overige vorderingen  136.863 

 
122.068 

 
Liquide middelen 624.734 

 
682.215 

      Totaal vlottende activa 761.597 

 

804.283 

      Totaal Activa 1.615.140 
 

1.373.413 

      

      Passiva 
   

      

 

Eigen vermogen 

   

  

Bestemmingsreserve 941.188 

 

975.866 

  
Bestemmingsfonds 73.656 

 
98.256 

      

 

Totaal eigen vermogen 1.014.844 

 

1.074.122 

     

 Voorzieningen 29.936  34.616 

     
 

 Kortlopende schulden 570.360 
 

264.676 

      Totaal Passiva 1.615.140 
 

1.373.413 
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Exploitatierekening over 2020   
 

  
 Exploitatie  

 
   Begroting  

 

 

Exploitatie  

  

2020 
 

2020 

 

2019 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: € 

 

€ 

 

€ 

        Opbrengsten zorgprestaties 2.651.521  2.738.559  2.533.847 

 Subsidies 19.673  13.000  90.231 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 195.523 

 

55.615 

 

43.124 

       Som der bedrijfsopbrengsten 2.866.717 
 

2.807.174 
 

2.667.202 

       BEDRIJFSLASTEN: 

     

       

 
Personeelskosten  1.949.795 

 
1.938.315 

 
1.840.370 

 

 

Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 63.227 

 

90.441 

 

26.197 

 

 
Overige bedrijfskosten  912.974 

 
776.965 

 
760.023 

       Som der bedrijfslasten 2.925.996 
 

2.850.721 
 

2.626.589 

       BEDRIJFSRESULTAAT -59.278 

 

-43.547 

 

40.613 

       

 
Financiële baten en lasten 0 

 
0 

 
64 

       

RESULTAAT BOEKJAAR -59.279 
 

-43.547 
 

40.677 

       

       

       RESULTAATBESTEMMING:  

  

        Het resultaat is als volgt verdeeld:      

       

 

Toevoeging bestemmingsreserve  0 

 

0 

 

0 

 
Onttrekking bestemmingsreserve  -16.300 

 
-54.787 

 
0 

 
Toevoeging bestemmingsfonds 23.000 

 
0  

 
13.000 

 

Onttrekking bestemmingsfonds -47.600 

 

0  

 

-2.464 

       Mutatie continuïteitsreserve (saldo)  -18.379 

 

11.239 

 

30.141 

  

Nadelig 

 

Voordelig 

 

Voordelig 
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Kasstroomoverzicht  

  

  2020     2019 

  

€ € 

 

€ € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

      

       Bedrijfsresultaat 

  

-59.278 

  

40.613 

       

Aanpassingen voor: 

      - afschrijvingen 

 

63.227 

  

26.197 

 - mutaties voorzieningen 

 

-4.679 

  

3.913 

 

   

58.547 

  

30.110 

Veranderingen in vlottende middelen: 

      - vorderingen 

 

-14.795 

  

-23.485 

 - kortlopende schulden 

 

305.684 

  

153.878 

 

   

290.890 

  

130.393 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

  

290.159 

  

201.115 

Ontvangen interest 

 

0 

  

64 

 

   

0 

  

64 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 

  

290.159 

  

201.179 

       Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

       

Investeringen materiele vaste activa  -396.956   -190.219  

Desinvesteringen materiele vaste activa  21.929   13.219  

Investeringen immateriële vaste activa 

 

0 

  

-8.826 

 Desinvesteringen immateriële vaste activa  0   2.478  

Subsidies vaste activa 

 

27.388 

  

27.888 

 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 

  

-347.639 

  

-154.767 

 

Mutatie geldmiddelen 

  

-57.480 

  

46.412 

  

 
Aansluiting geldmiddelen 

 

2020 

 

2019 

Stand per 1 januari 682.215  635.803 

Mutatie geldmiddelen  -57.480  46.412 

Stand per 31 december 624.735  682.215 
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Toelichting  
 

Exodusorganisatie 
 
Stichting Exodus Noord-Holland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting 

Exodus Noord-Holland is statutair gevestigd te Amsterdam. Het adres van de 
stichting is Overtoom 103-105, 1054 HD Amsterdam. Exodus Noord-Holland 

heeft ook een locatie in Alkmaar aan de Herenweg 158.  Exodus bestaat uit 
verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle Exodus Stichtingen 
zijn lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland. 

 
Activiteiten 

De stichting heeft ten doel: 
1. De opvang en begeleiding van personen die in aanrekening 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; 
2. Het verlenen van steun aan predikanten en rooms-katholieke justitie-

pastores werkzaam in inrichtingen van het gevangeniswezen.  
 
Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, 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 als 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 als het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen met 

economische voordelen 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 
verminderd met de restwaarde volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Bedrijfsgebouwen: 2,5% 

• Verbouwing: 10%, 20-25% 
• Inventaris: 20%  
• Installaties: 20% 

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

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

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

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

 
 
Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden 

en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële 
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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). 

 
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 Noord-Holland heeft voor haar werknemers een toegezegde 
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
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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 Noord-Holland. De verplichtingen, die 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Exodus Noord-Holland 

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 (het vermogen van het pensioenfonds 
gedeeld door haar financiële verplichtingen) van het pensioenfonds 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 
Noord-Holland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 

in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. 
 

Onderhoudskosten 

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering 
geactiveerd.  

 

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 materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te 
geven: 

 

 
Andere vaste Vooruitbetaalde  TOTAAL 

 
bedrijfsmiddelen IMVA 

 

    Aanschafwaarde per 31-12-19 8.826 0 8.826 

Geaccum afschr. per 31-12-19 1.994 0 1.994 

Boekwaarde per 31-12-19 6.832 0 6.832 

    Investeringen 0 0 0 

Afschrijvingen (in X jaar) 2.942 0 2.942 

    Desinvestering 0 0 0 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 

    Aanschafwaarde per 31-12-20 8.826 0 8.826 

Geaccum afschr. per 31-12-20 4.936 0 4.936 

Boekwaarde per 31-12-20 3.890 0 3.890 

 
 

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 

Vooruitbe-
taalde MVA TOTAAL 

 
verbouwingen) 

 
bedrijfsmiddelen 

  

      Aanschafwaarde per 31-12-19 660.711 68.392 109.297 21.929 860.329 

Geaccum afschr. per 31-12-19 202.964 31.971 63.094 0 298.029 

Boekwaarde per 31-12-19 457.746 36.421 46.203 21.929 562.298 

      Investeringen 366.642 10.640 19.674 0 396.956 

Afschrijvingen (in X jaar) 24.487 9.682 26.115 0 60.285 

      Desinvestering 116.104 0 0 21.929 21.929 

Afschrijving desinvesteringen 116.104 0 0 0 116.104 

      

Subsidies 27.388 0 0 0 27.388 

      

Aanschafwaarde per 31-12-20 883.861 79.032 128.971 0 1.091.864 

Geaccum afschr. per 31-12-20 111.347 41.652 89.210 0 242.209 

Boekwaarde per 31-12-20 772.514 37.379 39.762 0 849.653 
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Vorderingen 
De specificatie is als volgt: 

 

31-12-2020 

 

31-12-2019 

Nog te ontvangen bedragen 93.388 

 

85.999 

Vorderingen op bewoners 16.442 

 

19.612 

Debiteuren 14.899  12.223 

Transitoria 11.884 

 

3.985 

Nog te ontvangen waarborgsommen 250 

 

250 

Totaal vorderingen 136.863 

 

122.068 

 
 

 
Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 

     

 

31-12-2020 

 

31-12-2019 

Bankrekeningen 623.683  681.133 

Kassen 1.051  1.082 

Totaal liquide middelen 624.734  682.215 

 

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

Eigen Vermogen 
 
Bestemmingsreserves 

Het verloop is als volgt weer te geven:    

 
Continuïteitsreserve  2020 

 

2019 

Stand per 1 januari 693.797 

 

663.656 

 + toevoegingen  0 

 

30.140 

 - onttrekkingen 18.379 

 

0  

Stand per 31 december 675.418 

 

693.796 

 

Reserve Groot Onderhoud 

   Stand per 1 januari 197.070 

 

197.070 

 +toevoegingen 0 

 

0 

 -onttrekkingen 0  

 

0  

Stand per 31 december 197.070 

 

197.070 

 

Reserve Innovatie 

   Stand per 1 januari 85.000 

 

85.000 

 +toevoegingen 0 

 

0 

 -onttrekkingen 16.300 

 

0 

Stand per 31 december 68.700 

 

85.000 

    

    Totaal Bestemmingsreserves 941.188 

 

975.866 

 
 

 
 

 
Continuïteitsreserve 
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Het bestuur heeft besloten dat de continuïteitsreserve een zodanige omvang 
moet hebben dat, in geval van het wegvallen van enkele externe 

inkomensstromen, de organisatie voor een periode van minimaal 9 maanden 
dezelfde kwaliteit en deskundigheid kan blijven bieden met voldoende 

gekwalificeerd personeel.  
 

Reserve Groot onderhoud 
De reserve groot onderhoud is bestemd voor het plegen van onderhoud aan de 
eigen panden.  

 
Reserve Innovatie 

De reserve Innovatie is gevormd om de mogelijkheden voor een aantal nieuwe 
activiteiten te onderzoeken en/of te ontwikkelen in de regio Noord-Holland. In 
het boekjaar 2020 is uit de reserve een vrijval geboekt ter dekking van inhuur 

externe expertise. 
 

 
Bestemmingsfonds    

 
Fonds t.b.v. bewoners (Muller)  2020 

 

2019 

Stand per 1 januari 9.076 

 

8.539 

 + toevoegingen  3.000 

 

3.000 

 - onttrekkingen 780 

 

2.463 

Stand per 31 december 11.296 

 

9.076 

 
Fonds t.b.v. onderhoud pand Overtoom  2020 

 

2019 

Stand per 1 januari 89.180 

 

79.180 

 + toevoegingen  20.000 

 

10.000 

 - onttrekkingen 46.820 

 

0 

Stand per 31 december 62.360 

 

89.180 

 

Totaal Bestemmingsfonds 73.656 

 

98.256 

 
 
Fonds t.b.v. bewoners (Muller) 

Het Fonds heeft ten doel om individuele financiële noden van deelnemers 
(bewoners) van het Exodus huis in Amsterdam te verzachten. Het betreft noden 

waarvoor geen andere financiële middelen voor handen zijn. 
 
Fonds t.b.v. onderhoud pand Overtoom 

Het Fonds is in het boekjaar 2016 gevormd uit de giften die vanaf dat moment 
zijn ontvangen van de Stichting Vrienden van Exodus Amsterdam en diverse 

giften van Fondsen. Het Fonds heeft ten doel om het onderhoud aan het eigen 
pand van Exodus aan de Overtoom te kunnen bekostigen. In 2019 zijn de 
plannen definitief geworden en is gestart om het pand en de kamers op te 

knappen.  
 

 
 
 

 
Voorzieningen 2020 

 

2019 
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Stand per 1 januari 34.616  30.702 

 + toevoegingen  1.647  4.055 

 - onttrekkingen 6.327  141 

Stand per 31 december 29.936  34.616 

 

De voorziening wordt gevormd door het saldo van het loopbaanbudget van alle 
medewerkers in loondienst.  

 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De specificatie is als volgt: 

 

31-12-2020 

 

31-12-2019 

Te betalen loonheffing, pensioen en 

nettolonen 224.672  132.795 

Groepsinterne schulden 219.399 

 

872 

Te betalen vakantiedagen en 

loopbaanbudget 74.519 

 

26.256 

Vooruit ontvangen subsidies Koers & Kansen 

i.s.m. Philadelphia 28.623  37.296 

Waarborgsommen 11.050 

 

14.156 

Schulden aan bewoners 6.145 

 

21.342 

Te betalen zorgbonus 2.000  0 

Overlopende passiva 3.952 

 

31.958 

Totaal kortlopende schulden  570.360 

 

264.676 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
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Exodus Noord-Holland huurt een pand in Oudorp voor onbepaalde tijd. De 
jaarlijkse huurverplichting bedraagt 59.708 euro per jaar. Er is sprake van een 

opzegtermijn van 1 maand. 
 
Stichting Exodus Noord-Holland huurt een aantal losse woningen:  

 
- 5 Woningen hebben een contract voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse 

huurverplichting bedraagt 39.083 euro per jaar. Er is sprake van een 
opzegtermijn van 1 maand. 

- 3 Woningen hebben een contract voor bepaalde tijd van 3 jaar met telkens 

een verlenging van 3 jaar. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 15.187 
euro per jaar. Er is sprake van een opzegtermijn van 6 maanden. 

 
De stichting huurt een pand in Alkmaar. De huurverplichting bedraagt 17.400 

euro per jaar. Het contract heeft een looptijd van 24 maanden tot 1 mei 2021. 
 
Er zijn ook huurcontracten op naam van Exodus afgesloten. Deze panden worden 

bewoond door voormalige bewoners van het Exodus huis. De totale 
huurverplichting voor 2020 is € 141.993. Na verloop van 1 jaar, bij een traject 

dat positief verloopt, zullen de verplichtingen voortvloeiend uit de 
huurovereenkomsten van voormalige bewoners van het Exodus huis overgaan 
naar hun eigen naam. Indien een verlenging nodig is om het traject alsnog te 

kunnen laten slagen is er een verlenging mogelijk voor 1 of 2 jaar. De verlenging 
zal middels een addendum worden vastgelegd. De huurcontracten zijn voor 

onbepaalde tijd aangegaan.” 
 
De stichting huurt 2 copiers. De totale huurverplichting bedraagt voor 2021 

2.670 euro.  
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Toelichting op de exploitatierekening 
 

Opbrengsten 
 
Opbrengsten zorgprestaties 

De specificatie is als volgt: 

 

2020 

 

2019 

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1.880.976  1.849.251 

    

Rooyse Wissel inzake plaatsingen 52.951 

 

80.737 

 

Gemeente Amsterdam inzake schuldhulpverlening 41.470  36.205 

    

Gemeente Hollandse Kroon begeleiding 0  1.170 

Gemeente Alkmaar begeleiding 3.074  0 

Stichting Philadelphia inzake begeleiding 0  233 

    

WMO Gemeente Alkmaar 240.097  179.804 

WMO Gemeente Amsterdam 226.513  234.856 

WMO Gemeente Haarlem 86.385  76.518 

WMO Gemeente Zaanstad 54.324  7.506 

WMO Gemeente Heiloo 16.757  0 

WMO Gemeente Uitgeest 9.026  2.483 

WMO Gemeente Castricum 8.350  8.546 

WMO Gemeente Heerhugowaard 6.404  21.339 

WMO Gemeente Beverwijk 5.512  4.680 

WMO Gemeente Medemblik 4.200  0 

WMO Gemeente Langedijk – Haarlem 4.087  4.519 

WMO Gemeente Amstelveen 1.999  0 

WMO Gemeente Bergen 1.058  0 

 

WMO voorgaande jaren 8.339  7.000 

Opbrengst van der Staaij 0  19.001 

    

Totaal 2.651.521 

 

2.533.847 
 

 

  

 

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: 
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2020 

 

2019 

Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid voor 

vrijwilligers 11.000 

 

11.000 

Subsidie project Koers en Kansen 8.673  39.394 

    

Subsidie Gemeente Alkmaar 0  20.000 

Subsidie Gemeente Amsterdam 0  17.900 

Subsidie Stage Fonds 0  1.937 

Totaal subsidies 19.673 

 

90.231 

 

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 onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte 
onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.  

 
 

Overige bedrijfsopbrengsten 
De specificatie is als volgt: 

 

2020 

 

2019 

Giften van fondsen en ondernemingen  29.289  14.036 

Giften van particulieren 4.153 

 

1.550 

Giften van kerken  3.669  2.866 

    

Opbrengsten doorbelaste huur 141.993  0 

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 16.465  24.672 

Overige opbrengsten -46  0 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 195.523 

 

43.124 

 

 
De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die 
deelnemers, zonder justitieel kader, betalen voor de begeleiding in een 

Exodusvoorziening. 
 

 
Personeelskosten  
De specificatie is als volgt: 

 

2020 

 

2019 

Salariskosten 1.396.683  1.372.788 

Sociale lasten 246.530  237.282 

Pensioenpremies 106.327  112.282 

Andere personeelskosten 92.085  102.452 

Subtotaal 1.841.624 

 

1.825.202 

Personeel niet in loondienst 108.170  15.168 

Totaal personeelskosten 1.949.795 

 

1.840.370 

 

In 2020 waren er gemiddeld 30,98 fte (2019: 30,44 fte) in dienst van Stichting 
Exodus Noord-Holland.  
 

  
 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 
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De heer van Leeuwen bekleedt gedurende het volledige boekjaar 2020 de functie 

van interim directeur-bestuurder bij stichting Exodus Noord-Holland. Hij heeft bij 
stichting Exodus Noord- en Oost Nederland sinds jaren een vaste 
dienstbetrekking. Derhalve is er geen sprake van een aanvullende 

dienstverlening bij stichting Exodus Noord-Holland. De kosten voor de inzet van 
de heer van Leeuwen wordt tussen beide stichtingen verdeeld op basis van een 

kosten voor gemene rekening.  
 
De verantwoording van de volledige bezoldigingsgegevens van de heer van 

Leeuwen vindt plaats in de jaarrekening van stichting Exodus Noord- en Oost 
Nederland. 
 
 

Naam  E.J. Deij  

Functionaris    Directeur 

In dienst vanaf 1 januari 2020 

In dienst tot 1 juni 2020 

Deeltijdfactor 100% 

Gewezen topfunctionaris Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja 

  

Bezoldiging  

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 43.069 

Beloningen betaalbaar op termijn € 4.393  

Subtotaal € 47.462   

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 56.250 

-/- Onverschuldigde betaald bedrag € 0   

  

Totale bezoldiging € 47.462   

 

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 € 85.245 

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.725 

  

Totale bezoldiging 2019 € 93.970  

 
  

De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vereist 

dat de totaalscore ten behoeve van de klasseindeling jaarlijks wordt bepaald door 
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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.  
 

 

Gegevens 2020 

 

Bedragen x € 1   

E.J. Deij 

Functiegegevens   
 

Functie bij beëindiging dienstverband Directeur 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2020 

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband   

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 
€ 6.994 

  

Individueel toepasselijk maximum  

 
€ 75.000 

  

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 

 

€ 6.994 

Waarvan betaald in 2020 € 6.994 
 

 

De Raad van toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. 
Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 

 

 

Functies Benoeming 1e 

termijn 

Einde 1e 

termijn 

Dhr. K.F.M. Hennekens Gepensioneerd  01-01-16 31-12-19 

Dhr. R.Q. Kouwijzer 

Directeur van Stem in de stad, 

Haarlem 
19-10-16 18-10-20 

Mw. W.C. Oosterbroek 
Kinderrechter, rechtbank te Alkmaar 

08-03-17 07-03-21 

Dhr. L.C.M. Tigges Community Based Justice Consultant 08-03-17 07-03-21 

Mw. M. Raulf-Vos  Directeur PI Heerhugowaard 05-09-18 04-09-22 

Mw. A.J.W. van Schaik Regiodirecteur Reclassering Nederland 10-12-18 11-12-22 

 

Afschrijvingskosten 
De specificatie is als volgt: 

 

2020 

 

2019 

Afschrijving immateriële vaste activa 2.942  1.994 

Afschrijving bedrijfsgebouwen en 

verbouwingen 24.487 

 

6.477 

Afschrijving installaties 9.682 

 

3.491 

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 26.115 

 

14.234 

Totaal afschrijvingen 63.227 

 

26.197 

Overige bedrijfskosten      
De specificatie is als volgt: 2020 

 

2019 2017 
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Huurkosten en Leasing 271.447  133.529 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 59.588 

 

60.757 

Onderhoud en energiekosten 42.873  50.453 

Bewoners gebonden kosten 39.851  47.248 

Algemene kosten 499.465 

 

468.036 

Totaal overige bedrijfskosten 912.974 

 

760.023 

        

Bewoners gebonden kosten 

 

2020 

 

2019 

Bewonerskosten 38.457  41.341 

Bewonersactiviteiten 1.394  5.908 

Totaal bewoners gebonden kosten 39.851 

 

47.248 

 

 
Onderhouds- en energiekosten 

 

2020 

 

2019 

Onderhoudskosten 8.118  15.188 

Energiekosten 34.755  35.265 

Totaal onderhouds- en energiekosten 42.873 

 

50.453 

 
 

Algemene kosten  

 

2020 

 

2019 

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 275.452  250.388 

Overige huisvestingskosten 82.441 

 

68.976 

Kosten automatisering 50.907  27.426 

Advies- en accountantskosten 32.681  43.109 

Communicatiekosten 21.046  22.677 

Projectkosten 9.453  32.738 

Salarisadministratie 8.244  0 

Bestuurskosten 2.130  5.902 

Onkosten vrijwilligers 723  2.510 

Public relations kosten 620  853 

Overige algemene kosten 15.768 

 

13.458 

Totaal algemene kosten 499.465 

 

468.036 

 
 
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 Justitie en Veiligheid.  
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Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodus huizen 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 en 

werkgeversorganisaties; 
 Coördinatie vrijwilligers; 

 Inhoud van het begeleidingsprogramma. 
 
 

 
Financiële baten en lasten 

 

2020 

 

2019 

Rentebaten 0 

 

64 

Rentelasten 0 

 

0 

Saldo rentebaten en -lasten 0 

 

64 
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Analyse van het resultaat 
 

Het boekjaar 2020 is negatief afgesloten met een totaal resultaat van 18.000 
euro. Hierdoor zal -18.000 euro over het boekjaar 2020 onttrokken worden aan 
de continuïteitsreserve.  

 
In vergelijking met het boekjaar 2019 is sprake van een daling van het resultaat. 

Aan deze daling liggen een aantal factoren ten grondslag.  
 
De totale bedrijfskosten zijn 299.000 euro hoger dan in 2019. De 

personeelskosten zijn in 2020 109.000 euro hoger ten opzichte van 2019. Dit 
komt voornamelijk door wisselingen in het personeelsbestand en hiermee 

gepaard gaande transitievergoedingen, nieuwe CAO met bijbehorende 
verhogingen en extra scholingskosten voor personeel. Daarnaast heeft Exodus 

een Exodus een aantal huurcontracten op haar naam afgesloten. Deze panden 
worden bewoond door voormalige bewoners van het Exodus huis. De totale 
huurverplichting voor 2020 is € 141.993 en deze kosten worden doorberekend 

aan de voormalige bewoners wat terug te vinden is onder de overige 
opbrengsten.  

 
De materiële kosten zijn gestegen met 11.000 euro. Deze stijging komt 
voornamelijk uit indexering van de huisvestingkosten en extra 

automatiseringskosten.  
De afschrijvingskosten zijn in 2020 gestegen met 37.000 euro ten opzichte van 

2019. De stijging van de afschrijvingskosten komt door investeringen in het 
verbouwen van het pand aan de Overtoom en bedrijfsmiddelen zoals inventaris 
en vervanging van de ICT voorzieningen. De stijging van de afschrijvingskosten 

zijn deels gecompenseerd door vrijval van fondsen en reserves. 
 

De totale bedrijfsopbrengsten exclusief doorberekende huurkosten zijn gestegen 
ten opzichte van 2019 met 58.000 euro. De omzet van (woon) begeleiding vanuit 
Justitie is in het eerste deel van 2020 achter gebleven ten opzichte van de 

begroting en het boekjaar 2019. Dit komt onder andere door de opgelopen 
vertragingen tijdens de renovatie van het pand aan de Overtoom (corona 

gerelateerd) en het beperkt aantal kamers dat daardoor beschikbaar was. 
Indexering van de tarieven compenseren deels de lagere omzet in 2020. 
 

Exodus Noord Holland heeft met ambulante begeleiding in navolging van 2019 
een groei doorgemaakt in 2020. In 2020 zijn er een aantal nieuwe WMO 

contracten aangegaan voor ambulante- en woonbegeleiding met gemeenten. Dit 
heeft geresulteerd in een hogere omzet van 126.000 euro ten opzichte van 2019. 
 

In 2020 lag in navolging van 2019 de focus op het stabiliseren van de 
bedrijfsvoering. 2020 richtte zich op het afronden van de renovatie van de 

panden. Daarnaast is er extra geïnvesteerd in de doorontwikkeling van 
medewerkers middels teamdagen en (bij)scholing. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van interne en externe expertise. Dit heeft als doel om verhoging van de 

kwaliteit van dienstverlening te bewerkstelligen.  
 

Door de investering in 2020 en het behaalde resultaat is het totale eigen 
vermogen gedaald tot 1.015.000 euro. Dat is 62,8% van het balanstotaal.  
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Ondertekening 

 
 
 

 
Stichting Exodus Noord-Holland te Amsterdam 

 

Het bestuur:  
 
Dhr. R. van Leeuwen  
 

Leden van de raad van toezicht: 

  
Dhr. K.F.M. Hennekens 
 

Dhr. R.Q Kouwijzer  
 

Mw. W.C. Oosterbroek 
 
Dhr. L.C.M. Tigges, waarnemend voorzitter 

 
Mw. M. Van Schaik 

 
Mw. M. Raulf-Vos 
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Overige gegevens 
 

 
Resultaatbestemming  
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -59.279 

   

   

   Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:  

   

 

Toevoeging bestemmingsreserve  0 

 
Onttrekking bestemmingsreserve  -16.300 

 
Toevoeging bestemmingsfonds 23.000 

 

Onttrekking bestemmingsfonds -47.600 

   Mutatie reserve (saldo)  -18.739 

    

 

 
 

 
 



  Pagina 42 van 43 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
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Stichting Exodus Noord-Holland 

Overtoom 103-105 

1054 HD  AMSTERDAM 

 

 

 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Noord-Holland 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Exodus Noord-Holland gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 20 tot en met 42 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Noord-Holland, te Amsterdam 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 € 1.615.140; 

2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van € 59.279 (tekort); 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 Noord-Holland, te Amsterdam, 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; 

 de overige gegevens. 
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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; 

 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, 31 maart 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 Noord-Holland te Amsterdam 

 

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. 

 

 

 


