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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Exodus Zuid-Nederland. Een jaar dat in de hele wereld de 

geschiedenisboeken ingaat en gekenmerkt wordt door zijn uniek zijn, niet te vergelijken met andere 

jaren of toekomstige jaren. 

 

Een jaar met ongelooflijk diepe dalen. Terwijl het land in de greep kwam van de pandemie, moesten 

wij in maart na een lang ziekbed afscheid nemen van onze gewaardeerde collega Onno Righolt. Een 

verlies dat toen, nu en in de toekomst gevoeld wordt. In plaats van stil te kunnen staan werden we 

echter opgeslokt door de actualiteit en overviel ons twee weken later het verlies van een deelnemer 

door het coronavirus. Wederom was er nauwelijks tijd om adem te halen voor de teams omdat de 

continuïteit van zorg constant onder druk stond. 

 

Het gezegde luidt dat onder druk alles vloeibaar wordt, wat evengoed waar is. Naast het verdriet heb 

ik ervaren hoe 2020 voor saamhorigheid gezorgd heeft. Hoe de collega’s en ketenpartners zich sterk 

hebben gemaakt voor de continuïteit van het werk binnen de instabiliteit die het jaar bracht. Met een 

grote groep kwetsbare collega’s die in verband met hun gezondheid niet meer op het werk mochten 

zijn, ontstond er steun voor en met elkaar, zowel lokaal, regionaal als landelijk om met elkaar de brug 

te bouwen terwijl we erover heen liepen. 

 

Binnen al deze onzekerheid ontwikkelde de organisatie zich, met nieuwe dienstverleningen, met 

kansrijke nieuwe projecten en werd de eerste aanzet gedaan naar het verhogen van onze kwalitatieve 

begeleiding. Oftewel de laatste stappen van onze regionale transitie, die drie jaar geleden met de fusie 

werd ingezet, werden daarmee voltooid. Prachtige kruisbestuivingen binnen Exodus Zuid-Nederland 

(maar ook landelijk) maakt dat we als eenheid de organisatie op de kaart zetten. Werkend naar niet 

alleen een optimale regionale spreiding, maar juist ook naar die onderscheidende dienstverlening die 

we willen bieden.  

 

Zaadjes zijn geplant voor diverse nieuwe vormen van dienstverlening in de breedte van de regio. 

Samenwerkingen met gemeenten, woningbouw en justitie gaan het mogelijk maken om in diverse 

steden te gaan werken met kleinschalige voorzieningen. “Binnen” beginnen met begeleiden, met 

intensieve ambulante ondersteuning doorstromen naar “buiten”, om vervolgens (al naar gelang de 

kracht van de deelnemer) afbouwend ondersteund te worden bij een meest optimale re-integratie in 

de samenleving. Cruciaal daarbij is een ondersteunende, energie gevende dagbesteding. Wederom 

aansluitend bij de krachten van onze deelnemers. Op passende dagbesteding heeft dan ook de nadruk 

gelegen, zijn er samenwerkingen met ketenpartners aangegaan om “de deelnemer op de juiste plek” 

te krijgen. 

 

Zoals ik aan het begin aangaf was 2020 een jaar dat niet te vergelijken valt. Ongelooflijk trots ben ik 

op de teams dat ze in deze moeilijke omstandigheden vanuit hun eigen kracht zijn blijven werken. 

Uiteraard heeft corona ook financieel zijn weerslag gehad, met name de extra inzet van personeel 

drukt op het resultaat van 2020. Een druk die door onze financieel krachtige organisatie goed te 

dragen is. Wat er voor zorgt dat de collega’s vanuit rust en vertrouwen deze extra inzet konden 

bieden, vanuit dat vertrouwen de rust en zekerheid konden bieden aan onze deelnemers, voor wie 

dat zo noodzakelijk is in deze onzekere tijden. 
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Bovenstaande ontwikkelingen maken dat ik met veel vertrouwen, maar ook met veel plezier en 

energie naar het bouwproces van 2021 kijk. Een prachtig (en passend) startpunt voor de landelijke 

transitie “Samen één” die in 2021 vorm zal krijgen. Waar dit jaarverslag al een eerste voorbeeld van 

is. Want voor u ligt het regionale jaarverslag, met daarin de regionale ontwikkelingen en cijfers, maar 

er is ook een landelijk  jaarverslag, waar uitgebreider ingegaan wordt op de landelijke ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roos Wisse 

Directeur-bestuurder  

Stichting Exodus Zuid-Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

1. Waarom? 

In Nederland keren jaarlijks ongeveer 30.000 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 Zuid-Nederland (hierna: EZN). Exodus onderscheidt zich van andere 

nazorgorganisaties doordat het programma een integrale, structurele en intensieve aanpak beoogt, 

die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde aan de hand van de methodiek: 

“Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk”. Daarnaast is ook de persoonlijke, 

kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. We gaan daarbij uit van de vier pijlers 

wonen, werken, relaties en zingeving. De overkoepelende pijler is financiën, aangezien er rust 

en overzicht moet zijn op financieel gebied willen de andere pijlers aan bod kunnen komen. Een 

laatste maar niet onbelangrijk onderscheid is het kunnen werken in het forensische kader.  

1.1 Missie, Visie en kernwaarden 

1.1.1 Missie 

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

nieuwe kansen kunnen creëren.  

 

Exodus biedt perspectief! 

1.1.2 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! 

1.1.3 Kernwaarden 

In 2020 zijn we landelijk gestart met de transitie van de vijf regio’s naar één landelijke organisatie. Uit 

verschillende regio’s werkten we in twee sessies met elkaar aan het verwoorden van het 

ontstaansverhaal en het duiden van de woorden die passen bij het werk dat we doen, voor en met 

 
1 Re-integratie. Succesvolle terugkeer van gedetineerden in de maatschappij (2020). Dienst Justitiële Inrichtingen.  

https://www.exodus.nl/regios
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onze deelnemers, voor en met de samenleving en partners. De werkgroep formuleerde voorstellen 

voor de kernwaarden en het uitschrijven van het ontstaansverhaal van Exodus. De nieuwe 

kernwaarden zijn in de Algemene Ledenvergadering van december met trots vastgesteld: 

• Samen 

• Volhardend 

• Moedig 

• Perspectief 

 

Samen werken wij volhardend aan een moedig perspectief! 

1.1.4 Succesbepalende factoren 

Om bovenstaande missie en visie concreet te maken heeft Exodus de volgende succesbepalende 

factoren vastgesteld: 

• (Krachtige) deelnemer centraal 

• Krachtgericht werken 

• Lerende en veilige werkomgeving 

• Een sterk imago 

• Ondersteunende ICT-systemen 

• Doorontwikkeling innovatie en groei 

• Energie in de samenwerking met partners 

• Zelforganiserende teams 

1.2 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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Figuur 1. Exodus regio Zuid-Nederland 

2. Wat? 

2.1 Binnen beginnen  

Exodus is vooral bekend om haar woonvoorzieningen, maar we doen veel meer dan dat. Het werk 

van Exodus begint al in de PI. Daar leren we elkaar kennen en bespreken we 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 

kunnen als organisatie 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 EZN niet 

geschikt is voor de persoon in kwestie. Soms trekt de persoon zichzelf terug omdat er andere 

verwachtingen waren. Soms verwijst EZN ook naar een andere zorgverlener als dat nodig is.  
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In de regio zijn twee plaatsers actief. Eén plaatser werkt één dag per week in PI Vught. De ander 

werkt één dag per week in PI Ter Peel, Sittard en Roermond. Meerwaarde van de werkplekken in de 

PI is vooral het leggen van de korte lijnen tussen casemanagers, reclassering, Exodus en de 

gedetineerden. Casussen kunnen met alle partijen besproken worden, gedetineerden worden meteen 

opgeroepen voor een gesprek en zo kan er snel beoordeeld worden. Op het moment dat een 

deelnemer geschikt is bevonden om naar Exodus te gaan, starten we de begeleiding: van praktische 

regelzaken tot een begin maken met de krachteninventarisatie. Ook korte lijnen met de medische 

dienst binnen zorgen ervoor dat we makkelijk kunnen regelen dat een deelnemer niet voor één dag, 

maar bijvoorbeeld voor een week medicatie meekrijgt, zodat er voldoende tijd is om in te schrijven 

bij een nieuwe huisarts en apotheek. 

 

In 2020 heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maatregelen getroffen om de verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hadden als doel het aantal contacten en daarmee het 

risico op besmetting maximaal te beperken. Bezoek en verlof werden verboden en ook Exodus kon 

vanaf maart 2020 geen gedetineerden bezoeken. Aan het eind van het jaar is dat met maatwerk weer 

opgepakt. 

2.2 Begeleid wonen 

In de regio Zuid-Nederland hebben we drie 24-uurs voorzieningen in Heerlen, ’s-Hertogenbosch 

en het moeder-kind huis in Venlo. In de huizen wordt gewerkt aan de levensgebieden die voor de 

deelnemer belangrijk zijn, in een intensieve begeleidingsvorm waar 24uur begeleiding aanwezig is en 

vanuit een veilige woonsituatie.  

 

Hierin wordt op een aantal manieren extra invulling gegeven, zo is ons beleid en programma gespitst 

op het weren van alcohol en drugs. Daarbij is er een verplicht programma van 26-uur per week, dat 

is toegespitst op de individuele ontwikkeling, maar ook op de groepssamenhang en het functioneren 

van het individu binnen een samenleving, oftewel een sociotherapeutisch leefklimaat. Dit 

weekprogramma kan bijvoorbeeld bestaan uit (vrijwilligers)werk, dagbesteding in huis, training op 

sociale vaardigheden, opvoedingsondersteuning, financiële ondersteuning of scholing, maar beslaat 

ook gezamenlijke maaltijden, de dagopening, thema-avonden en deelnemersvergaderingen. Zo zijn de 

deelnemers elke week weer bezig met het werken aan hun toekomst.  

Figuur 2 Regio plaatsers actief in PI Vught, Ter Peel, Sittard en Roermond 
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2.3 Moeder-kind huis 

In Venlo staat het moeder-kind huis. Hier kunnen (ex-)gedetineerde vrouwen wonen, eventueel met 

hun kinderen en vanuit een veilige plek werken aan hun re-integratie en bieden wij in aanvulling voor 

de moeders ondersteuning in het samenleven en in de opvoeding. Door de verantwoordelijkheid 

over de kinderen bij de moeder te laten en door initiatieven als de OpvoedingsondersteuningsGroep 

(IOG) en het ‘Betere Start’-traject waar al in detentie aan begonnen kan worden, ondersteunen wij 

onze deelnemers om weer zelfstandig en volwaardig moeder te kunnen zijn. Op deze manier leveren 

wij niet alleen een bijdrage aan de re-integratie van deze generatie, maar helpen we ook bij het 

borgen van de toekomst van de volgende generatie.  

2.4 Ambulante begeleiding  

Exodus Zuid-Nederland biedt in aanvulling op het programma binnenshuis, ook ambulante zorg. Dit 

stelt ons in staat om een meer continue vorm van begeleiding te bieden aan deelnemers bij uitstroom 

uit onze huizen en sluit beter aan bij deelnemers, die een minder intensieve vorm van begeleiding 

nodig hebben. Ambulante zorg is voor zowel de begeleiding als de deelnemers minder intensief, met 

een beperkt aantal uur begeleiding per week, die zodra het mogelijk is afgeschaald zal worden, maar 

die ook ruimte biedt voor opschaling waar nodig.  

2.5 Dagbesteding 

Werken draagt bij aan de maatschappelijke participatie van deelnemers en is een belangrijke bron van 

zingeving. Het hebben van een betaalde baan, vrijwilligerswerk, opleiding of andere vorm van 

dagbesteding geeft mensen toegang tot volwaardig burgerschap en heeft gunstige effecten op hun 

welzijn. Werk geeft zin en inhoud aan het leven, brengt structuur aan in de dagindeling en leidt tot 

sociale contacten met collega’s en sociale controle door de werkgever. Een stabiele werksituatie 

verkleint het risico op delict gedrag en recidive. Werken geeft daarnaast inkomen en versterkt een 

positief zelfgevoel en de gezondheid.  

 

Exodus zet zich in om deelnemers aan het werk te krijgen of het werk te behouden. In eerste 

instantie gaat het vaak om vrijwilligerswerk, waarna later in het traject wordt gezocht naar betaald 

werk of scholing. In Zuid-Nederland hebben we interne dagbesteding in en rondom de huizen en 

plaatsen we ook deelnemers extern (zie paragraaf 4.5 voor meer informatie).  
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Figuur 3 Dagbesteding bij de moestuin in Heerlen 

 

 

Figuur 4 Dagbesteding bij de begraafplaats Corneliuskerk 

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

Bij Exodus werken we met de methodiek: Jouw Kracht, Exodus biedt perspectief met Krachtwerk. 

Onze methodiek is gebaseerd op 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, 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; 

 
2 Wolf, J., de Vet, R. & Christians, M. (2016). Jouw kracht. Methodiekschrift. Exodus & Radboud UMC.  
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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 gaat hier om 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.  

2.7 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.).  

 

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 risicobewust 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 Reinier van Arkel, Mondriaan, Vincent van 

Gogh, Kairos en Novadic-Kentron. 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 Exodus Zuid-Nederland in 2020 

 

 

3.2 Personeel  

3.2.1 Verzuim 

In Tabel 1 is het ziekteverzuim in 2020 te zien. Het totale verzuimpercentage was 10,3%.  Een 

verklaring voor het hoge percentage verzuim is dat we dit jaar te maken kregen met vier langdurig 

zieken, waarvan één collega direct aan corona gerelateerd en geen van allen werk gerelateerd. Het 

percentage middellang verzuim is voor ruim 50% corona gerelateerd. Positief om te vermelden is dat 

ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag (februari 2021) van de langdurig zieken de helft weer 

volledig aan het werk is en de andere helft aan het re-integreren is.  

Tabel 1. Ziekteverzuim Exodus Zuid-Nederland 2020 

Verzuimduurklasse Verzuimtijd (dagen) Verzuimpercentage (%) 

Kort 54 0,30 

Middellang 326 1,84 

Lang 1448 8,18 

Totaal  

 

10,3%  
Noot. Kortverzuim is vastgesteld op basis van 1 tot 7 dagen ziek. Middellang is bij ruim 30 dagen ziek. Dit aantal is gebaseerd 

op basis van landelijke afspraken met verzuimverzekeraars en de Arbodienst. Wanneer een werknemer weer gedeeltelijk 

aan het werk is, heeft dit geen invloed op het percentage. Er wordt gemeten op basis van ziekendagen evenals bij het UWV 

en dus niet in percentages van deelherstel.  
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3.3 De vrijwilligers 

Eén van de sterke punten van Exodus is haar grote netwerk van vrijwilligers, die aan de basis staat 

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. Zo zijn vrijwilligers actief als 

(kook)maatjes, in de kinderopvang, de administratie, bij praktische en technische zaken als 

onderhoud en bij veel van onze projecten. Zij zijn bijvoorbeeld de drijvende kracht achter onze RIC’s 

(Re-integratie centra), zowel binnen als buiten de PI’s. Daarnaast begeleiden ze kinderen naar hun 

ouders in de PI’s via het Ouder, Kinderen en Detentie programma, zij geven voorlichtingen op 

scholen, kerken en organisaties, en zij organiseren bijvoorbeeld de werktuin in Heerlen, waar onze 

deelnemers praktische vaardigheden kunnen leren en verbeteren.  

 

Helaas heeft het coronavirus een grote impact gehad op het vrijwilligerswerk. In het begin van de 

coronacrisis heeft de Exodusorganisatie zelf alle vrijwilligersactiviteiten stopgezet. Het was een lastige 

periode voor de organisatie, maar ook voor de vrijwilligers. We zijn in deze periode helaas ook 

vrijwilligers kwijtgeraakt, omdat ze hun werk niet meer konden doen of omdat ze een andere keuze 

maakten of andere prioriteiten stelden. Er zijn ook vrijwilligers die net voor de lockdown waren 

aangenomen en tot nu toe niet aan de slag konden.  

 

In de maand juni kregen we groen licht om de vrijwilligersactiviteiten (met voorzichtigheid en gelet 

op veiligheids- en hygiënemaatregelen) weer op te pakken, maar we waren ook afhankelijk van de 

andere ketenpartners om de vrijwilligersactiviteiten door te zetten. Zo besloot het Veiligheidshuis 

Tilburg om de vrijwilligers in het gehele jaar 2020 niet te benaderen. En ook RIC Sittard en RIC Ter 

Peel zijn sinds de eerste lockdown niet meer operationeel geweest. De vraag is wanneer ze weer 

zullen starten. De RIC’s van PI Vught, PI Grave en het buiten RIC in Den Bosch zijn gelukkig 

doorgegaan met het vrijwilligerswerk. 

 

Daarnaast werden vrijwilligers van boven de 60 jaar en de risicovolle groepen niet toegestaan het 

werk te hervatten. Sommige vrijwilligers horen niet bij deze groepen maar ze hebben de keus 

gemaakt  om de vrijwilligersactiviteiten voorlopig niet op te pakken. We respecteren iedereens keus.   

 

Tabel 2. Vrijwilligersactiviteiten in regio Zuid-Nederland in 2020 

Locatie Aantal vrijwilligers actief 

Locatie ’s-Hertogenbosch 23 

Buiten-RIC ‘s-Hertogenbosch 8 

Weener XL 4 (sinds eind april 20 niet operationeel i.v.m. corona) 

RIC Vught 23 

RIC Grave 4 

Veiligheidshuis Tilburg 4 (het hele jaar niet operationeel i.v.m. corona) 

Locatie Heerlen 11 

RIC Roermond 0 

RIC Sittard 7 (sinds eind april 20 niet operationeel i.v.m. corona) 

Locatie Venlo 12 

RIC Ter Peel 3 
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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 geen goed resultaat, terwijl 

de deelnemer tijdens zijn traject misschien is begonnen met het aflossen van zijn schulden, en een 

vriendin en werk vond. 

4.1 Capaciteit Exodus Zuid-Nederland 

Tabel 3. Aantal beschikbare plekken Exodus Zuid-Nederland 2020 (capaciteit) 

Wonen3 Aantal bedden 

Den Bosch 23 

Venlo 12 

Heerlen 

 

19 

Totale capaciteit EZN 47 

 

4.2 Aanmeldingen  

Deelnemers kunnen op verschillende manieren worden aangemeld bij EZN. Via het Centraal 

AanmeldTeam (CAT) van Exodus Nederland, via het RIC (zoals eerder beschreven), via telefoontjes 

en mailtjes van verwijzers, via gemeenten en via Zorg- en Veiligheidshuizen.  

 

Dit jaar kreeg EZN 215 aanmeldingen binnen. Aanmelden is niet hetzelfde als instromen. We 

beoordelen alle aanmeldingen en onderzoeken 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 bij ambulante hulp. Soms melden mensen zich al aan terwijl zij nog twee jaar in 

detentie moeten verblijven, soms blijkt na een gesprek dat de gedetineerde niet gemotiveerd is en 

vaak genoeg komen potentiële kandidaten niet meer opdagen en horen we helaas niks meer van hen. 

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.    

4.3 Begeleid wonen  

Dit jaar hebben we in regio Zuid-Nederland 116 deelnemers begeleid in de Exodushuizen. 73% 

mannen en 27% vrouwen. In het huis in Venlo begeleiden we enkel vrouwen. In Den Bosch en 

Heerlen verblijven veelal mannen. De gemiddelde leeftijd van onze deelnemers is 37 jaar. Met een 

uitschieter van een 78-jarige vrouw in Venlo. 

Instroom  
Dit jaar stroomden er in de regio Zuid-Nederland 74 nieuwe deelnemers in. In Den Bosch, Venlo en 

Heerlen respectievelijk 29, 17 en 28 deelnemers. De meeste deelnemers stromen in met een 

justitiële titel (zie Tabel 2).  

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

directie. 
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Figuur 5. Plaatsingstitels  

 

ISD Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders. Deze maatregel wordt opgelegd aan 

veelplegers. Zij komen eerst in een speciale  ISD-inrichting. Een speciale afdeling 

binnen de PI. De laatste fase van de maatregel (extramurale fase) wordt bij Exodus 

uitgevoerd.  

PP Penitentiair Programma. Een gedetineerde die deelneemt aan een PP verblijft in de 

laatste fase van zijn of haar detentie buiten de PI. Met een PP ben je verplicht ten 

minste 26 uur per week deel te nemen aan vastgestelde activiteiten zoals werk, 

opleiding of behandeling van psychiatrische stoornis of verslaving. 

V.i. Voorwaardelijke invrijheidstelling. De v.i. houdt in dat een veroordeelde na het 

uitzitten van 2/3 van zijn gevangenisstraf onder bepaalde voorwaarden kan vrijkomen. 

De v.i. geldt voor gevangenisstraffen van minimaal 1 jaar.4 

VV Voorwaardelijke Veroordeling. Een VV wordt opgelegd door de rechter, maar niet 

ten uitvoer gelegd, mits de veroordeelde zich houdt aan bepaalde voorwaarden.  

Schorsing Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden. Als de deelnemer door de 

rechtbank veroordeeld is en daartegen hoger beroep heeft ingesteld en in afwachting 

is van de beslissing.  

Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning. Nazorg vanuit de gemeente. 

 

Bezetting 
In 2020 was de totale bezetting 14.471 dagen (11.776 Dforzo en 2.695 subsidie gemeente Venlo, 

Wmo regio Meijerij en overig). Het is een daling ten opzichte van vorig jaar. We denken dat het 

coronavirus van invloed is geweest op onze instroom. We zien ook een toename in voortijdige 

beëindiging van trajecten, wat waarschijnlijk te maken heeft met een steeds moeilijkere doelgroep.  

Kinderen 
In Venlo kunnen ook kinderen worden opgevangen. Dit jaar begeleidden wij in totaal 13 kinderen. De 

leeftijd van de kinderen lag tussen de 1 jaar en 14 jaar. Zeven kinderen stroomden uit en zes 

 
4 In 2021 gaat de Wet straffen en beschermen in. De wet zal van invloed zijn op de v.i. 
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kinderen wonen momenteel bij hun moeder in Venlo. We werken voor de begeleiding aan de 

kinderen nauw samen met Bureau Jeugdzorg Limburg, wijkteams, scholen en de kinderopvang.  

Uitstroom 
In regio Zuid-Nederland stroomden er 76 deelnemers uit. 13 deelnemers werden daarna ambulant 

begeleid. Van de 63 uitgestroomde deelnemers maakte meer dan 40% hun traject af. 10% verwezen 

we door naar een andere organisatie en bij de andere helft beëindigde het traject voortijdig (zie 

Figuur 7).  

Het is opvallend dat in Venlo de trajecten meestal positief worden afgerond. In Heerlen werden 

meer trajecten voortijdig beëindigd (zie Figuur 6). Een verklaring hiervoor is de drugsproblematiek in 

Zuid-Limburg. Exodus heeft een zero tolerance beleid op het gebied van middelengebruik. Vaak is 

problematisch middelengebruik reden tot uitzetting in Heerlen. Het positieve resultaat in Venlo komt 

mogelijk door het verhuizen naar een andere regio. De vrouwen die in Venlo worden geplaatst 

komen veelal uit de grote steden. De verhuizing naar Venlo brengt rust met zich mee en doorbreekt 

een vicieuze cirkel van slachtofferschap, geweld en criminaliteit.  

 

 

 

Figuur 6. Uitstroomresultaten naar locaties in regio Zuid-Nederland  
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4.4 Ambulante begeleiding  

Het ambulante team bestond in 2020 uit vier medewerkers. Zij begeleidden 57 deelnemers. Dit zijn 

minder deelnemers dan vorig jaar. De afname is mogelijk te verklaren door het coronavirus. 

Deelnemers werden onder andere begeleid in Heerlen, Kerkrade, Roermond, Brunssum, 

Hoensbroek, Venlo, Den Bosch, Rosmalen en Tilburg. De duur van een ambulant traject is gemiddeld 

één tot twee jaar (gemiddeld 632 dagen). Het kortste traject duurde 41 dagen en het langste 2314 

dagen (meer dan 6 jaar). Dit langste traject is van een meneer van 59 jaar uit het Caribisch gebied, 

die sinds 2014 ambulant begeleid woonde in Heerlen. Hij kreeg zijn eigen huis in Heerlen en in 2020 

is zijn traject positief beëindigd.  

Er stroomden in 2020 23 nieuwe ambulante deelnemers in, 13 daarvan stroomden door uit de 

Exodushuizen Venlo, Heerlen en Den Bosch. Tien aanmeldingen kwamen van de zorg- en 

veiligheidshuizen of reclassering. 24 deelnemers stroomden uit, 20 hiervan maakten hun traject af, 4 

trajecten werden voortijdig beëindigd. 

 

Exodus heeft in 2020 een onderzoek laten uitvoeren bij haar stakeholders. Uit het 

onderzoeksrapport blijkt dat ons ambulante aanbod nog niet genoeg bekend is. In 2021 gaan we hier 

meer aandacht aan besteden.  

 

45

67

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019 2020

Van camping naar woning 

 

Gert (niet zijn echte naam) stroomde in 2019 voortijdig uit bij Exodus Den Bosch. Het ging niet 

goed in het Exodushuis en hij hield zich niet aan de regels. De muren kwamen op hem af, de plek 

was niet passend voor hem. Hij kwam op een camping terecht, maar accepteerde wel ambulante 

begeleiding van Exodus. 

Zijn ambulante begeleider ging langs op de camping met de laptop op zijn schoot. Soms voerden 

ze de begeleidingsgesprekken in de auto. De begeleiding ging goed en het ging steeds beter met 

Gert. Uiteindelijk kwam hij in aanmerking voor een woonurgentie en in 2020 heeft hij zijn eigen 

huis gekregen; een woning met zorgbepaling. Gert huurt het huis voor een jaar en moet aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. Als het goed gaat, wordt zijn contract omgezet naar onbepaalde 

tijd.  

 

“Het laat, in mijn ogen, zien hoe we met out of the box denken, tot successen kunnen komen. We blijven 

zoeken naar wat het best passend is voor elke deelnemer.” Teamleider ambulant. 

Figuur 6. Aantal ambulante deelnemers in jaren 2018, 2019 en 2020 
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4.5 Werken  

Van de 116 deelnemers die bij ons in een begeleid wonen traject zaten, of nog steeds zitten, heeft 

20% een betaalde baan gevonden. Vaak werken ze via een uitzendbureau (Flexpedia, Timing 

uitzendbureau, Tempoteam, Startpeople, Young Capital etc.), maar deelnemers gingen ook aan het 

werk bij de Media Markt, DHL of als vrachtwagenchauffeur.    

 

Voor veel banen is tegenwoordig een VOG nodig. Een VOG is een verklaring van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar 

vormt voor het vervullen van een specifieke functie. In sommige branches is het wettelijk verplicht. 

De dienst Justis behandelt de VOG-aanvragen en is de enige instantie in Nederland die de VOG 

afgeeft. Sinds 2004 is de vraag naar een VOG sterk toegenomen. Vanaf dat jaar kan iedere 

werkgever, maar ook stage-aanbieder, vrijwilligersorganisatie, sportclub of opleiding om de verklaring 

vragen. Werden er in 2004 nog 136.000 VOG’s afgegeven, in 2019 waren dat er al meer dan 1,2 

miljoen. Omdat sommige ex-gedetineerden geen VOG kunnen krijgen, komen zij niet in aanmerking 

voor bepaalde banen. 

 

Een gevolg van de coronacrisis is bovendien dat het aantal werkzoekenden gegroeid is, terwijl het 

werkaanbod kleiner werd. Voor onze deelnemers betekende dit dat zij meer sollicitaties 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 ervaarden dat zij bijv. minder uur ingezet 

werden. De coronacrisis en de toegenomen vraag naar de VOG maken het voor onze deelnemers 

niet makkelijk om een betaalde baan te vinden.  

 

Ruim 40% van onze deelnemers deed intern een vorm van dagbesteding. In Venlo hebben we 

bloemen gemaakt en koekjes gebakken voor de buurt. In Den Bosch was er veel te doen in en 

rondom het pand, zoals het onderhouden van de tuin, het opknappen van kamers en het 

onderhouden van het pand zelf. In Heerlen hielpen deelnemers met het onderhoud van tuinen in de 

buurt, de begraafplaats en de moestuin. We hebben ook een nieuwe dagbestedingsplek gevonden in 

Cottessen bij het natuurgebied van de Paradijsvogel,  in 2020 werden hier nog geen nieuwe 

deelnemers geplaatst, maar het contact is in ieder geval gelegd.  

 

Naast betaald werk en interne dagbesteding doen deelnemers vrijwilligerswerk extern. Bijvoorbeeld 

in een kringloopwinkel of op de kinderboerderij. Helaas is het vrijwilligerswerk door corona veelal 

stil komen te liggen. We hopen dat dit in 2021 weer opgestart wordt, omdat we bij onze doelgroep 

ervaren dat de draagkracht voor een betaalde baan vaak nog beperkt is en dat ze middels 

vrijwilligerswerk meer zicht krijgen op hun mogelijkheden en wensen,  

 

In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met zorggroep Triade (o.a. horeca) en stichting Relim 

(o.a. houtbewerking). In de regio zijn we altijd op zoek naar nieuwe vormen van dagbesteding. We 

willen alle deelnemers een passende werk- of dagbestedingsplek kunnen bieden.  

4.6 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 op kan terugvallen. Ook proberen we eventuele schade, die mogelijk door de 

detentie is opgelopen bij familieleden, vrienden en kinderen, te herstellen.  

 

Helaas heeft corona een grote impact gehad. Ook 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. 
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4.7 Zingeving  

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, zoals wie ben ik? Waarom overkomt mij dit?  

 

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

persoonlijke onderwerpen als ‘schuld en schaamte’, ‘zingeving’ en ‘vertrouwen in de toekomst’.  

Zonder een vertrouwensband tussen begeleider en deelnemer is het onmogelijk om over deze 

onderwerpen te praten. 

4.8 Financiën  

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

betalingsachterstand bij een telefoonaanbieder of zorgverzekeraar, maar ook over grote 

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 de begeleiding is de financiële situatie een constant onderwerp van gesprek. We maken 

gezamenlijk  een overzicht van de schulden om zo de financiële situatie te stabiliseren. Als dat niet 

lukt verwijzen we door naar gemeentelijke schuldhulpverlening of naar bewindvoering. In alle huizen 

hebben we korte lijnen met schuldhulpverlening.  

4.9 Deelnemerstevredenheidsonderzoek 

Normaal gesproken vindt elk jaar een deelnemerstevredenheidsonderzoek plaats. Vanwege het 

coronavirus is dit onderzoek verplaatst naar 2021.  

4.10 Overige resultaten 

Tussenwoonvoorziening 
Samen met betrokken ketenpartners zijn we aan het onderzoeken of het unieke concept van de 

tussenvoorziening, o.a. gefinancierd vanuit de Van der Staaijgelden ook in andere regio’s ingezet kan 

worden. In eerste instantie in de Westelijke Mijnstreek. Het doel van het concept is om 

gedetineerden die zonder justitiële titel vrijkomen direct huisvesting in combinatie met begeleiding te 

bieden, met een intensief traject waarin de betrokken ketenpartners nauw met elkaar samenwerken. 

Op deze manier proberen we de deelnemers een kans te geven op een succesvolle re-integratie. 

COSA VK 
Seksueel misbruik heeft een grote impact op slachtoffers en roept heftige reacties op in de 

samenleving. Circles Of Support and Accountability (COSA) is een methode gericht op re-integratie 

van veroordeelde zedendaders. COSA is in 2009 in Nederland ingevoerd via een samenwerking 

tussen Avans Hogeschool en Reclassering Nederland (RN). COSA werd in Nederland alleen 

toegepast voor zedendaders in een justitieel kader. Niet alle zedendaders staan echter onder 

toezicht van de reclassering. Vanuit het stimuleringsprogramma Koers en Kansen van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid is Exodus in samenwerking met Avans Hogeschool in 2019 een pilotproject 

gestart: COSA in vrijwillig kader (hierna: COSA VK).  
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Inmiddels zijn er 6 cirkel coördinatoren getraind en zijn we met 2 cirkels gestart in regio Zuid-

Nederland.  Er zijn bijna 20 vrijwilligers getraind. Er is een handboek COSA VK geschreven en 

documenten zijn toegepast op het vrijwillige kader. Er is meer focus op kracht- en herstelgericht 

werken en het Good Lives Model, en ook op beschermende factoren en preventie. Aankomende 

jaren werken we aan de landelijke uitrol in meerdere gemeenten. 

 

 

Figuur 7. Opbouw COSA VK cirkel. Bron: RN, afdeling M&C 2012 

 

Slachtoffers huiselijk geweld 
In Venlo hebben we in de tweede helft van het jaar vrouwen en kinderen opgevangen die slachtoffer 

zijn van huiselijk geweld. Dit op verzoek van de gemeente Venlo, omdat de vraag naar passende en 

veilige opvang toenam. Ook in 2021 hebben wij hierin een samenwerking met de gemeente Venlo.  
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5. Kwaliteit en veiligheid 

In de Exodusorganisatie staan kwaliteit van zorg en de veiligheid van onze deelnemers, medewerkers, 

vrijwilligers en de samenleving centraal. Kwaliteit en veiligheid zijn geen statische begrippen maar 

dynamisch: het verandert in de tijd door gegroeide kennis en inzichten. Wij werken daarom samen 

met verschillende partijen in het zorg- en veiligheidsdomein. Zo werken we samen met de 

reclassering, zorg- en veiligheidshuizen, de wijkagent en anderen. Maar ook met hogescholen, 

universiteiten en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP).  

5.1 ISO-keurmerk 

In 2020 heeft de hercertificering 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 

EZN 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 en vrijwilligers geldt de gedragscode. Dat is vermeld in de 

arbeidsovereenkomst. De medewerkers ontvangen deze via de personeelsgids en de vrijwilligers via 

het informatiepakket. Daarnaast werkt EZN met de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Er is een regionale aandachtsfunctionaris die borgt dat de medewerkers en 

vrijwilligers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dat gebied.  

5.4 Raad van Toezicht 

In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden (zie Tabel 7). De dagelijkse leiding is in handen 

van directeur-bestuurder Roos Wisse. De organisatie wordt bestuurd conform de Governance code 

Model Raad van Toezicht Sociaal Werk. 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. 
 

Tabel 4. Overzicht leden Raad van Toezicht en nevenactiviteiten 

Naam Jaar van aftreden Functie en nevenfuncties 

Dhr. D. Schuitema, voorzitter 2022 Consultant landbouwzaken 

Dhr. A. de Haan, secretaris 2021 Geestelijk verzorger bij Cicero Zorggroep 

Mevr. I. Cuppers 2020 Vrijwilliger vluchtelingenwerk 

Dhr. P. van der Grinten 2020 Adviseur European Employment Service 

(EURES) in Nederland 

Dhr. C. Niessen 2021 Directeur PI Alphen aan de Rijn 
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5.5 Ondernemingsraden 

EZN heeft een medezeggenschapsorgaan. We hebben 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 Stichting Exodus Zuid-Nederland bestond in 2020 uit Jef (Heerlen), Ellia (Den Bosch) en 

Karin (Venlo). Ellia heeft zich eind 2020 teruggetrokken uit de OC vanwege haar veranderde functie. 

Zij wordt tot de verkiezingen midden 2021 vervangen door Joris (Den Bosch). De OC bedankt Ellia 

voor haar inzet en samenwerking en de OC verwelkomt Joris.  

 

Door coronamaatregelen is de OC in 2020 minder vaak bij elkaar geweest dan gepland en een aantal 

overleggen zijn online geweest. In het afgelopen jaar heeft de OC één keer een overleg gehad met de 

Raad van Toezicht. In dit overleg is teruggekeken op het jaar 2020. In 2020 was er vier keer een 

overleg met de directeur bestuurder. In al deze overleggen komt standaard aan bod de situatie in de 

verschillende huizen van de regio. Verder is gesproken over de uitkomst van het Medewerkers 

Tevredenheidsonderzoek van 2019, over corona en hoe daarmee om te gaan in de huizen, de 

regionale ontwikkelingen, de veranderingen op gebied van ICT en over het welzijn van het personeel. 

Verder heeft de OC een enquête opgesteld, op verzoek van de directeur-bestuurder, om de huidige 

organisatiestructuur te evalueren. Tot slot heeft de OC in november advies uitgebracht op de 

begroting voor 2021. 

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, medewerkers 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 voor 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 melding 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. De stappen registreren, 
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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 onze deelnemers. 

5.8 Klachten 

Binnen Exodus wordt gewoond en gewerkt en dus worden er 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. 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.  

 

Dit jaar zijn er twee officiële klachten ingediend bij de klachtencommissie. De deelnemers die de 

klachten indienden, waren ontevreden over de begeleiding. De eerste klacht was ontvankelijk, maar 

werd door de commissie ongegrond verklaard. Bij de tweede klacht moest de deelnemer worden 

teruggeplaatst in de PI voordat een gesprek kon plaatsvinden met de klachtencommissie.  
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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 Zuid-Nederland probeert zich zo goed 

mogelijk voor te bereiden door deze risico’s vroegtijdig te analyseren. Zij weert zich hiertegen door 

deze zo snel mogelijk vast te stellen en door plannen op te stellen om de uitval hierdoor 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 voortzetten, 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 werden goed in de gaten gehouden. Ambulante begeleiding deden we 

zoveel mogelijk in de buitenlucht met de hygiënemaatregelen van het RIVM. In de huizen gingen we 

over naar een minimale bezetting 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.  

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 duidelijke 

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 woningcorporaties 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. We verwachten dat de problemen in de 

corporatiebuurten verder zullen toenemen. 

Discontinuïteit in personele bezetting en de beweging naar zelfsturende teams zorgt voor verwarring in 
de organisatie 
Door omstandigheden is ook in 2020 gebleken hoe fragiel een kleine organisatie als Exodus Zuid-

Nederland kan zijn. De afhankelijkheid van individuen in het uitvoeren van bepaalde taken is in veel 

gevallen nog groot. Door procesmatiger te gaan werken en de processen zo in te richten dat ze 

makkelijker te ondervangen zijn kunnen we de risico’s, die hiermee gepaard gaan, verkleinen. Ook 

moeten we kijken naar een goed vangnet van ingewerkte invallers en de regionale flexibiliteit van 

medewerkers vergroten.  

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 onder het huidige aanbestedingsbeleid meer financiering mee, maar 

ook grote risico’s. We hebben een onderzoek gedaan bij onze stakeholders of de criteria die Exodus 

hanteert, aansluit bij de behoefte van zowel onze deelnemers als van onze verwijzers. Met name 

wordt hier de forse drugsproblematiek mee bedoeld. Hieruit is gebleken dat de verwijzers zeker de 

behoefte hebben dat Exodus een veilig klimaat biedt in een drugsvrije omgeving, hoewel ze erkennen 
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dat de problematiek groot is en daardoor niet altijd te vermijden is. 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.   
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7. Plannen voor 2021 

7.1 Bergen op Zoom. Op weg naar zelfstandig wonen 

Jaarlijks keren er ongeveer 120 volwassenen uit detentie terug naar Bergen op Zoom. Wij vinden het 

belangrijk dat er door het hele land genoeg voorzieningen zijn om ondersteuning te kunnen bieden. 

Tijdens de pilot ‘Op weg naar zelfstandig wonen’ bieden we aan acht (ex-)gedetineerden uit de 

centrumgemeente Bergen op Zoom huisvesting en begeleiding. We werken samen aan een zinvol 

leven zonder criminaliteit. Dit bereiken we door te werken aan een stabiele woonsituatie, 

betekenisvol leven, dagbesteding, een krachtig netwerk en financiën die op orde zijn.  

 

Door binnen de PI te beginnen kunnen regelzaken (inschrijven woningnet, aanvragen DigiD, overzicht 

maken van schulden) eerder opgepakt worden en kan gestart worden met een krachtinventarisatie 

waardoor de deelnemer het gevoel van autonomie weer terugkrijgt en wordt gestart met het 

opbouwen van vertrouwen in de werkrelatie. Daarna volgt een periode van een half jaar in een 

ambulante woonvoorziening.  

 

Als de begeleider en de deelnemer denken dat er genoeg voortgang is geboekt voor de volgende 

stap, dan verhuist de deelnemer door naar een omklapwoning oftewel een zelfstandige woonruimte 

met al naar gelang mogelijkheden tot afschaling van intensiteit van de hulpverlening (maximaal een 

jaar). De deelnemer wordt zo minimaal één jaar en negen maanden begeleid, hierdoor wordt de kans 

op recidive kleiner.  

 

Dit is een samenwerking van EZN met Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, woningcorporatie 

Stadlander, Alwel en centrumgemeente Bergen op Zoom.  

7.2 Uitbreiding kleinschalige woonvoorzieningen 

In 2020 hebben wij fors ingezet op een locatie met 24-uurs voorziening in Tilburg en regio Hart van 

Brabant. Regio Hart van Brabant is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in Midden-

Brabant. We hebben diverse panden bekeken, maar tot op heden hebben we nog geen geschikt pand 

gevonden. In 2021 zullen we onze zoektocht verder doorzetten. 

 

In Maastricht zijn twee woningen voor ons beschikbaar. Er zijn vele overleggen geweest tussen de 

woningbouwvereniging, de gemeente, het veiligheidshuis en de politie. De druk op de wijk is al groot 

en er wordt getwijfeld of er genoeg draagkracht is. In 2021 volgt een beslissing en wij hopen 

uiteraard dat deze positief uitvalt.  

7.3 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 forensische werkveld. 

 

Het zou zonde zijn om deze gratis aangereikte kennis niet te 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 in de teamvergaderingen. Uiteindelijk 

koppelen we onze feedback terug naar het EFP.  
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7.4 Pilot beeldschermzorg 

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

coronavirus kon veel zorg niet meer op de normale manier worden geleverd. De afgelopen periode 

ervaarden veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg. 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 passen we steeds meer veelbelovende technologieën toe. Het 

onderzoeksrapport Technologie in de forensische zorg – Crossing borders (2019) concludeert dat 

technologie veel mogelijkheden biedt om de forensische zorg te ondersteunen of te verbeteren, 

maar dat er op dit moment barrières zijn waardoor veel voordelen maar deels of niet worden 

ervaren in de praktijk.  

 

We gaan daarom in 2021 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.  

7.5 Begroting Exodus Zuid-Nederland 2021 

Onderstaande begroting is, na advisering van de OC, vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd 

door de Raad van toezicht. 

Opbrengsten     

  Totale opbrengst Dforzo  2.637.645 

  Overige zorgprestaties 639.602 

  Subsidies 18.250 

  Overige bedrijfsopbrengsten 50.742 

Totaal opbrengsten   3.346.239 

      

Kosten     

  Totaal Personeelskosten 2.288.011 

  Totaal materiele kosten 485.918 

  Totaal Programmakosten 184.230 

  Totaal overige kosten 379.065 

Totaal Kosten   3.337.224 

      

Bedrijfsresultaat   9.015 

Totale rentebaten en -lasten   

  Rentebaten 50 

Exploitatieresultaat   9.065 

      

Resultaatbestemming     

  Toevoeging bestemmingsreserve 0 

Mutatie algemene reserve 9.065 
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8. Nawoord 

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. De corona pandemie heeft ook binnen onze 

organisatie, ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen, haar sporen nagelaten. Dit heeft zowel 

onze deelnemers als onze medewerkers extra veel energie gekost. Hetgeen ook zijn invloed heeft 

gehad op ons financiële resultaat. 
 
Daarnaast heeft het gezorgd voor een kwantitatieve stagnering in de groei van de ambulante 

hulpverlening, echter is de kwalitatieve hulpverlening juist verrijkt, doordat er een breder scala aan 

outreachende hulpverlening is toegepast. Ook de dagbesteding heeft een kwalitatieve groei gemaakt, 

met een breder aanbod, meer toegespitst op de krachten van de deelnemers. Dit willen we in 2021 

verder uit gaan bouwen. 
 

Het proces om tot een landelijke Exodusorganisatie te komen is in volle gang. Hoewel de transitie 

meerdere jaren in beslag zal nemen, zal de fusie van vijf regio’s binnen een vereniging naar één 

organisatie hopelijk eind 2021 haar beslag krijgen. 

 

Hierbij wil ik de directie, alle medewerkers en het team van vrijwilligers heel erg bedanken voor hun 

inzet over het afgelopen jaar! 

 

Dethmer Schuitema 

 

Voorzitter RvT Exodus Zuid-Nederland 
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Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming) 

 
 

 

   31-12-2020  31-12-2019 

   €  € 

Activa    

      

 Immateriële vaste activa 4.549  7.994 

 Materiële vaste activa 452.058  442.440 

      
Totaal vaste activa 456.607  450.434 

      

 Overige vorderingen  287.476  409.280 

 Liquide middelen 1.121.593  1.086.838 

      
Totaal vlottende activa 1.409.069  1.496.118 

      
Totaal Activa 1.865.676  1.946.552 

      

      
Passiva    

      

 Eigen vermogen    

  Bestemmingsreserve 1.406.330  1.437.441 

  Bestemmingsfondsen 2.302  7.417 

      

 Totaal eigen vermogen 1.408.632  1.444.858 

     

 Voorzieningen 29.489  41.316 

  

 
Kortlopende schulden 427.555  460.378 

      
Totaal Passiva 1.865.676  1.946.552 
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Exploitatierekening over 2020 

 

   Exploitatie      Begroting   

 
Exploitatie  

  2020  2020  2019 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: €  €  € 

       

 Opbrengsten zorgprestaties 2.682.322  3.121.420  2.551.170 

 Subsidies 37.716  40.000  36.994 

 Overige bedrijfsopbrengsten 69.571  13.028  60.273 

       
Som der bedrijfsopbrengsten 2.789.609  3.174.448  2.648.437 

       
BEDRIJFSLASTEN:      

       

 Personeelskosten  1.948.056  2.159.147  1.818.396 

 

 

Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 55.887  78.182  38.910 

 

 

Overige bedrijfskosten  821.945  887.463  787.438 

       
Som der bedrijfslasten 2.825.888  3.124.792  2.644.744 

       
BEDRIJFSRESULTAAT -36.279  49.656  3.693 

       

 Financiële baten en lasten 52  300  138 

       

RESULTAAT BOEKJAAR -36.227  49.956  3.831 

       

       

       
RESULTAATBESTEMMING:    

       

 Toevoeging bestemmingsreserve  0  40.000  0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  -4.748  0  -11.102 

 Toevoeging bestemmingsfonds 0  0  10.000 

 Onttrekking bestemmingsfonds -5.115  0  -5.073 

       
Mutatie bestemmingsreserve -26.364  9.956  10.006 

   Nadelig   Voordelig  Voordelig 
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Kasstroomoverzicht      

    2020     2019 

  € €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

       
Bedrijfsresultaat   -36.279   3.693 

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen  55.887   38.910  
- voorzieningen  -11.827   10.633  

   44.060   49.543 

Veranderingen in vlottende middelen:       
- vorderingen  121.804   -22.984  
- kortlopende schulden  -32.823   212.712  

   88.981   189.728 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   96.762   242.964 

Ontvangen interest  52   138  

   52   138 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   96.814   243.102 

       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

       
Investeringen in immateriële vaste activa  0   -10.336  

Investeringen materiële vaste activa  -63.511   -130.189  
Desinvesteringen in immateriële vaste activa  0   2.918  

Desinvesteringen in materiële vaste activa  1.452   21.419  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -62.059   -116.188 

 

Mutatie geldmiddelen   34.755   126.914 

  

Aansluiting geldmiddelen 

 2020  2019 

Stand per 1 januari 1.086.838  959.924 

Mutatie geldmiddelen  34.755  126.914 

Stand per 31 december 1.121.593  1.086.838 
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Toelichting  

 
Exodusorganisatie 

 
Stichting Exodus Zuid-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. 
Stichting Exodus Zuid-Nederland is statutair gevestigd te Venlo. Het adres van 

de stichting is Dautzenbergstraat 96, 5921 BZ Venlo. Exodus bestaat uit 
meerdere 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 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:  
• Gebouwen: 2,5-10% 

• Verbouwing: 10% 
• Inventaris: 20-33,33% 

• Installaties: 20-33,33% 
• 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 

instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten 
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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. Verplichtingen en mogelijke verliezen 

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

 
Opbrengsten 

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de 
verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum 
en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat 

het resultaat betrouwbaar kan worden geschat). 

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de 
periode waarin de baten zijn verantwoord. 

 
Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 

 
Pensioenregeling 

Stichting Exodus Zuid-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 Zuid-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 Zuid-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 Zuid-Nederland heeft geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 

het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 
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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 immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer 
te geven: 
 

 

 Andere vaste  TOTAAL 

 bedrijfsmiddelen   

    
Aanschafwaarde per 31-12-19 10.336  10.336 

Geaccum afschr. per 31-12-19 2.342  2.342 

Boekwaarde per 31-12-19 7.994  7.994 

    
Investeringen 0  0 

Afschrijvingen (in X jaar) 3.445  3.445 

    
Desinvestering 0  0 

Afschrijving desinvesteringen 0  0 

    
Aanschafwaarde per 31-12-20 10.336  10.336 

Geaccum afschr. per 31-12-20 5.787  5.787 

Boekwaarde per 31-12-20 4.549  4.549 

 
 

Materiële vaste activa 
Alle materiële vaste activa worden volledig afgeschreven (zonder restwaarde) in 
de genoemde termijnen. 

 

Bedrijfsge-
bouwen (incl Installaties  Andere vaste  TOTAAL 

 verbouwingen)  bedrijfsmiddelen   

      
Aanschafwaarde per 31-12-19 455.694 49.868 175.119  680.681 

Geaccum afschr. per 31-12-19 128.676 32.349 77.216  238.241 

Boekwaarde per 31-12-19 327.018 17.519 97.903  442.440 

      
Investeringen 15.313 31.272 16.926  63.511 

Afschrijvingen (in X jaar) 8.913 10.407 33.121  52.441 

      
Desinvestering 0 0 4.301  4.301 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 4.301  4.301 

      

Subsidies 0 1.452 0  1.452 

      

Aanschafwaarde per 31-12-20 471.007 79.688 187.744  738.439 

Geaccum afschr. per 31-12-20 137.589 42.756 106.036  286.381 

Boekwaarde per 31-12-20 333.418 36.932 81.708  452.058 
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Vorderingen 
De specificatie is als volgt: 

  31-12-2020  31-12-2019 

Groepsinterne vorderingen 208.942  328.908 

Nog te ontvangen bedragen 36.216  30.644 

Vorderingen op bewoners 16.987  19.183 

Transitoria 16.610  15.612 

Vooruitbetaalde kosten 2.273  0 

Waarborgsom 0  7.500 

Overlopende activa 6.448  7.433 

Totaal vorderingen 287.476  409.280 

 
De mutaties op de groepsinterne vorderingen hebben met name betrekking op 

lonen, sociale lasten, loonheffing en ontvangen subsidies. 
 
Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 

       

 31-12-2020  31-12-2019 

Bankrekeningen 1.119.474  1.084.151 

Kassen  2.119  2.687 

Totaal vorderingen 1.121.593  1.086.838 

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

Van het totaal werd 675.061 euro in de vorm van een spaarrekening 
aangehouden. Dit geld is direct opneembaar. 
 

 
Eigen Vermogen 

 
Bestemmingsreserves    

Het verloop is als volgt weer te geven:    
 

Continuïteitsreserve  2020  2019 

Stand per 1 januari 1.211.045  1.201.039 

 + toevoegingen  0  10.006 

 - onttrekkingen 26.364  0 

Stand per 31 december 1.184.681  1.211.045 

 

Egalisatie reserve    
Stand per 1 januari 2.499  2.499 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 2.499  2.499 

 

Perspectief reserve    
Stand per 1 januari 10.000  10.000 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 10.000  10.000 
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Algemene bestemming reserve 

Stand per 1 januari 213.898  225.000 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 4.748  11.102 

Stand per 31 december 209.150  213.898 

    

    
Totaal Bestemmingsreserves 1.406.330  1.437.441 

 
Continuïteitsreserve 

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.  
 

Egalisatie reserve 
Met de gemeente Tilburg is afgesproken dat deze reserve vanaf het boekjaar 
2017 gevormd wordt. De reserve komt ten goede aan de extra inzet in gemeente 

Tilburg inzake begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden.  
 

Perspectief reserve 
Deze reserve is bestemd voor bewoners in de huizen in de regio Zuid-Nederland, 
die tijdelijke financiële steun nodig hebben. 

 
Algemene bestemmingsreserve 

Reserve voor noodzakelijkheden op het gebied van deskundigheidsbevordering, 
perspectief, onderhoud en doorontwikkeling. Zowel op deelnemer-, medewerker- 

als organisatieniveau. 
 
 

Perspectief Fonds 2020  2019 

Stand per 1 januari 1.597  2.490 

 + toevoegingen  0  0 

 - onttrekkingen 408  893 

Stand per 31 december 1.189  1.597 

 
 

Fonds renovatie kamers Den Bosch    
Stand per 1 januari 5.820  0 

 +toevoegingen 0  10.000 

 -onttrekkingen 4.707  4.180 

Stand per 31 december 1.113  5.820 

 

Totaal Bestemmingsfondsen 2.302  7.417 

 
 
Perspectief Fonds 

Het Perspectieffonds bestaat deels uit giften, waarvan de beperkte 
bestedingsmogelijkheid door derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor 

bewoners in de huizen in de regio Zuid-Nederland, die tijdelijke financiële steun 
nodig hebben. 
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Fonds renovatie kamers Den Bosch  

Het fonds bestaat uit giften, waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door 
derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor de renovatie van de kamers in Den 

Bosch.  
   
Voorzieningen 2020  2019 

Stand per 1 januari 41.316  30.683 

 + toevoegingen  1.682  10.765 

 - onttrekkingen 13.509  132 

Stand per 31 december 29.489  41.316 

 

 
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 213.074  260.309 

Gemeente Den Bosch beschermd wonen 78.122  100.167 

Te betalen vakantiegeld en dagen 54.039  39.736 

Waarborgsommen 14.653  11.800 

Te betalen zorgbonus 2.000  0 

Schulden aan bewoners 800  4.774 

Transitoria 197  197 

Vooruit ontvangen subsidies 0  4.677 

Overlopende passiva 64.670  38.718 

Totaal kortlopende schulden  427.555  460.378 
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Niet uit de balans opgenomen activa en verplichtingen 

 
De stichting heeft een huurcontract tot 31 december 2023 voor de locatie te ‘s-

Hertogenbosch. De huurverplichting voor 2021 bedraagt      
€ 76.475 Voor de periode 2022 en 2023 bedraagt de totale huurverplichting  
€ 151.276 behoudends de jaarlijkse indexering. 

 
De stichting is onderverhuurcontracten aangegaan. De stichting heeft de 

verplichting tot verhuur van kamers en de rechten tot de opbrengsten uit deze 
verhuur. De rechten uit hoofde van deze contracten bedragen totaal € 47.138 
voor geheel 2021.  

 
De stichting heeft een huurcontract voor het moederhuis in Venlo. De 

huurverplichting voor 2021 bedraagt € 32.114 Het huurcontract is voor 
onbepaalde tijd aangegaan. 
 

De stichting heeft van de Gemeente Heerlen-Sittard een werkplek gehuurd t/m 
eind maart 2021. De kosten bedragen hiervoor 1.250 euro.  

 
Er zijn daarnaast huurcontracten op naam van Exodus afgesloten. Deze panden 

worden bewoond door voormalige bewoners van het Exodus huis en bewoners 
van het van der Staaij project. De totale huurverplichting voor 2020 is € 46.320. 
Na verloop van maximaal 1 jaar zullen de verplichtingen voortvloeiend uit de 

huurovereenkomsten van voormalige bewoners van het Exodus huis overgaan 
naar hun eigen naam. De huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd aangegaan. 

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

 
Opbrengsten 

 
Opbrengst zorgprestaties 

De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 2.196.653  2.247.296 

    

Gemeente Den Bosch Beschermd Wonen 214.256  185.837 

    

Gemeente Sittard-Geleen 27.500  27.500 

Gemeente Tilburg 4.735  7.193 

    

Gemeente Gouda inzake plaatsingen 22.836  0 

Gemeente Tilburg inzake plaatsingen 10.000  0 

Gemeente Heerlen inzake plaatsingen 0  16.560 

Overige plaatsingen 2.130  0 

    

Gemeente Den Bosch Maatwerk ambulante begeleiding 8.450  0 

    

WMO gemeente Heerlen 8.628  3.387 

WMO gemeente Kerkrade 0  1.193 

WMO gemeente Maastricht vorig jaar 0  -943 

    

Gemeente Venlo Veilig Thuis 96.301  0 

    

Opbrengst Weller 0  1.118 

PGB gemeente Den Bosch 0  2.982 

    

RIC Den Bosch 22.544  21.666 

RIMO Housing project 14.138  19.298 

    

Opbrengst Moveoo 41.952  0 

Opbrengst Veiligheidshuis 7.323  9.048 

Opbrengst van der Staaij projecten 4.876  9.035 

Totaal opbrengst zorgprestaties 2.682.322  2.551.170 

 
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.  
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Subsidies 

De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie ten 

behoeve van vrijwilligers 16.500  16.500 

Gemeente Venlo 16.120  16.120 

Stage Fonds 5.096  4.374 

Totaal subsidies 37.716  36.994 

 
De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het 

vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De 
subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking 

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

 
Overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt: 

 2020  2019 

Giften van particulieren  1.415  2.235 

Giften van kerken  2.853  2.663 

Giften van fondsen 49  11.348 

    

Opbrengsten onderverhuur 46.320  44.690 

Opbrengst eigen bijdrage 

begeleidingskosten 15.604  13.060 

Project COSA 3.127  1.341 

Project Opvoedondersteuning 0  -15.064 

Overige baten 203  0 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 69.571  60.273 

 

 
De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die 

bewoners betalen voor de begeleiding in het Exodushuis.  
 
 

Personeelskosten      
De specificatie is als volgt:  2020  2019 

Salariskosten 1.466.353  1.358.242 

Sociale lasten 239.189  223.043 

Pensioenpremies 109.648  108.012 

Andere personeelskosten 117.488  42.722 

Subtotaal 1.932.678  1.732.019 

Personeel niet in loondienst 15.378  86.377 

Totaal personeelskosten 1.948.056  1.818.396 

 
Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele 
subsidies. In 2020 waren er gemiddeld 36,10 fte (2019:35,77 fte) in dienst van 

de Stichting Exodus Zuid-Nederland. 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) 
 

Naam  R. Wisse  

Functionaris    Directeur-bestuurder 

In dienst vanaf 1 januari 2020 

In dienst tot 31 december 2020 

Deeltijdfactor 100% 

Gewezen topfunctionaris Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja 

  

Bezoldiging  

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 100.664   

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.169  

Subtotaal € 109.834   

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum €135.000  

-/- Onverschuldigde betaald bedrag €  

  

Totale bezoldiging € 109.834 

 

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 € 94.642 

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.725 

  

Totale bezoldiging 2019 € 103.367 

  

 
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. 

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

Naam Periode 

Dhr. D.W. Schuitema 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Dhr. P. van der Grinten 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Dhr. A.A.W. de Haan 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Mevr. I.I. Cuppers 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

Dhr. C. Niessen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 
 

 

Afschrijvingskosten 
De specificatie is als volgt:  2020  2019 

Afschrijving immateriële vaste activa 3.445  2.342 

Afschrijving gebouwen en verbouwing 8.913  6.561 

Afschrijving installaties 10.407  5.603 

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 33.121  24.404 

Totaal afschrijvingen 55.887  38.910 

 
 

Overige bedrijfskosten      
De specificatie is als volgt:  2020  2019 

Huurkosten en Leasing 111.153  111.103 

Onderhoud en energiekosten 72.143  92.451 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 70.438  74.957 

Bewoners gebonden kosten 41.551  46.927 

Algemene kosten 526.080  462.000 

Totaal overige bedrijfskosten 821.945  787.438 

    
    

Onderhoud en energiekosten 

 2020  2019 

Onderhoudskosten 18.868  22.004 

Energiekosten 53.275  70.447 

Totaal onderhouds- en energiekosten 72.143  92.451 

 
Bewoners gebonden kosten 

 2020  2019 

Bewonerskosten 36.900  41.568 

Bewonersactiviteiten 4.651  5.359 

Totaal bewoners gebonden kosten 41.551  46.927 
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Algemene kosten  

 2020  2019 

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 296.147  289.841 

Overige huisvestingskosten 87.966  68.877 

Kosten automatisering 50.115  30.387 

Advies- en accountantskosten 31.558  4.973 

Kosten projecten 21.293  25.812 

Communicatiekosten 16.001  12.747 

Salarisadministratie 9.236  0 

Public relations kosten 3.010  1.376 

Bestuurskosten 2.404  9.527 

Onkosten vrijwilligers 2.275  8.718 

Kosten transitie 197  0 

Overige algemene kosten 6.458  9.742 

Totaal algemene kosten 526.081  462.001 
 

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

inkooprelatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 

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, werkgeversorganisaties; 
• Coördinatie vrijwilligers;  

• Inhoud van het begeleidingsprogramma. 
 
 

Rente baten en lasten 

 2020  2019 

Rente baten 52  138 

Rente lasten 0  0 

Saldo rente baten en lasten 52  138 
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Analyse van het resultaat  

 

Het boekjaar 2020 is een jaar geweest die voor een belangrijke mate in het teken stond 

van het Covid-19 virus. De grote uitdagingen die we hebben ervaren om veilig te kunnen 

blijven werken met onze collega’s en deelnemers hebben geresulteerd in een lastig jaar 

waarin de opbrengsten flink onder druk zijn komen te staan. Ondanks de lagere 

opbrengsten en extra gemaakte kosten is het gelukt om het boekjaar 2020 met een 

beperkt verlies af te sluiten.  

 

De opbrengsten van het landelijk contract met het ministerie van Justitie en Veiligheid 

laten een daling van 17% ten opzichte van de begroting tot een bedrag van 2.199K. De 

veiligheid van het personeel en deelnemers heeft altijd voorop gestaan waardoor in 

meerdere perioden in 2020 een substantieel lagere bezetting is geweest. Ondanks 

minder deelnemers blijft er sprake 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.  

 

De gemeente Den Bosch is voor wat betreft de trajecten beschermd Wonen al jaren een 

belangrijke partner voor ons. Ook in 2020 zijn er meer trajecten geweest wat 

geresulteerd heeft in een hogere opbrengst. 

 

Sinds een paar jaar hebben wij extra ingezet op het bieden van begeleiding en 

ondersteuning in gemeenten waar Exodus nog geen aanbod had. Dit heeft al tot een 

aantal mooie resultaat geleid. Met de gemeente Gouda en Tilburg hebben wij in 2020 

contracten kunnen afsluiten. 

 

Ook met Stichting Moveoo is een goede samenwerking opgestart voor begeleiding van 

deelnemers.  

 

Gemeente Venlo is eveneens al jarenlang een ketenpartner die ons structureel middels 

een subsidie ondersteunt. Afgelopen jaar heeft dit zich uitgebreid met een contract voor 

5 maanden voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Dit contract zal in 2021 

gecontinueerd worden. 

 

De totale bedrijfskosten zijn substantieel lager dan de begroting. Dit is ook in lijn met de 

gedaalde opbrengsten. Belangrijkste daling is bij de personeelskosten. Door een lagere 

bezetting is er ook minder begeleidend personeel ingezet. Daarnaast zijn de overige 

kosten gestegen. Met name de overige huisvestingskosten zijn gestegen door 

bijvoorbeeld aanschaf van beschermingsmiddelen om veilig te kunnen werken. Ook de 

kosten voor ICT en advies zijn gestegen. Digitalisering en werken op afstand wordt meer 

de norm wat zorgt voor extra uitgaven om dit te realiseren.  

 

Het resultaat over 2020 zal na een vrijval uit de bestemmingsreserve en fondsen door 

extra onderhoudskosten onttrokken worden aan de continuïteitsreserve.  

 

In 2021 ligt de focus op het beter aan laten sluiten van ons aanbod aan de vraag van 

onze deelnemers. Dat doen we door het uitbreiden van onze kleinschalige voorzieningen. 

Doelstelling is om met name in Zuid-Limburg en West-Brabant met een structureel 

aanbod onze doelgroep te kunnen ondersteunen. Middels een intensieve samenwerking 

met gemeenten, PI, VHH en reclassering. 
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Ondertekening 

 

 
26 april 2021 

 
 
Stichting Exodus Zuid-Nederland te Venlo 

 
Het bestuur:  

 
Mevr. R. Wisse (directeur-bestuurder) 
 

Leden van de raad van toezicht: 
  

Dhr. D.W. Schuitema 
 
Dhr. P. van der Grinten 

 
Dhr. A.A.W. de Haan 

 
Mevr. I.I. Cuppers 
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Overige toelichtingen 

 

Resultaatbestemming  

 

Resultaat boekjaar -36.227 

   
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:  

   

 Toevoeging bestemmingsreserve  0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  -4.748 

 Toevoeging bestemmingsfonds 0 

 Onttrekking bestemmingsfonds -5.115 

   
Mutatie continuïteitsreserve  -26.364 
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Stichting Exodus Zuid-Nederland 

Dautzenbergstraat 96 

5921 BZ  VENLO 

 

 

 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

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

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Exodus Zuid-Nederland gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 28 tot en met 49 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Zuid-Nederland te Venlo 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 € 1.865.676; 

2. de resultatenrekening over 2020 met een resultaat van € 36.227 (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 Zuid-Nederland te Venlo, 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; 

 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, 28 april 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 Zuid-Nederland te Venlo 

 

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. 

 

 

 




