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Voorwoord 

 

Naast de ondertussen welbekende perikelen rondom de coronapandemie domineerde 

intern bij Exodus vooral de op handen zijnde landelijke fusie naar 1 Exodus stichting. 

Binnen de regionale stichtingen gingen de werkzaamheden voor en met onze deelnemers 

onverminderd voort en hebben zowel medewerkers als deelnemers geen hinder 

ondervonden van hetgeen er achter de schermen allemaal plaatsvond om de fusie met 

alle Exodus entiteiten gerealiseerd te krijgen.  

 

Het was een lange weg maar eind 2021 zijn wij geëindigd met iets waar wij met elkaar 

ontzettend trots op zijn! Met ingang van het boekjaar 2022 is de fusie een feit en bestaat 

er 1 landelijk georganiseerde Exodus stichting onder de noemer Stichting Exodus 

Nederland. Dat betekent ook dat 2021 het laatste jaar van Stichting Exodus Noord en 

Oost Nederland (ENO) in deze hoedanigheid is geweest. Dat gezegd hebbende is dit ook 

het laatste bestuursverslag van ENO als entiteit.  

 

Naaste de fusiezaken is er inhoudelijk binnen het primaire zorgproces ingezet op het 

vergroten van kennis van onze medewerkers door middel van onlinetrainingen en waar 

het mogelijk was via fysieke ontmoetingen. Door corona zijn het aantal teamdagen en 

teamuitjes beperkter geweest dan we gewend zijn. Ondanks dat heeft de ontwikkeling 

van onze medewerkers gelukkig niet stil gestaan. Mede dankzij de vastberadenheid van 

een ieder hebben we dit op een passende wijze invulling weten te geven, waarvoor hulde 

aan al onze medewerkers. De manier waarop zij hun werk en de daar bijkomende zaken 

weten te organiseren is bewonderenswaardig!  

 

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

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

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

kerken konden wij iedere deelnemer onder andere weer van een leuk kerstcadeautje 

voorzien. Mensen die vaak na jarenlange detentie weer terug in de maatschappij mogen 

terug keren hebben onze steun en aandacht ontzettend hard nodig. Wij zijn enorm blij 

met onze donateurs en vrijwilligers, dank voor uw steun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard van Leeuwen 

Bestuurder Exodus Nederland
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1.1 Stichting Exodus Noord en Oost Nederland (ENO) 

Stichting Exodus Noord en Oost Nederland, hierna te noemen ENO, is als zelfstandige 

juridische entiteit lid van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland 

(afgekort SEN). De stichting is gevestigd in de stad Groningen en heeft haar werkgebied 

in Noord- en Oost-Nederland in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 

Overijssel. ENO is een ISO 9001 gecertificeerde zorginstelling. De SEN is de grootste 

landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt 

aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Bij Exodus bieden we 

begeleiding volgens de methodiek krachtwerk. Exodus gaat daarbij uit van de vier 

sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. 

 

1.2 Missie: 

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

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

• als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven 

• zicht krijgen op de zin van hun bestaan 

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

dat van anderen 

 

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

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

is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel 

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

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

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

criminaliteit vergroot en neemt de veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de 

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

voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. 

 

1.3 Visie: 

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

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

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

Exodus wil een schakel zijn in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen 

vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid 

in de samenleving. Exodus zoekt samenwerking met vergelijkbare organisaties en 

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

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

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

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

gemotiveerde en betrokken werknemers. 

 

1.4 Kernactiviteiten 

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

begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding.  

 

1.5 Verwijzing en plaatsing forensische zorg 

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

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

(Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord Nederland en Leger des Heils), het 

Psycho Medisch Overleg in de penitentiaire inrichting. 
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1.6 Begeleid wonen forensische zorg 

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

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

hun eigen verantwoordelijkheid. Periodiek wordt de geboden begeleiding geëvalueerd en 

doelen worden bijgesteld. Onze methodiek Jouw Kracht is gebaseerd op krachtwerk en 

gaat uit van de kracht en eigen mogelijkheden van de deelnemers.  

 

1.7 Ambulante begeleiding forensische zorg 

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

Iedere deelnemer heeft een persoonlijk ambulante begeleider. Er wordt een 

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

persoonlijk begeleidingsplan wordt vastgesteld op welke leefgebieden de deelnemer 

behoefte heeft aan begeleiding en aan welke doelen de deelnemer wil werken. Dit 

begeleidingsplan wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding 

in de afgelopen periode is verlopen en worden doelen gesteld voor de volgende periode.  
 

1.8 Dagbesteding forensische zorg 

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

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

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

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

werkervaringsplaatsen. Zowel intern als extern bieden wij de mogelijkheden om 

werkervaring op te doen met professionele begeleiding.  

 

Interne werkervaringsplaatsen: 

• De Metaal Fabriek Groningen (gestart in 2020) 

• Extra+ (kringloopwinkel) 

• Schilderwerkzaamheden 

• Tuinwerkzaamheden voor buurtgenoten  

 

Externe werkervaringsplaatsen: 

• Kringloop+ 

• Meubelmakerijen 

• Fietsenwerkplaats 

• Klussenbedrijven 

• Assemblagebedrijven 

• Horecabedrijven 

• Bemiddeling voor een andere werkervaringsplaats (individueel perspectief) 

 

 

 

 

 
 

ENO is een ISO 9001 gecertificeerde zorginstelling 
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1.9 WMO zorg 

 

ENO heeft met een aantal gemeenten een WMO-contract om ook begeleiding via de WMO 

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

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

niet van zorgaanbieder hoeven te wisselen. Het gaat hier om begeleid wonen en 

ambulante begeleiding.  
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2.1 Juridische structuur en groepsstructuur 

Stichting Exodus Noord- en Oost-Nederland (ENO) is lid van de vereniging 

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

Zuid-Nederland (Zuid NL), Exodus Zuid-Holland (ZH), Exodus Midden-Nederland (Midden 

NL) en Exodus Noord-Holland (NH). SEN behartigt als verenigingsbureau de belangen 

van de leden zowel intern als extern. Het organogram van ENO ziet er als volgt uit: 

 

Organogram Stichting Exodus Noord- en Oost-Nederland t/m 31-12-2021  
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2.2 Interne organisatiestructuur en personele bezetting  

ENO kent een platte organisatiestructuur. De stichting wordt bestuurd conform de 

governancecode Model Raad van Toezicht van de sector Welzijn en Maatschappelijk 

Dienstverlening.  

 

De stichting kende in 2021 een Raad van Toezicht met zes toezichthouders. Het bestuur 

kende in 2021 één bezoldigd directeur-bestuurder.  

 

Er waren 26 bezoldigde medewerkers in dienst (20,86 fte per 31-12-2021) welke 

operationeel aangestuurd worden door een teamleider. De functies waren in 2020 als 

volgt verdeeld: 1 directeur, 1 teamleider, 1 controller, 1 gedragswetenschapper, 1 

administratief medewerker, 1 zorgcoördinator, 4 woonbegeleiders, 1 woonbegeleider/ 

assistent projecten vrijwilligers, 5 ambulant begeleiders, 1 assistent woonbegeleiders, 2 

begeleiders dagbesteding, 1 huismeester, 1 slaapwacht/ assistent begeleider 

dagbesteding, 3 slaapwachten en 1 stagiaire.  

 

 

2.3 Ziekteverzuim 

ENO kende in 2021 een ziekteverzuimpercentage van 3,15% ten opzichte van 1,4% in 

2020. Dit betekent een stijging van 1,75%.  

Kort 0,08% 

Middellang 0,10% 

Lang 2,97% 
 

 
 

 

3.1 Organisatie en beleid 

ENO is een laagdrempelige organisatie waarbij persoonlijk leiderschap een belangrijke 

competentie moet zijn en is van onze medewerkers. ENO streeft naar een grote mate 

van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert medewerkers om zelfstandig initiatieven te 

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

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

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

wanneer zij zelfstandig terugkeren in de maatschappij.  

 

Management en bestuur sturen sterk op het perspectief dat de stichting een financieel 

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

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

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

overige regio’s waar onze collega’s werkzaam zijn. Als voorbeeld hiervan heeft ENO in 

2021 haar directeur op interimbasis ingezet op verzoek van de Raad van Toezicht van 
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Noord-Holland. Tevens is ondersteuning geboden door onze controller in regio Noord-

Holland. Deze inzet heeft gedurende het gehele jaar 2021 plaats gevonden.  

 

Het medewerkers tevredenheidonderzoek is in november 2019 uitgevoerd en werd 

gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Een mooie stijging van 0,7 

punten ten opzichte van het vorige medewerkers tevredenheidonderzoek waar we nog 

een 7,0 scoorden. 

 

ENO heeft een efficiënte en gezonde bedrijfsvoering. De laatste jaren is er gewerkt 

binnen de vastgestelde begroting. In 2021 is de begroting niet gerealiseerd en wordt het 

jaar afgesloten met een negatief resultaat. Dit is met name te herleiden naar het 

achterwege blijven van aanmeldingen voor de dagbesteding. Hierdoor zijn de kosten van 

de metaalfabriek hoger dan de verwachtte inkomsten. De meeste deelnemers hebben 

een baan, wat eerder niet zo was. Dit is met name het gevolg van de economische 

situatie waarbij er momenteel meer vacatures zijn dan beschikbaar personeel. Er is een 

afname waarneembaar van deelnemers. De aanwezige deelnemers hebben over het 

algemeen wel hogere zorgzwaarte waardoor intensievere begeleiding noodzakelijk is. Het 

aantal deelnemers is niet gestegen in 2021. Het aanbod van deelnemers voor ambulante 

begeleiding is ongeveer gelijk gebleven, vanaf juli was er een lichte daling van het aantal 

deelnemers ambulante zorg te zien. In 2021 is er geen groei binnen ambulant 

gerealiseerd. Wij zijn transparant en geven graag inzicht in de bereikte resultaten, in 

onze werkwijze en de besteding van aan ENO beschikbaar gestelde middelen en 

financiën. 
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Foto’s teamdagen 2021 

 

4.1 Financiële informatie  

Ontwikkelingen in boekjaar 

De gestelde doelen in de begroting 2021 zijn niet behaald met als belangrijkste oorzaak 

het achterblijven van de bezetting op de producten Wonen, Ambulant en Dagbesteding.  

 

In 2022 ligt de focus op het behalen van de in de begroting gestelde doelen om het 

negatieve resultaat om te buigen naar een positief resultaat.  

 

Behaalde omzet en resultaten 

In 2021 is de begrote omzet niet behaald en heeft geresulteerd in een negatief resultaat. 

 

Voornaamste risico's en onzekerheden 

De liquide middelen zijn toereikend om de interne vorderingen te dekken, echter zit er 

wel in de loop van het boekjaar fluctuaties in de hoogte van de vorderingen. 

 

De begrote zorgprestaties voor 2021 zijn afgestemd op het jaar 2020 waarbij trendmatig 

gekeken is naar in- en uitstroom met bijbehorende zorgzwaarte. Betrouwbaarheid van de 

bezetting cijfers en fluctuaties in de bezetting zijn factoren die in 2022 gevolgd dienen te 

worden. 

 

Financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) 

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

‘current ratio’ op 31-12-2021 komt boven de gewenste grens van 1 uit. Dit betekent dat 

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

 

De solvabiliteit van de stichting bedraagt 84,84%. Dit betekent dat op basis van de 

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

gezond is. 

 

Kasstromen en financieringsbehoeften 

De geldmiddelen nemen in 2021 toe vanwege een daling in openstaande vorderingen. 
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4.2 Financiële instrumenten 

Beleid op gebied van beheer risico's financiële instrumenten 

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

Door middel van maandelijks monitoren wordt de beheersing van de huidige 

liquiditeitspositie van de stichting gewaarborgd.  

 

 

4.3 Risicomanagement 

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

omvat de volgende aspecten:  

 

• Strategie 

• Operationeel 

• Financieel 

• Financiële verslaggeving 

• Wet- en regelgeving 

 

Het afgelopen jaar is het aantal WMO-contracten met gemeenten uitgebreid. De instroom 

van deelnemers is ook in 2021 moeizamer verlopen, de verwachting is dat dit 

onveranderd zal blijven in 2022. Vermoedelijke oorzaken hiervan zijn corona gerelateerd 

en de aangekondigde veranderingen rondom de nieuwe wet straffen en beschermen, 

detentiefasering, specifiek beëindiging van het penitentiaire programma (PP). Binnen 

ENO was dit een substantieel deel van de populatie deelnemers. Risicospreiding wordt 

gezocht in productdifferentiatie, onder andere via de WMO en specifieke doelgroepen met 

een justitieel verleden.  

 

4.4 Gedragscodes 

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

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

nieuwe medewerkers. Regelmatig worden vastgestelde protocollen doorgelicht tijdens 

interne en externe audits. Waar nodig wordt dit aangepast.  

 

4.5 Maatschappelijke aspecten en ondernemen 

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

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

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

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

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

De samenwerking zoeken en het uitwisselen van kennis en ervaring met vergelijkbare 

organisaties en groepen vrijwilligers vinden we belangrijk en helpt om onze 

werkzaamheden met kracht uit te voeren en in verbinding naar oplossingen te zoeken voor 

de deelnemers. ENO werkte in 2021 in de keten samen met onder andere het ministerie 

van Justitie en Veiligheid, de drie reclassering organisaties (3RO), Lentis, Forint, Politie 

Groningen, AFPN Groningen, Sociale Dienst Groningen, Veiligheidshuis Groningen en 

Kompas Bewind Voering.  

 

 

 

 

 

 

Veel vrijwilligers steunen het werk van Exodus, dank daarvoor! 
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4.6 Sociaal betrokken 

Exodus biedt een interessante werkomgeving welke herkenbaar is aan een open en 

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

medewerker tevredenheidonderzoek en lage ziekteverzuim. Wij zijn een organisatie waar 

professionals werkzaam zijn die gemotiveerd met hun werk bezig zijn. De regie ligt laag in 

de organisatie en is gericht op zelfmanagement. Om dit te bereiken wordt er veel 

geïnvesteerd in tijd en geld in onze medewerkers. Zo worden onze medewerkers plenair 

regelmatig (bij)geschoold. De cao kent onder andere een loopbaanbudget en een 

individueel keuze budget waar medewerkers gebruik van kunnen maken.                                    

 

 

 

                                                  
 

 

 

 
 
Foto’s teamuitje 2021 
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De Metaal Fabriek Groningen 

 
4.7 Opvang zonder strafrechtelijk kader en financiering 

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

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

voor begeleiding via Justitie meer beschikbaar is. Wanneer voor deze individuen geen 

directe en passende vervolgvoorziening beschikbaar is binnen de gemeente, maar waar 

wel zorg voor nodig is, biedt ENO op vrijwillige basis een bed aan en voorziet in de 

benodigde begeleiding totdat er een passende oplossing gevonden is. 

 

In sommige gevallen kunnen wij daarvoor terugvallen op een ondersteunende 

financiering van de gemeente via Van der Staaij- motie- gelden maar in een aantal 

gevallen is dat soms helaas ook niet mogelijk. Regelmatig betreft het hier deelnemers 

met ernstige delicten op hun conto maar waar desondanks geen passende voorziening 

voor is. ENO ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze 

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

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

perspectief te bieden.  

 

5.1 Bestuur en Raad van Toezicht - Zorgbrede Governance Code 

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

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

Deze code is vertaald in de statuten van de Stichting ENO.  
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5.2 Bestuur  

De samenstelling van het bestuur van ENO bestond op 31-12-2021 uit één bezoldigde 

directeur bestuurder, te weten:  

 

• Richard van Leeuwen, directeur- bestuurder (bezoldigd) 

 

Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties of belangenverstrengeling. De 

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

Topinkomens. 

 

5.3 Raad van toezicht 

Op 31-12-2021 was de samenstelling van de raad als volgt: 

 

• Theo Westerhout, voorzitter 

• Mieke Lems, lid 

• Anita van Nimwegen, lid 

• Feike Agema, voorzitter 

• Bauke van Stempvoort, lid 

• Johan Dreesens, lid 

• Jeanette Diele-Staal, lid           

 

 

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

ervaring. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met ENO noch 

is er sprake van conflicterende nevenfuncties of belangenverstrengeling. Evenals de 

directeur-bestuurder kennen de leden van de Raad van Toezicht geen honorering.  

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door de 

directeur- bestuurder. 

 

5.4 Cliëntenraad & klanttevredenheid 

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

aangesloten stichtingen worden vertegenwoordigd. De cliëntenraad heeft periodiek 

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

onderhouden namens de aangesloten stichtingen.  

 

Medio februari 2019 is er landelijk een klanttevredenheid onderzoek onder de 

deelnemers van Exodus uitgevoerd en onze dienstverlening met betrekking tot 

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

 

5.5 Gemeenschappelijke ondernemingsraad en onderdelencommissie ENO 

Landelijk is er een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GeMor) waarin ENO 

vertegenwoordigd werd door Martin. ENO heeft een onderdeel commissie (OC) met 3 

personeelsleden die de medewerkers van ENO vertegenwoordigen binnen de eigen 

stichting. De OC wordt vertegenwoordigd door Martin Hielkema, Hielkema, Tim Talman 

en Sieta Mangalie. Dank voor jullie inzet! De OC heeft periodiek overleg met de directie 

van ENO en doet daar verslaglegging van. Met ingang van het boekjaar 2022 vindt de 

landelijke fusie met alle Exodus entiteiten plaats en zal Martin Hielkema toetreden tot de 

Gemor. De OC stopt per 1-1-2022 definitief. Deze taak en verantwoordelijkheid valt dan 

onder de Gemor. Vanuit iedere regio/entiteit treedt er een medewerker toe tot de 

Gemor. 

 

6.1 Evaluatie van het bestuur en Raad van Toezicht 

In 2019 is er door GITP een evaluatief onderzoek gedaan naar het functioneren van de 

Exodus-organisatie (landelijk). Uitvloeisel hiervan was onder meer een herbezinning op 

de gewenste organisatiestructuur. In 2021 is het besluit genomen om met alle entiteiten 

van Exodus te gaan fuseren tot 1 stichting. In het boekjaar 2022 vindt deze fusie plaats.  
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6.2 Conclusie 

Vanwege corona is er geen geschikte gelegenheid geweest om fysiek een zelfevaluatie uit 

te voeren. Met ingang van het boekjaar 2022 is naar aanleiding van de landelijke fusie de 

raad van toezicht van iedere entiteit opgeheven, zo ook bij ENO. Vanuit ENO is de 

voorzitter, dhr. Theo Westerhout toegetreden tot de landelijke raad van toezicht.  

 

7.1 Toekomst 

In 2022 zal blijvend worden geïnvesteerd in onze medewerkers en de zorg voor onze 

deelnemers. Het bestendigen en vergroten van het netwerk van onze ketenpartners zoals 

DJI, reclassering, de veiligheidshuizen, gemeenten en collega instellingen is van groot 

belang. Intern binnen Exodus zal 2022 in het teken staan van het vervolg op de 

landelijke fusie waarbij de focus voor een groot deel zal liggen om de bij de fusie 

bijkomende noodzakelijke aandachtspunten goed in te regelen en te borgen. Het streven 

is naar eenduidigheid en het bewaken en borgen van een gezonde bedrijfscultuur. 

Hiervoor zal veel werk verzet moeten worden met elkaar en verdient de aandacht van 

ons allen zonder dat dit de dagelijkse gang van zaken en de zorg voor onze deelnemers 

verstoord.  

 

 
 

 

Regiokantoor ENO in Groningen 
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Forensisch Forum Groningen 

Het Forensisch Forum Groningen is de dag waarop professionals uit diverse 

(keten)organisaties elkaar beter leren kennen met als doel de lokale en regionale 

samenwerking binnen de forensische sector te bevorderen. Deze dag komt normaal 

gesproken onder andere tot stand via crowdfunding en wordt in gezamenlijkheid 

georganiseerd met de forensische zorgketenpartners. Doordat alle deelnemende 

organisaties een financiële en inhoudelijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van 

deze dag wordt het ook echt een dag van de forensische keten zelf. In 2021 heeft het 

forensisch forum gelukkig weer doorgang kunnen vinden in het Forum in Groningen. 

Ondanks de corona maatregelen was het een zeer geslaagd evenement met goede 

sprekers en mooie workshops. Exodus heeft ook dit jaar weer haar steentje mogen 

bijdragen aan een succesvol evenement van en voor professionals werkzaam in het 

forensisch werkveld.  
 
 

 
 

 

7.2 Investeren 

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

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

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

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

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

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

als regionaal een scholingsprogramma samengesteld dat bij deze behoefte aansluit.  
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7.3 Begroting Exodus Nederland 2022 na de fusie 
   

     

Begroting 
2022 

Opbrengsten     

Inkomsten     

   Inkooprelatie   13.689.308 
   Zorgprestaties   3.113.482 

   Subsidies  1.087.000 

   Giften   204.100 

  
 Overige 
opbrengsten   410.652 

      

Totaal Opbrengsten  18.504.542 

      
Kosten     

Personeelskosten     

  Salariskosten  9.609.064 

  
Sociale lasten en 
pensioenen  2.399.727 

  
Andere 
personeelskosten  1.205.011 

  
Personeel niet in 
loondienst  96.435 

    13.310.238 
Overige bedrijfskosten    

  
Onkosten 
vrijwilligers  116.260 

  Programmakosten  69.800 

  Huurkosten  1.265.118 

  
Onderhoud en 
energiekosten  420.134 

  
Bewoners gebonden 
kosten  721.757 

  Algemene kosten  1.760.793 

    4.353.862 

Algemene kosten     

  
Overige 
huisvestingskosten  490.125 

  
Kosten Public 
relations  32.300 

  Kosten Transitie  125.000 
  Kosten OR  25.500 

  Communicatiekosten  126.360 

  Bestuurskosten  32.980 

  
Kosten 
automatisering  509.300 

  Kosten administratie  85.000 

  
Juridische, advies en 
accountantskosten  171.350 

  
Overige algemene 
kosten  162.878 

    1.760.793 

      

  Afschrijvingskosten  429.296 
      

Totaal Kosten   18.093.396 

      
Bedrijfsresultaat   411.146 

      

Totale rentebaten en -lasten    
  Rentebaten  100 

  Rentelasten  28.200 

      
Exploitatieresultaat  383.046 
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Jaarrekening 2021 

 

Stichting Exodus Noord en Oost Nederland 
(ENO) 

   
 

 
 

 
 



 

  Pagina 19 van 43 

Inhoudsopgave 
 

JAARREKENING 2021 ................................................................... 20 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 ..................................................................................... 21 
EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 .................................................................................. 22 
KASSTROOMOVERZICHT .................................................................................................. 23 
TOELICHTING ............................................................................................................... 24 
TOELICHTING OP DE BALANS ............................................................................................ 29 
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING ........................................................................ 34 
ANALYSE VAN HET RESULTAAT .......................................................................................... 39 

OVERIGE TOELICHTINGEN ........................................................... 40 

RESULTAATBESTEMMING ................................................................................................. 40 
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM .................................................................................. 41 
ONDERTEKENING .......................................................................................................... 42 
OVERIGE GEGEVENS ....................................................................................................... 43 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ................................................ 43 

 
  



 

  Pagina 20 van 43 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Jaarrekening 2021 
 

Stichting Exodus Noord en Oost Nederland (ENO) 
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 

 
 
 

   31-12-2021  31-12-2020 

   €  € 

Activa    

      

 Immateriële vaste activa 898  3.492 

 Materiële vaste activa 156.971  161.625 

      
Totaal vaste activa 157.869  165.117 

      

 Overige vorderingen  268.752  673.596 

 Liquide middelen 1.194.896  1.007.236 

      
Totaal vlottende activa 1.463.648  1.680.832 

      
Totaal Activa 1.621.517  1.845.949 

      

      
Passiva    

      

 Eigen vermogen    

  Bestemmingsreserve 1.454.913  1.635.019 

      

 Totaal eigen vermogen 1.454.913  1.635.019 

     

 Voorzieningen 26.746  21.234 

  

 
Kortlopende schulden 139.858  189.696 

      
Totaal Passiva 1.621.517  1.845.949 
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Exploitatierekening over 2021 

   Exploitatie      Begroting   

 

Exploitatie  

  2021  2021  2020 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: €  €  € 

       

 Opbrengsten zorgprestaties 1.879.813  2.155.952  1.913.243 

 Subsidies 11.491  11.000  11.461 

 Overige bedrijfsopbrengsten 33.024  32.027  24.773 

       
Som der bedrijfsopbrengsten 1.924.328  2.158.979  1.949.477 

       
BEDRIJFSLASTEN:      

       

 Personeelskosten  1.397.155  1.441.716  1.303.865 

 

 

Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa 45.146  52.169  30.941 

 

 
Overige bedrijfskosten  657.947  680.598  635.548 

       
Som der bedrijfslasten 2.100.248  2.174.483  1.970.354 

       
BEDRIJFSRESULTAAT -175.920  -15.504  -20.877 

       

 Financiële baten en lasten -4.187  -100  17 

       

RESULTAAT BOEKJAAR -180.106  -15.604  -20.860 

       

       

       
RESULTAATBESTEMMING:  
 

Het resultaat is als volgt verdeeld:   

       

 Toevoeging bestemmingsreserve  0  0   0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  -75.000  -25.000  -38.000 

 Toevoeging bestemmingsfonds 0  0   0 

 Onttrekking bestemmingsfonds 0  0   -45.000 

       
Mutatie continuïteitsreserve (saldo)  -105.106  9.396  62.140 

   Nadelig   Voordelig   Voordelig  
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Kasstroomoverzicht  

    2021     2020 

  € €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

       
Bedrijfsresultaat   -175.920   -20.877 

       

Aanpassingen voor:       

- afschrijvingen  45.146   30.941  
- voorzieningen  5.512   5.551  

   50.658   36.492 

Veranderingen in vlottende middelen:       
- vorderingen  404.844   57.062  
- kortlopende schulden  -49.838   51.393  

   355.006   108.455 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   229.744   124.070 

Ontvangen interest  0   17  
Betaalde interest  -4.187   0  

   -4.187   17 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   225.557   124.087 

       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

       
Investeringen materiële vaste activa  -50.770   -113.141  
Desinvesteringen materiële vaste activa  11.873   82.309  
Subsidies  1.000   0  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -37.897   -30.832 

 

Mutatie geldmiddelen   187.660   93.255 

  

  
Aansluiting geldmiddelen 

 2021  2020 

Stand per 1 januari 1.007.236  913.981 

Mutatie geldmiddelen  187.660  93.255 

Stand per 31 december 1.194.896  1.007.236 
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Toelichting  
 

Exodusorganisatie 
 
Stichting Exodus Noord en Oost Nederland is onderdeel van de Exodus 

organisatie. Stichting Exodus Noord en Oost Nederland (ENO) is statutair 
gevestigd te Groningen. Het adres van de stichting is Parklaan 21, 9724 AP 

Groningen. Exodus bestaat uit verschillende leden, die werken vanuit dezelfde 
missie. Alle Exodushuizen zijn lid van vereniging Samenwerkingsverband Exodus 
Nederland. 

 
Activiteiten 

De stichting heeft ten doel: 
1. De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn 

geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig 
functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw 
en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke 

structuren die de oorzaak daarvoor vormen; 
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 2021, 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 de 

jaarrekening gehanteerd. 
 
Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 
Activa en passiva 

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

Een actief wordt in de balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de 
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Een verplichting wordt in de balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen met 

economische voordelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingen. 
 

De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur van het vast actief. 

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

• Automatisering: 33,3% 
 
Materiële vaste activa 

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

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

verwachte gebruiksduur van het vast actief. 

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

• Bedrijfsgebouwen: 10% 
• Inventaris: 20%  

• Installaties: 20 - 33,3% 
• 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 
wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele 

jaarrekeningposten. 
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Vorderingen  
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De 

vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 
oninbaarheid. 

 
Liquide middelen  

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s 
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 
Schulden  

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).  
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over 
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. 

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

deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande 

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

 
Opbrengsten 
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de 

verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum 
en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat 

het resultaat betrouwbaar kan worden geschat). 

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

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

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

 
Pensioenregeling 
Stichting Exodus Noord en Oost 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 Noord en Oost 
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 Noord en Oost 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 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6%. De gemiddelde 
dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) is 99,7%. 
Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is ruim 124%. Het pensioenfonds 

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

het Fonds geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te 
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus 
Noord en Oost Nederland heeft geen verplichting tot het voldoen van 
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aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan 
het effect van hogere toekomstige premies. 

 

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 31-12-20 7.802 7.802 

Geaccum afschr. per 31-12-20 4.310 4.310 

Boekwaarde per 31-12-20 3.492 3.492 

   
Investeringen 0 0 

Afschrijvingen 2.594 2.594 

   
Desinvestering 0 0 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 

   
Aanschafwaarde per 31-12-21 7.802 7.802 

Geaccum afschr. per 31-12-21 6.904 6.904 

Boekwaarde per 31-12-21 898 898 

 
 

 
Materiële vaste activa 

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

 Bedrijfsgebouwen incl Installaties  Andere vaste TOTAAL 

 verbouwingen)  bedrijfsmiddelen  

     
Aanschafwaarde per 31-12-20 23.321 134.765 117.553 275.639 

Geaccum afschr. per 31-12-20 14.040 27.307 72.667 114.014 

Boekwaarde per 31-12-20 9.281 107.458 44.886 161.625 

     
Investeringen 0 0 50.770 50.770 

Afschrijvingen 1.153 20.637 20.761 42.551 

     
Desinvestering 0 0 25.000 25.000 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 13.127 13.127 

     

Subsidies 0 0 1.000 1.000 

     

Aanschafwaarde per 31-12-21 23.321 134.765 142.323 300.409 

Geaccum afschr. per 31-12-21 15.193 47.944 80.301 143.348 

Boekwaarde per 31-12-21 8.128 86.821 62.022 156.971 
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Vorderingen 
De specificatie is als volgt:  31-12-2021  31-12-2020 

Groepsinterne vorderingen 219.023  624.411 

Transitoria 20.354  10.767 

Waarborgsom 12.951  12.951 

Nog te ontvangen bedragen 8.242  18.812 

Vorderingen op bewoners 8.182  6.655 

Totaal vorderingen 268.752  673.596 

 

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: 

 

 31-12-2021  31-12-2020 

Bankrekeningen 1.192.994  1.004.209 

Kassen  1.902  3.027 

Totaal liquide middelen 1.194.896  1.007.236 

 

De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor. 
Van het totaal werd 1.162.223 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  2021  2020 

Stand per 1 januari 1.384.987  1.322.847 

 + toevoegingen  0  62.140 

 - onttrekkingen 105.106  0 

Stand per 31 december 1.279.881  1.384.987 

 

Reserve Deelnemer    
Stand per 1 januari 21.685  21.685 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 21.685  21.685 

 

Reserve Innovatie/Doorontwikkeling    
Stand per 1 januari 138.347  176.347 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 75.000  38.000 

Stand per 31 december 63.347  138.347 

    

Reserve Medewerker    
Stand per 1 januari 53.000  53.000 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 53.000  53.000 
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Reserve Groot onderhoud 

Stand per 1 januari 35.000  35.000 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 35.000  35.000 

 

Reserve Noodpot Deelnemers    
Stand per 1 januari 1.000  1.000 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 1.000  1.000 

 

Reserve Activering Deelnemers    
Stand per 1 januari 1.000  0 

 +toevoegingen 0  1.000 

 -onttrekkingen 0  0 

Stand per 31 december 1.000  1.000 

    

    
Totaal Bestemmingsreserves 1.454.913  1.635.019 

 

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.  
 

Reserve Deelnemer 
De reserve Deelnemer is gevormd en bestemd voor alle deelnemers binnen de 

Stichting Exodus Noord en Oost Nederland.  
 
Reserve Innovatie/Doorontwikkeling 

De reserve Innovatie/Doorontwikkeling is gevormd om kosten voor landelijke en 
regionale investeringen in tools, groei en teamondersteuning te kunnen 

bekostigen. In het boekjaar 2021 is een deel van de investeringen en tekorten 
bij de metaalwerkplaats gefinancierd met een vrijval uit deze reserve. 
 

Reserve Medewerker 
De reserve is gevormd om kosten (nodig naast het bestaande loopbaanbudget) 

voor investeringen in deskundigheidsbevordering en loopbaan te kunnen 
bekostigen. En onverwachte kosten door calamiteiten, bijvoorbeeld extra kosten 

door het uitvallen van een sleutelfiguur, op te kunnen vangen. 
 
Reserve Groot onderhoud 

De reserve Groot Onderhoud is bestemd voor het onderhoud aan alle 
voorzieningen die vallen onder de stichting.  
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Reserve Noodpot Deelnemers 
De reserve is gevormd om noodzakelijke individuele behoeften van deelnemers 

te kunnen bekostigen die zelf daar onvoldoende financiële middelen ter 
beschikking voor hebben. 
 

Reserve Activering Deelnemers 
De reserve is gevormd om individuele deelnemers te kunnen helpen bij de 

resocialisatie in de samenleving die zelf daar onvoldoende financiële middelen ter 
beschikking voor hebben. 
 

 
Voorzieningen 2021  2020 

Stand per 1 januari 21.234  15.682 

 + toevoegingen  16.275  12.561 

 - onttrekkingen 10.763  7.009 

Stand per 31 december 26.746  21.234 

 
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: 

  31-12-2021  31-12-2020 

Te betalen loonheffing, pensioen en 

nettolonen 93.661  135.353 

Groepsinterne schulden 19.189  0 

Te betalen vakantiedagen 12.299  32.441 

Schulden aan bewoners 3.714  2.932 

Te betalen zorgbonus 3.000  3.000 

Overlopende passiva 7.995  15.970 

Totaal kortlopende schulden  139.858  189.696 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 

Stichting Exodus Noord en Oost Nederland heeft een aantal lopende 
huurcontracten. 
 

In totaal zijn er 11 huurcontracten gesloten voor onbepaalde tijd. De 
huurverplichtingen die voortvloeien uit deze contracten bedragen voor het 

boekjaar 2022 in totaal 103.885 euro. 
 
Er zijn 2 huurcontracten aangegaan voor een periode van 5 jaar. De 

huurverplichting die voortvloeit uit dit contracten bedraagt voor het boekjaar 
2022 in totaal 43.448 euro. Gedurende de gehele looptijd van het contract zal de 

huurverplichting 217.240 euro bedragen. 
 

Er zijn 2 huurcontracten afgesloten voor bepaalde tijd van 1 jaar. De 
huurverplichting die voortvloeit uit dit contracten bedraagt voor het boekjaar 
2022 in totaal 9.548 euro. 

 
Informatie arrest met betrekking tot de CAO-kwestie  

M.b.t. een arrest inzake een CAO-kwestie (slaapwachtdiensten) waartegen de 
Exodusorganisatie in cassatie is gegaan, is in april 2022 een schrijven ontvangen 
van andere medewerkers dan de twee medewerkers waarop de juridische 

uitspraak toeziet. Men stelt ook voor de uitspraak van het arrest in aanmerking 
te komen. Tot de uitspraak van de cassatie gaat de Exodusorganisatie niet over 

tot wijziging van uitbetaling inzake de slaapwachtdiensten of uitvoering van het 
arrest anders dan voor de twee medewerkers waarop het arrest toeziet. Het 
mogelijke financiële risico van de gehele situatie is berekend en kan indien dat 

vereist blijkt, vanuit de reserves gedragen worden.  
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Toelichting op de exploitatierekening 
 

Opbrengsten 
 
Opbrengst zorgprestaties 

De specificatie is als volgt: 

 2021  2020 

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1.763.823  1.797.592 

    

WMO gemeente Groningen 64.476  49.151 

WMO gemeente Meppel 10.781  0 

WMO gemeente Hoogeveen 5.400  6.293 

WMO gemeente Coevorden 2.998  7.525 

WMO gemeente Borger-Odoorn 1.203  15.873 

WMO gemeente Ooststellingwerf 0  259 

WMO gemeente oude jaren 4.218  -1.859 

    

WMO stichting Werkproject Ben in de Buurt 16.752  11.726 

WMO stichting Cosis 7.522  10.090 

WMO stichting Lentis Zuidvooruit 1.997  8.576 

    

Opbrengst ambulante begeleiding 643  6.913 

Opbrengst Veiligheidshuis 0  1.104 

    

Totaal opbrengsten zorgprestaties 1.879.813  1.913.243 

 

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 2022 vallen onder het huidige afgesloten 

aanbestedingscontract voor de periode 2020 en 2021. Het ministerie heeft 
besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te 
verlengen met een periode van één jaar. 

 
 

Subsidies 

De specificatie is als volgt: 

 2021  2020 

Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid ten 

behoeve van vrijwilligers 11.000  11.000 

Stage Fonds 491  461 

Totaal subsidies 11.491  11.461 
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De subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het 
vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De 

subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking 
van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte 
onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.  

 
Overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt: 

 2021  2020 

Giften van Particulieren  5.064  3.287 

Giften van Ondernemingen 4.950  0 

Giften van Fondsen 2.250  3.200 

Giften van Kerken  1.501  4.420 

 

Opbrengst doorbelaste huur 6.502  1.207 

Opbrengst eigen bijdrage 

begeleidingskosten 4.202  4.666 

Opbrengst verkoop vaste activa -873  0 

Overige baten 9.428  7.993 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 33.024  24.773 

 

 
De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die 

bewoners betalen voor de begeleiding in het Exodushuis.  
 
 

Personeelskosten      

 2021  2020 

Lonen en Salarissen 1.063.353  983.722 

Sociale lasten 179.460  178.007 

Pensioenpremies 103.905  89.466 

Andere personeelskosten 44.545  52.539 

Subtotaal 1.391.263  1.303.734 

Personeel niet in loondienst 5.892  131 

Totaal personeelskosten 1.397.155  1.303.865 

 
Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele 

subsidies. In 2021 waren er gemiddeld 22,7 fte (2020: 20,6 fte) in dienst van de 
Stichting Exodus Noord en Oost Nederland. 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 

 
Naam  R.W. van Leeuwen  

Functionaris    Directeur 

In dienst vanaf 1 januari 2021 

In dienst tot 31 december 2021 

Deeltijdfactor 100% 

Gewezen topfunctionaris Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja 

  

Bezoldiging  

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 128.973   

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.027  

Subtotaal € 141.000    

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 141.000 

-/- Onverschuldigde betaald bedrag € 0   

  

Totale bezoldiging € 141.000    

 

Klasse-indeling: 2 

Puntenscore: 8 

 

Gegevens 2020 

 

In dienst vanaf 1 januari 2020 

In dienst tot 31 december 2020 

Deeltijdfactor 100% 

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 124.036 

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.964 

  

Totale bezoldiging 2020 € 135.000  

  

 
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 2021 
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 met uitzondering van de heer van Leeuwen uit 
vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. Gedurende het boekjaar bestond de 

Raad van Toezicht uit de volgende leden: 
 

Naam Periode 

Dhr. T.J. Westerhout 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Mevr. M. Lems 1 januari 2021 tot en met 26 januari 2021 

Mevr. A.J.M. Mulder 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Dhr. F. Agema 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Dhr. B. van Stempvoort 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Mevr. J. Diele-Staal 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Dhr. J. Dreesens 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

 

 

Het bestuur wordt gevormd door de heer van Leeuwen. Hij ontvangt een 

bezoldiging die voldoet aan de WNT.  
 

 

Afschrijvingskosten 
De specificatie is als volgt: 

  2021  2020 

Afschrijving immateriële vaste activa  2.595  2.601 

Afschrijving bedrijfsgebouwen en 

verbouwingen  1.153  1.268 

Afschrijving installaties 20.637  7.445 

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 20.761  19.627 

Totaal afschrijvingen 45.146  30.941 

 

 
Overige bedrijfskosten      
De specificatie is als volgt: 

  2021  2020 

Huurkosten en Leasing 153.366  146.537 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 42.289  45.358 

Onderhoud en energiekosten 53.965  50.141 

Bewoners gebonden kosten 16.213  19.459 

Algemene kosten 392.114  374.053 

Totaal overige bedrijfskosten 657.947  635.548 

    
 
Onderhouds- en energiekosten 

 2021  2020 

Onderhoudskosten 1.888  1.530 

Energiekosten 52.077  48.611 

Totaal onderhouds- en energiekosten 53.965  50.141 

 

 
 
Bewoners gebonden kosten 

 2021  2020 

Bewonerskosten 13.257  15.691 

Bewonersactiviteiten 2.956  3.768 

Totaal bewoners gebonden kosten 16.213  19.459 



 

  Pagina 38 van 43 

Algemene kosten  

 2021  2020 

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 217.032  215.180 

Overige huisvestingskosten 51.242  54.588 

Kosten automatisering 48.576  38.960 

transitiekosten 25.775  0 

Communicatiekosten 18.665  24.164 

Projectkosten 9.653  9.049 

Public relations kosten 4.403  1.869 

Bestuurskosten 2.225  2.717 

Advies – en accountantskosten 741  18.869 

Onkosten vrijwilligers 10  425 

Overige algemene kosten 13.792  8.232 

Totaal algemene kosten 392.114  374.053 

 
 

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 Justitie en Veiligheid.  

 
Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodus huizen op het gebied 

van:  
• Missie; 
• Visie; 

• 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 

 2021  2020 

Rente baten 0  17 

Rente lasten 4.187  0 

Saldo rente baten en lasten -4.187  17 
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Analyse van het resultaat  
 

Het boekjaar 2021 is na bestemming van het resultaat negatief afgesloten met 
een totaal resultaat van 105.106 euro. Van het resultaat is per saldo 105.106 
euro onttrokken aan de continuïteitsreserves.  

 
Aan het negatieve resultaat liggen een aantal factoren ten grondslag.  

 
De totale bedrijfsopbrengsten zijn lager dan de begroting 2021. De realisatie van 
begeleid wonen ligt in 2021 171.000 euro onder begroot. De voornaamste reden 

hiervoor is verminderde en vertraagde instroom door de nieuwe wet straffen en 
beschermen waardoor PP en Artikel 43.3 trajecten niet meer Exodus geplaatst 

worden. Daarnaast is er mogelijk door corona minder uitstroom uit de PI’s. Dit 
laatste geldt ook voor de producten Ambulant en Dagbesteding. 
 

Het aantal ambulante begeleidingsuren binnen het DForZo contract is in 2021 
achtergebleven ten opzichte van de begroting 2021. Dit valt deels te wijden aan 

de coronapandemie waardoor er minder uitstroom uit de PI’s is. In 2021 is de 
productie op WMO-contracten redelijk gelijk gebleven ten opzichte van 2020.  
 

Ook binnen dagbesteding is het aantal uren achterbleven ten opzichte van de 
begroting. Dit valt deels te wijden aan de coronapandemie en tegelijkertijd door 

het aantrekken van de arbeidsmarkt hebben deelnemers steeds vaker een 
betaalde baan. De omzet is hierdoor achtergebleven ten opzichte van de 
begroting met ongeveer 57%.  

 
De totale bedrijfskosten zijn 130.000 euro hoger dan in 2020. Dit komt 

voornamelijk door stijgende personeelskosten. De totale personeelskosten zijn 
met 93.000 euro gestegen ten opzichte van 2020, echter dit is conform 
begroting 2021.  

 
Tevens zijn de afschrijvingskosten in 2021 gestegen met 14.000 euro ten 

opzichte van 2020 door investeringen in bedrijfsmiddelen zoals implementatie 
van nieuwe ICT-systemen.  
 

Daarnaast zijn de automatiseringskosten in 2021 gestegen met 9.600 euro ten 
opzichte van 2020. Dit komt onder andere door de reguliere kosten zoals 

licenties die voorvloeien uit de ICT investeringen. Daarnaast zijn er 26.000 euro 
aan transitiekosten gemaakt voor de aanstaande fusie in 2022. Deze kosten zijn 

in 2020 niet gemaakt. 
 
In 2021 is verder gegaan met het opzetten van de metaalwerkplaats met als 

doelstelling het bieden van bedrijfsmatige activiteiten voor deelnemers die 
dagbesteding volgen en het bieden van scholing binnen het vak als 

metaalbewerker. Om de opstartperiode te financieren is er voor gekozen om een 
vrijval van 75.000 euro uit de bestemmingsreserve te doen.  
 

Door het negatieve resultaat is het totale eigen vermogen gedaald tot 1,45 
miljoen euro. Dat is 90% van het balanstotaal. 

 
In het jaar 2022 zal er een plan van aanpak opgesteld worden hoe de 
opbrengsten weer in verhouding van de kosten te krijgen.  
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Overige toelichtingen 
 

 
Resultaatbestemming  

 

Resultaat boekjaar -180.106 

   
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:  

   

 Toevoeging bestemmingsreserve  0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  -75.000 

 Toevoeging bestemmingsfonds 0 

 Onttrekking bestemmingsfonds 0 

   
Mutatie Continuïteitsreserve (saldo) -105.106 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Met ingang van het boekjaar 2022 is stichting Exodus Noord en Oost Nederland 
samen met de 4 overige leden van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 
Nederland en de Vereniging zelf gefuseerd tot 1 nieuwe organisatie genaamd 

Exodus Nederland.  
 

Een heuglijk moment, waar wij jaren met elkaar naartoe hebben gewerkt. We 
versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We blijven 
werken aan dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een 

veiligere samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en 
landelijk. Samen bereik je meer dan alleen.     
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Ondertekening 
 

 
…………………………………………………. 2022 
 

 
Stichting Exodus Nederland. 

 

Het bestuur:  
 
De heer J.C. van Gils 
De heer M.A. Groenendijk 

De heer R.W. van Leeuwen 
Mevrouw L. van der Well 

Mevrouw R. Wisse 
 

Leden van de raad van toezicht: 
 

De heer V. Eversdijk 
De heer R.Q. Kouwijzer 

Mevrouw M. Luyer 

De heer D.W. Schuitema 
Mevrouw M.H.P. Stroucken 

De heer P.H. Versteeg 
De heer T.J. Westerhout 
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Stichting Exodus Nederland 

Parklaan 21 

9724 AP  GRONINGEN 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

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

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 18 tot en met 42 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland te Groningen per 31 

december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 1.621.517; 

2. de resultatenrekening over 2021 met een resultaat van € -180.106 (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) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland te Groningen, 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 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT 

en artikel 5, lid 1, sub n en o 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 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

 

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 is vereist voor het bestuursverslag en de overige 

gegevens. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole 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 het bestuursverslag en de overige gegevens 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, 17 mei 2022. 

 

WITh accountants B.V. 

A.M. Tromp MSc RA 

 

 

 

Bijlage 



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland te 

Groningen 

 

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) 2021, 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. 

 

 

 


