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Voorwoord 

 

Dit is het laatste jaarverslag van onze stichting Exodus Midden-Nederland, vanaf 1 januari 2022 zijn 

wij gefuseerd met de andere Exodus stichtingen en de vereniging Exodus. Het jaar 2021 heeft dan 

ook veel in het teken gestaan van deze fusie, dat was hard werken en er valt veel te vertellen over 

zo’n fusieproces. O.a. dat de continuïteit van zorg gewaarborgd moet blijven, dat de gewenste 

organisatie cultuur blijft bestaan en dat we de kansen die zich voordoen benutten. Het gewone werk 

ging onverminderd door en dat gewone werk is ook vaak uitdagend. Kortom, een enerverend jaar! 

 

De effecten van  corona waren er op meerdere gebieden. De verschillende maatregelen door het jaar 

heen vroegen van ons een flexibele insteek, op- en afschalen. De medewerkers en deelnemers 

hebben zich vrijwel altijd hieraan geconformeerd. Nieuwe manieren van vergaderen en anders 

inroosteren. Vooral de beperking van bezoek voor deelnemers was zwaar. Daarnaast was in bepaalde 

fasen moeilijker werk of dagbesteding te vinden. In de samenwerking met de ketenpartners bleef 

het ook zoeken naar wat mogelijk was.  

 

Naast de jaarverslagen van alle Exodus stichtingen hebben wij gezamenlijk een jaarbeeld over 2021 

gemaakt. Deze is te vinden op onze website. In dit jaarbeeld staan veel verhalen, beelden en data 

over het afgelopen jaar van de hele Exodus organisatie. Wij nodigen u uit dit jaarbeeld te lezen, het 

is een mooi document geworden.  

 

Dit jaarverslag is echter ook het doornemen waard. Wij laten graag zien waar wij ons mee bezig 

houden, anders gezegd hoe onze wereld eruit ziet. Een wereld van hoop en perspectief, en een 

wereld van pijn en teleurstelling. Van vallen en opstaan.  

 

Altijd weer is er de trots en dankbaarheid op wat we mogen doen. De trots op onze deelnemers die 

de moed hebben gehad het traject met zichzelf aan te gaan. Zij zoeken verandering van hun leven, 

willen het goede behouden en het ongewenste achterlaten. 

 

 

 

Namens alle medewerkers, vrijwilligers en de raad van toezicht, 

 

Marc Groenendijk 
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1. Waarom? 

Jaarlijks stromen er duizenden 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 (46,5%) heeft 

binnen twee jaar opnieuw contact met justitie vanwege een misdrijf en bijna een derde (29,9%) 

wordt binnen twee jaar opnieuw ingesloten in een penitentiaire inrichting (PI).1 

 

Mensen met een detentieverleden 

hebben vaak problemen op 

verschillende leefgebieden zoals 

wonen, werken, schulden, relaties, 

verslaving etc. De problemen 

beïnvloeden elkaar en houden 

elkaar in stand. Daarnaast ervaren 

ze vaak stress of hebben zij 

detentieschade opgelopen. Stress 

kan ervoor zorgen dat het heel 

moeilijk wordt om de problemen 

aan te pakken en prioriteiten te stellen. 

 

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.  

 

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.  

 

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;  

 
1 https://www.dji.nl/feiten-en-cijfers/documenten/publicaties/2020/07/27/infographic-gevangeniswezen-2021 



 

  Pagina 6 van 60 

• 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.  

 

1.1.3 Kernwaarden 

 

 

 

Samen Alleen samen met onze deelnemers, hun sociale netwerk en onze ketenpartners, kunnen 

medewerkers en vrijwilligers hun werk succesvol doen. Iedereen is welkom bij Exodus. Binnen en 

buiten Exodus leren we van en met elkaar. Het talent en de creativiteit van medewerkers en 

vrijwilligers krijgen de ruimte en we bieden maximale ontwikkelingskansen. Samen werken we aan 

een sterke samenleving. Dat doen we vanuit een sterke organisatie, die stevig verankerd is in de 

wijken en steden waarin onze deelnemers wonen, werken en leven. 

 

Volhardend Wij werken elke dag opnieuw aan een veilige samenleving. Wij zijn er voor alle (ex-) 

gedetineerden die met onze steun willen werken aan hun toekomst. Dat gaat nooit vanzelf en vaak 

met vallen en opstaan. Bij ons krijgen deelnemers een nieuwe kans. We houden vol. Dat doen wij 

omdat wij ervan overtuigd zijn dat ieder mens recht heeft op de professionele zorg en betrokkenheid 

die wij kunnen bieden. En dat ieder mens het in zich heeft om het nu of morgen anders te doen. Ook 

als het bij ons nu níet lukt, zoeken we samen naar hoe en waar iemand dan wel steun en hulp kan 

vinden. Dan laten we altijd laten weten: wij houden contact met je als je dat wilt en zijn er als je het 

later opnieuw wilt proberen bij ons. 

 

Moedig Wij tonen lef en doen wat nodig is voor onze deelnemers, in de overtuiging dat vooral zij 

moed tonen door te werken aan hun herstel. Wij zijn empathisch, betrokken, betrouwbaar, duidelijk 

en alert in ons handelen. Met compassie voor hun verhaal, maar ook dat van hun naasten en 

mogelijke slachtoffers, spreken wij deelnemers aan op hun gedrag als dat nodig is en nemen soms 

lastige beslissingen als dat moet. Ook de confrontatie met buurten, ‘instanties’ of overheden gaan 

we niet uit de weg. We kloppen aan, bonzen op deuren en duwen die desnoods open. Net zo lang tot 

er geluisterd wordt. Wij komen ten alle tijden altijd - op een verbindende manier – op voor 

deelnemers en hun kansen op een volwaardig bestaan in de samenleving. 

 

Perspectief Relaties, wonen, werk, financiën en zingeving: op al die gebieden biedt Exodus uitzicht 

op een volgende stap. Wij gaan op zoek naar de eigen kracht van deelnemers en werken samen aan 
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hun herstel en groei. Wij helpen deelnemers op weg richting een bestaan waarin zij verantwoordelijk 

kunnen zijn voor hun levensinvulling en meebouwen aan een veilige samenleving. 

 

1.1.4 Doelstellingen 

 

• Exodus draagt bij aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit; 

• Exodus is in de samenleving ingebed door een breed maatschappelijk draagvlak; 

• Exodus is een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers 

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

samenleving; 

• Exodus werkt samen en wisselt ervaring en kennis uit met vergelijkbare organisaties en 

groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten; 

• Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en de 

besteding van middelen;  

• Exodus biedt een werkomgeving die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt gekenmerkt 

door een open en informeel karakter; 

• Wij vinden het belangrijk om samen te werken met de andere regio’s van de 

Exodusorganisatie, de sector Vrijwilligers en Kerkzaken en het landelijk bureau van 

Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). 
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2. Wat? 

 

2.1 Methodiek: “Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk” 

 

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

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

methodiek die is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie.  

 

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

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

openheid en optimisme. Het handelen van medewerkers wordt gestuurd door zes krachtprincipes:  

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

veranderen. 

2. De focus ligt op krachten en niet op tekortkomingen. 

3. De deelnemers hebben de regie over de begeleiding. 

4. De werkrelatie is primair en essentieel. 

5. Werken in een natuurlijke omgeving. 

6. De samenleving als hulpbron. 

 

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

 

2.2 Forensische scherpte 

 

Exodus begeeft zich in het forensische zorgveld. Het belangrijkste doel van forensische zorg is het 

voorkomen van recidive en daarmee de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Dat houdt in dat 

wij hulpverleners zijn die: 

• Op een gelijkwaardige en open wijze contact maken, en  zich tegelijkertijd altijd bewust zijn 

van de delictsachtergrond en risicofactoren, zonder dat dit onze houding beïnvloedt;  

• Grenzen kunnen stellen, zonder het contact kwijt te raken;  

• Eigen krachten en valkuilen scherp in beeld hebben en in staat zijn tot professionele reflectie;  

• In gesprek gaan met deelnemers over ‘schuld en schaamte; 

• Kennis hebben van specifieke problematiek van de forensische doelgroep; 

• Beseffen dat feedback leidt tot ontwikkeling van de individu en van het team; 

• Hulpverleners zijn die altijd alert zijn; 

• Verbinding leggen en contact onderhouden met ketenpartners. 

 

We werken daarin continu samen met onze justitiële partners zoals het 

gevangeniswezen en de reclassering en andere forensische zorgverleners.  
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3. De organisatie 

3.1 De organisatiestructuur Exodus Midden-Nederland 2021  

 

 

3.2 Personeel 

 

3.2.1 Verzuim Exodus Midden-Nederland 

 

In Tabel 1 is het ziekteverzuim in 2021 te zien. Het totale verzuimpercentage was 6,08%. Het 

gemiddelde ziekteverzuim in Nederland was in 2021 met 5,1% historisch hoog. In de zorg is het 

ziekteverzuim het hoogst, namelijk 6,3%. 

Griep en corona waren de belangrijkste veroorzakers van het verzuim.  

 

Tabel 1. Ziekteverzuim Exodus Midden-Nederland 2021 

Verzuimduurklasse Aantal meldingen Verzuimpercentage (%) 

0-7 20 0,58 

8-42 4 0,36 

43-365 4 1,55 

366-1825 1 3,59 

Totaal 29 6,08% 
 

 

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 er in onze regio vrijwilligers 

actief als kook- en sportmaatje.  
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Helaas heeft het coronavirus een grote invloed gehad op het vrijwilligerswerk. Om de vrijwilligers 

betrokken en tevreden te houden is er veel gebeld, waren er online bijeenkomsten en werden er 

kaartjes verstuurd. Onze regiocoördinator is o.a. een samenwerking gestart met Lunchroom Spijs in 

de gemeente Zutphen en het Meester Geertshuis is Deventer. Bovendien zet zij zich in om onze 

deelnemers te koppelen aan vrijwilligers.  
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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 een “slecht” 

resultaat, terwijl de deelnemer tijdens zijn traject misschien wel is begonnen met het aflossen van 

zijn schulden, een vriendin en werk heeft gevonden.  

 

4.1 Capaciteit Exodus Midden-Nederland 

 

Tabel 1. Aantal beschikbare plekken Exodus Midden-Nederland 2021 (capaciteit) 

Wonen3 (begeleid/beschermd wonen) Aantal kamers 

Utrecht  

Locatie 1 14 

Locatie 2 8 

Locatie 3 4 

Locatie 4 2 

Locatie 5 5 

Locatie 6 8 

Totale capaciteit Wonen 41 

Ambulant (kleinschalige woonvoorzieningen)  

Utrecht  

Locatie 1 4 

Amersfoort  

Locatie 1 3 

Locatie 2 3 

Almere  

Locatie 1 4 

Locatie 2 4 

Hilversum  

Locatie 1 5 

Totale capaciteit Ambulant 23 

Totale capaciteit 64 

 

 

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

opgevraagd bij de directie. 
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4.2 Binnen beginnen 

 

Het werk van Exodus Midden-Nederland begint al binnen in de PI. Daar leren we elkaar kennen en 

bespreken wederzijdse verwachtingen. Kunnen wij de juiste zorg leveren? Wat wil de (ex-

)gedetineerde zelf? Is er sprake van nazorg in een vrijwillig- of justitieel kader? Al deze verkennende 

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

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

naar buiten.  

 

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

RIC terecht om zelf – en soms met behulp van vrijwilligers of medewerkers van de PI – hun terugkeer 

naar de samenleving voor te bereiden. Tijdens een gesprek kan het blijken dat Exodus niet geschikt 

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

waren. Soms verwijst Exodus ook naar een andere zorgverlener door zoals de Tussenvoorziening of 

de Laagdrempelige 24-uursopvang (LDO) van het Leger des Heils. 

 

4.2.1 Coronavirus en toegang tot PI’s 

 

In de regio Midden-Nederland zijn twee plaatsers actief. Zij bezoeken in de regio PI Lelystad, Alphen 

aan den Rijn, Nieuwersluis en Nieuwegein. Op verzoek reizen zij soms af naar andere PI’s. De 

plaatsers werken in de regio ook mee aan het project Kortgestraft langdurig nut en Persoonsgerichte 

aanpak (PGA) van de gemeente Utrecht en de gemeente Gooi- en vechtstreek. In 2021 is het 

coronavirus van invloed geweest op de toegang in de PI’s. Sommige PI’s zijn tijdelijk niet toegankelijk 

geweest. 

 

4.2.2 Koers en kansen. Kortgestraft langdurig nut 

 

Veel gedetineerden verblijven maar kort in de 

PI. Door de korte detentieduur krijgen zij vaak 

onvoldoende aandacht van professionals in- en 

buiten de PI. In 2019 is Exodus daarom samen 

met de gemeente Utrecht, het 
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Gevangeniswezen, de reclassering, ondersteuningsbureau DSP in het programma Koers en Kans een 

project voor kortgestraften gestart: het project Kortgestraften langdurig nut. In dit project bezoeken 

we kortgestraften in de PI Alphen aan den Rijn, die na screening hulp willen bij één of meer 

leefgebieden. Door ook de ‘niet-willers’ en ‘niet kunners’ proactief te benaderen, hopen wij de 

werelden binnen en buiten de gevangenis beter op elkaar aan te laten sluiten.  

 

Het coronavirus speelde ook hier een grote rol. Doordat we PI’s niet in konden, konden we deze 

mensen ook niet helpen. Het is erg vervelend, omdat de energie verloren gaat en we zo ons best 

hebben gedaan het project op te zetten. In 2022 proberen we een doorstart te maken.  

 

4.2.3 Korte Ambulante Intensieve Nazorg (KAIN) 

 

Bij onze bezoeken in de PI’s viel het ons op dat er een aantal mensen net tussen wal en schip vallen. 

Zij hebben geen intensief Exodus traject nodig, maar in de PI kan ook niet alles geregeld worden. 

Voor hen zijn wij KAIN gestart. We begeleiden deelnemers kort, maar intensief. We ondersteunen 

bij de zachte landing van binnen naar buiten en helpen met het opstarten en regelen van zaken zoals 

een uitkering aanvragen, werk en een woning zoeken of doorverwijzen naar de maatschappelijke 

opvang.  

 

In 2021 hebben we 5 deelnemers via KAIN begeleid. Dit werd gefinancierd vanuit de bijdrageregeling 

‘begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken’ (de oude Van der Staaij gelden).  

“Veel gaat tegenwoordig digitaal, maar de doelgroep is soms digibeet. Ze hebben 

geen device, geen DigiD of weten niet waar ze online moeten zoeken. Daar help 

ik hen mee. We proberen eigenlijk aan de deelnemers uit te leggen en te vertalen 

wat er buiten van hen wordt verwacht.” Britt, begeleider KAIN.  

 

4.2.4 Persoonsgerichte aanpak (PGA) 

 

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

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

2021 ondersteunden wij 18 gedetineerden voor de gemeente Gooi- en vechtstreek. We 

ondersteunden 70 gedetineerden die vallen binnen de Persoonsgerichte aanpak (PGA) van de 

gemeente Utrecht. 

 

4.3 Aanmeldingen  

 

Er kunnen op verschillende manieren deelnemers worden aangemeld bij Exodus. Via het RIC, (zoals 

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

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

Midden-Nederland 336 aanmeldingen binnen.  
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Aanmelden is niet hetzelfde als instromen. Naar alle aanmeldingen wordt actief gekeken en 

onderzocht of en waar de (ex-)gedetineerde geplaatst kan worden. Na aanmelden volgt er een intake 

en op basis daarvan kan een deelnemer instromen bij beschermd wonen of ambulante hulp van 

Exodus. 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.   

 

 

 

4.4 Begeleid wonen 

 

Exodus Midden-Nederland begeleidde in 2021 in totaal 67 deelnemers bij wonen (60 mannen en 7 

vrouwen). De gemiddelde leeftijd van onze deelnemers is 37 jaar.  

  

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

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

(Wmo) of via de bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’.  

 

Tabel 2. Bezetting in nachten per jaar 

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

Forensisch 6.744 6.909 7.534 8.260 8.915 

Overig 2.117 1.919 1.742 1.823 2.532 

Totaal 8.861 8.828 9.276 10.083 11.447 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pagina 16 van 60 

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

 2018 2019 2020 2021 

     

Instroom 36 37 31 37 

Uitstroom 37 31 16 30 

Traject afgerond 15 12 3 10 

Traject voortijdig beëindigd  22 19 13 20 

Doorgestroomd naar ambulant - - 11 8 

Aantal trajecten wonen 62 61 63 67 

 

In 2021 zijn er 37 nieuwe deelnemers ingestroomd bij begeleid wonen en er stroomden 30 

deelnemers uit en 8 deelnemers door naar ambulant. Het is niet uitzonderlijk dat het aantal 

uitstromende deelnemers per jaar verschilt, deelnemers komen op verschillende momenten van het 

jaar binnen en de duur van het traject verschilt per individu. 10 deelnemers hebben hun traject bij 

wonen helemaal of gedeeltelijk afgerond. Bij 20 deelnemers werd het traject voortijdig beëindigd. 

Zij werden teruggeplaatst in een PI, vertrokken vanwege gedrag of vertrokken vrijwillig. 

 

In samenwerking met Reclassering Nederland hebben we in 2021 ook aan vijf deelnemers een 

crisisplek geboden. Vanwege huiselijk geweld werden zij tijdelijk uit huis geplaatst. We begeleiden 

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

deelnemers zijn niet opgenomen in Tabel 3. 

 

4.4.1 De Plompstraat  

 

In regio Midden-Nederland is Exodus een nieuwe locatie gestart waar 

middelengebruik is toegestaan. In de Plompstraat werkt Exodus samen 

met Inforsa (behandeling) en Inforsa (verslavingsreclassering). Alle 

deelnemers hebben toezicht van de reclassering en krijgen verplicht 

behandeling. In de Plompstraat kunnen 8 deelnemers wonen. Sinds de 

opzet van het huis in januari 2021 zijn er 10 deelnemers ingestroomd. We hebben van de gemeente 

Utrecht een wooncontingent gekregen voor de doorstroom, maar geen van de deelnemers bleek nog 

voldoende in staat de stap naar een eigen huis te maken.   

 

Succesfactoren 

− Intensieve samenwerking tussen Exodus, Inforsa en de deelnemers; 

− Kennisuitwisseling tussen Exodus en Inforsa; 

− Deelnemers hebben stabiele huisvesting. Ze worden niet steeds uit allerlei instellingen gezet 

vanwege middelengebruik; 

− Deelnemers krijgen behandeling op maat; 

− Er is meer geduld en ruimte voor terugval; 

− Er is ruimte om terug te vallen en daarna daarover in gesprek te gaan. Dat zorgt voor 

openheid en vertrouwen. 
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Knelpunten 

− De instroom verloopt soms moeizaam. Het huis heeft nog niet “vol” gezeten (mogelijke 

invloed corona en Wet straffen en beschermen).   

− De problematiek blijkt ontzettend groot. (Ernstige) verslavingsproblematiek veelal in 

combinatie met GGZ. Er wordt veel geïnvesteerd in ‘op tijd komen, afspraken nakomen, 

toeleiden naar werk’, waardoor er nog weinig ruimte is gebleken voor de KI en actieplannen 

(Exodusmethodiek). Basale dingen kosten meer tijd.   

− Een reclasseringstitel van één jaar is eigenlijk te kort. Liefst 2 jaar. V.i. als titel is eigenlijk 

een pre. 

 

4.5 Ambulante begeleiding 

 

In 2021 hebben 74 deelnemers een ambulant traject gevolgd. Zij stroomden door uit onze 24 

uursvoorziening, woonden in een kleinschalige woonvoorziening van Exodus, of hadden een eigen 

woning. Er zijn 39 nieuwe deelnemers ingestroomd en 53 deelnemers uitgestroomd. Bij 57% van de 

deelnemers is de ambulante begeleiding afgerond. Het hulpdoel werd bereikt of zij gingen naar een 

andere vorm van zorg dat beter passend is. Bij 43% werd het traject helaas voortijdig beëindigd. Er 

was sprake van recidive, zeer moeilijk gedrag of deelnemers werden teruggeplaatst in de PI. Zeven 

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

 

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

 2018 2019 2020 2021 

Instroom 36 35 37 39 

Uitstroom 29 23 50 54 

Traject afgerond 12 5 18 31 

Traject voortijdig beëindigd  17 18 32 23 

Aantal ambulante trajecten 76 73 68 74 

 

 

P. stroomt door van de 24 uurs voorziening naar een huis met ambulante begeleiding. Hij 

kijkt enorm uit naar deze nieuwe stap. Hij heeft zijn woning tot een waar paleisje 

omgetoverd. Een paar vrienden uit de bouw hebben hem geholpen en zelf is hij ook 

handig. “Exodus en corona hebben hem geholpen”, zegt hij, zo kon hij echt op afstand 

komen van een wereld waar hij niet meer bij wil horen.   
 

R. woont nu een jaar zelfstandig. Ze heeft op eigen kracht werk gevonden en alle 

netwerkpartners hebben gestreden voor een VOG, nadat deze in eerste instantie werd 

afgewezen. Het is gelukt! Nu is het volgende doel aan de beurt: haar zoon zal volgend 

schooljaar weer bij haar in huis komen wonen. In de vakanties wordt nu geoefend, ze 

kunnen elkaar na al die jaren eigenlijk al niet meer missen als hij na de vakanties weer 

terug naar familie gaat. 
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4.5.1 Locatie Hilversum 

 

In lijn met het advies van de commissie Dannenberg (Van beschermd wonen naar een beschermd 

thuis) werkt Exodus volop aan sociale inclusie door mensen met een (psychiatrische) kwetsbaarheid 

zoveel mogelijk te huisvesten in een de wijken. “Wonen in de wijk vraagt, met de ambulantisering 

van de Opvang en beschermd wonen, om een breed arsenaal van woonvarianten om daarmee 

maximaal tegemoet te komen aan de verscheidenheid aan woonwensen van kwetsbare mensen”, 

aldus Dannenberg.  

Begin 2021 hebben we daarom een nieuwe kleinschalige woonvoorziening in Hilversum geopend. Het 

is een mooie locatie, vlakbij het centrum. Er kunnen vijf deelnemers wonen en zij worden ambulant 

begeleid. De kamers zijn groot en voorzien van een eigen keuken. Het toilet en de badkamer wordt 

wel gedeeld. De begeleiding kan worden op- en afgeschaald afhankelijk van de problematiek. Een 

locatieverantwoordelijke onderhoudt contacten met de politie en de wijk.  

 

4.5.2 Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuizen 

 

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

Gooi en Vechtstreek. Hier worden we door de procesmanager van het desbetreffende veiligheidshuis, 

de reclassering of andere partners die aangesloten zijn, ingeschakeld voor forensische begeleiding. 

In het veiligheidshuis komt kennis en ervaring van meerdere ketenpartners samen wat een goede 

invloed heeft op de kwaliteit van ons werk.  

 

4.6 Dagbesteding en werk 

 

Werk 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. Werk 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 en geeft daarnaast inkomen.  

 

Exodus zet zich bij deelnemers in op het (weer) hebben en behouden van werk en dagactiviteiten. 

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

betaald werk of scholing. In Utrecht waren er in 2021 twee jobcoaches actief. Zij hebben in totaal 

53 deelnemers begeleid naar werk, dagbesteding, scholing of een leertraject (zie Tabel 5).   
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Tabel 5. Deelnemersactivering Exodus Midden-Nederland 

Participatiewet 2017 2018 2019 2020 2021 

Totale aantal deelnemers 49 52 46 35 42 

Volwassenen 39 40 41 28 33 

Jongeren (tot 27 jaar) 10 12 5 7 9 

Uitgestroomd naar:      

Regulier werk 13 18 23 15 19 

Vrijwilligerswerk/re-integratietraject 31 32 22 18 20 

Opleiding - 1 1*BBL 1 - 

Opstapbaan4 2 - - - - 

Uitval/ geen traject 2 1 - 2 3 

Andere inkomsten      

Totale aantal deelnemers 6 5 14 11 11 

Volwassenen 3 4 9 11 9 

Jongeren (tot 27 jaar) 3 1 5 0 2 

Uitgestroomd naar      

Regulier werk 3 3 5 5 7 

Vrijwilligerswerk 2 1 6 6 2 

Opleiding 1 - 2 - 1 

Uitval - - 1 - - 

Totaal aantal trajecten 55 57 60 46 53 

Noot. Met andere inkomsten wordt bedoeld: Wajong, WW, WIA, WGA of deelnemers kwamen binnen met een 

betaalde baan/studiefinanciering 

 

Helaas heeft ook dit jaar corona haar weerslag gehad. In tijden van lockdown moesten een aantal 

vrijwilligerswerkplekken zoals kringloopwinkels en buurtcentra haar deuren sluiten of konden hier 

maar selectief vrijwilligers aanwezig zijn. Hierdoor kwamen opnieuw een aantal van onze deelnemers 

thuis te zitten. Gelukkig trok de arbeidsmarkt aan en zijn er momenteel veel vacatures. Vooral in 

sectoren als de bouw en logistiek waren er kansen voor onze deelnemers. 

 

We willen hier graag stilstaan bij een aantal waardevolle samenwerkingen in 2021. Zo heeft één van 

de deelnemers zijn koksdiploma behaald bij The Colour Kitchen en heeft hij een jaar contract 

gekregen. Dat is gelukt door zijn goede inzet en harde werken en een fijne samenwerking tussen de 

partijen om hem heen. 

 

Daarnaast hebben Stichting Nelis en Exodus elkaar dit jaar gevonden. Stichting 

Nelis neemt jongeren, na een periode van proefplaatsing, op contract en leert ze 

het vak van glazenwassen. Eén van onze deelnemers is inmiddels al zes maanden 

bij hen in dienst en daarmee duurzaam geplaatst. Ook hier hebben we gezien hoe 

 
4 Een opstapbaan was een arbeidsplaats die door de gemeente gesubsidieerd werd.  
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belangrijk het is dat jongeren een kans krijgen een beroep te leren op een laagdrempelige manier 

met daarnaast persoonlijke aandacht en begeleiding. 

 

Als laatst zien we dat door de  ontwikkelingen op de arbeidsmarkt er meer ruimte lijkt te komen voor 

onze deelnemers. Mogelijk is ook de visie van de maatschappij hierop aan het veranderen. Het 

gebeurt regelmatig dat uitzendbureaus of werkbedrijven ons benaderen om een samenwerking te 

bespreken en verkennen.  

  

4.7 Financiën 

 

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

betalingsachterstand bij een telefoonaanbieder of zorgverzekeraar, maar ook over grote 

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 zelfs 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. Vaak zijn de financiële problemen bij onze 

deelnemers complex en diepgeworteld.  

 

In de begeleiding wordt daarom vol ingezet op het hebben van een inkomen en het goed beheren 

van financiën. Meestal beginnen we bij stap 1: het openen van de post. Daarna vragen we schulden 

op bij het Centraal Justitieel Incassobureau en Bureau Kredietregistratie. We maken een overzicht 

en ondersteunen deelnemers met het treffen van betalingsregelingen. Soms is de ondersteuning van 

een vrijwilliger genoeg, maar in sommige gevallen is er meer nodig en melden we de deelnemer aan 

voor bewindvoering. Bij 51% van de deelnemers konden we verwijzen naar Stadgeldbeheer, 

bewindvoering of een maatje.  

 

In 2021 heeft Stadgeldbeheer één keer in de twee weken een financieel spreekuur gehouden op onze 

locatie. In het spreekuur kunnen verschillende dingen aan bod komen:  

1. Een aanmeldgesprek 

2. Intake gesprek 

3. Informatief  

4. Adviserend (deelnemer of begeleider, hoe ga ik hiermee om?) 

 

Er was dit jaar een redelijk goede belangstelling; 12 deelnemers zijn aangemeld bij SGB. De 

spreekuren konden niet altijd lijfelijk doorgaan vanwege corona. We merken dat de belangstelling 

dan meteen afneemt. Het is dus van belang het spreekuur levendig te houden.  

Deelnemers en begeleiders komen weleens bij de financiële coach voor vragen hoe het bijvoorbeeld. 

Stichting Schuldhulpmaatje hebben we ook twee keer benaderd. Zij hebben deelnemers geholpen 

met een overzicht maken van hun geldzaken.   
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4.8 Relaties 

 

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

te zetten op een positief sociaal netwerk, waarop de deelnemer ook na beëindiging van de bemoeienis 

van Exodus kan terugvallen. Ook proberen we eventuele schade die mogelijk door de detentie is 

opgelopen bij familieleden, vrienden en kinderen te herstellen.  

 

Een deelnemer had coronaklachten en moest thuisblijven tot hij getest kon worden. Zijn moeder 

komt één keer per week uit Den Helder langs in het Exodushuis in Utrecht. Een fles cola, een pak 

karnemelk en chocolademelk stond op zijn boodschappenlijstje. Allemaal zware dingen, dus de 

begeleider besloot mee te gaan om de zware lading te tillen. Samen deden ze boodschappen voor 

de deelnemer.  

“Het is belangrijk dat de deelnemer steun ervaart uit zijn netwerk. Voor hem is 

zij een persoon om dingen voor te doen. Er hangt veel vanaf: als het slecht gaat  

schaamt hij zich tegenover haar en als het goed gaat, is hij trots en wil hij dat 

aan haar laten zien. Het werkt dus twee kanten op. In deze casus zijn ook veel 

gebroken relaties. Hij heeft een zus en een broer die het wél goed doen en dat 

vindt hij lastig. Door zijn eigen gedrag heeft hij de anderen op afstand gezet. Er 

is een geschiedenis van 40 jaar aan ruzies, beledigingen en teleurstellingen. Het 

is mooi dat de moeder wel in beeld blijft en mogelijk dat we op een later moment 

de broer en zus eens kunnen betrekken.” Bartho (Trajectbegeleider Exodus). 

4.9 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. Eén vorm van zingeving is sport.  

 

In de maand juni kreeg Exodus Midden-Nederland contact met stichting Life Goals. We werden 

uitgenodigd om mee te doen aan een voetbaltoernooi. Twee deelnemers en vier medewerkers deden 

mee. Eén deelnemer won een voetbal en bloeide helemaal op. De deelname aan het voetbaltoernooi 

gaf energie in het huis en andere bewoners werden aangesproken om ook mee te doen.  

Bij het volgende toernooi waren er al vier deelnemers van verschillende locaties.  

“Het is de kracht van sport. Het geeft energie, zelfvertrouwen en bovenal plezier. 

Bij Exodus zijn ze met zoveel dingen bezig. Het geeft koppijn. Regeldingen, pijn 

en confrontaties met het verleden. Tijdens het voetballen kunnen ze dat even 

allemaal loslaten en gewoon bezig zijn met iets leuks!” Fleur (Trajectbegeleider 

Exodus).  
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In Utrecht organiseert de Sportcoalitie sportarrangementen op een laagdrempelige manier. 

Deelnemers van Exodus deden dit jaar mee aan hardlopen, voetballen, fitnessen en kickboksen. 

Onze deelnemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen en lid worden van een sportclub is duur 

en vraagt al veel (op tijd komen, bardiensten draaien, contributie, QR-code laten zien). Bij de 

sportcoalitie mag je altijd komen, wanneer je maar wilt.  

“Ik word er zelf gelukkig van als ik andere mensen gelukkig zie. En bij sport komt 

dat zo snel naar boven. Je ziet ze lachen, meedoen, samenwerken, communiceren 

en het is een uitlaatklep. In één uur sport zie je dat allemaal.” Fleur 

(Trajectbegeleider Exodus). 

4.10 Clienttevredenheidsonderzoek 

 

Er heeft dit jaar een clienttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door 

Triqs en er is gebruik gemaakt van een Consumer Quality Index (CQI). Dat is een gestandaardiseerde 

systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Voor het 

onderzoek is onderscheid gemaakt tussen beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen 

(ambulant).  

Ons gemiddelde rapportcijfer voor beschermd wonen is een 7,1! 

Ons gemiddelde rapportcijfer voor begeleid zelfstandig wonen is een 8.8!  

 

Positieve punten 

• De deelnemers mogen meeslissen over hun begeleidingsplan. 

• Begeleiders zijn overdag goed bereikbaar. 

• Het begeleidingsplan wordt naar wens uitgevoerd.  

 

Verbeterpunten 

• De deelnemers werden niet goed genoeg geïnformeerd over de clientvertrouwenspersoon. 

• Deelnemers kunnen niet kiezen wie hun begeleider is.  

• De deelnemers werden niet genoeg aangespoord om dingen in hun 

vrije tijd te doen (aanbod voor maatschappelijk herstel). 

• Het begeleidingsplan van ambulante deelnemers was niet bij iedereen 

duidelijk.  

 

De verbeterpunten worden besproken in de teams en worden opgenomen in het verbeterregister.  

 

4.11 Pilot Beeldschermzorg 

 

Om succesvol deel te nemen aan de maatschappij zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker. 

Maar niet iedere Nederlander heeft toegang tot een laptop of tablet. Daardoor kunnen zij hun digitale 

vaardigheden niet ontwikkelen. Dit versterkt ongelijkheid. Want juist de groepen die het meest van 

internetgebruik kunnen profiteren, bijvoorbeeld voor het vinden van werk, staan er het slechtst voor.  
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Onze doelgroep bij Exodus, ex-gedetineerden, valt hier soms ook onder. En door de coronacrisis kon 

veel zorg niet meer op de normale manier worden geleverd. Daarom zijn we afgelopen jaar met 

behulp van de subsidie noodregeling Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 2.0 de 

Pilot beeldschermzorg gestart. 

 

Twintig deelnemers kregen een tablet in bruikleen waarmee ze konden beeldbellen via Teams met 

hun trajectbegeleider. Daardoor kon de zorg gecontinueerd worden als iemand bijvoorbeeld in 

quarantaine moest. Deelnemers konden de tablet ook gebruiken voor hun re-integratie. Denk aan 

inloggen bij het UWV, solliciteren of Digi-D aanvragen. Het uiteindelijke doel was: continuïteit van 

zorg én de zelfstandigheid van de deelnemer vergroten.  

 

De pilot heeft ons veel geleerd. De tablet was een spiegel: we werden geconfronteerd met waar we 

als organisatie eigenlijk staan. Het liet ons zien dat we meer moeten werken aan de digitale 

vaardigheden en de digitale veiligheid van onze deelnemers én onze medewerkers. Wij zien de pilot 

als het beginpunt van een bewustwording. Aankomende jaren willen we een team opzetten dat de 

urgentie van het onderwerp ‘digitale vaardigheden’ in beeld houdt, daarover een visie opstelt en 

binnen de organisatie deelt. Zo kunnen we losse projecten en ideeën samen brengen en op de agenda 

zetten.  

Zie hier de animatie https://youtu.be/uiiSMUcPONQ 

 

 

  

https://youtu.be/uiiSMUcPONQ
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5. Kwaliteit en veiligheid 

Exodus besteedt continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van haar 

programma en werkwijze.  

 

5.1 ISO-keurmerk 

 

In 2021 heeft de her-certificering plaatsgevonden. Jaarlijks vindt een externe audit plaats. Het 

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

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

gestuurde manier van denken en werken.  

 

5.2 Wet Toelating Zorginstellingen 

 

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

besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht.  

 

5.3 Gedragscode 

 

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

en zij ontvangen deze via de personeelsgids, ook is de code beschikbaar via intranet. Daarnaast 

geldt een (verplichte) gedragscode voor vrijwilligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst en 

het informatiepakket. Daarnaast werkt Exodus (verplicht) met de meldcode huiselijk geweld en 

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

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

 

5.4 Raad van Toezicht 

 

In 2021 bestond de Raad van Toezicht uit vier leden (zie Tabel 6). De dagelijkse leiding is in handen 

van directeur-bestuurder Marc Groenendijk. De organisatie wordt bestuurd in conformiteit met de 

Governancecode Model Raad van Toezicht van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

Deze code is vertaald in de statuten van de stichting. Beleid, uitvoering en verantwoording zijn belegd 

bij de bestuurder. De Raad van toezicht houdt toezicht op een moment vooraf (begroting) en achteraf 

(verantwoording jaarstukken) en staat het bestuur met raad en daad terzijde. 

  



 

  Pagina 25 van 60 

Tabel 6. Overzicht leden Raad van Toezicht en nevenactiviteiten 

Naam Beroep, hoofdfunctie Nevenfuncties periode 

Dhr. H. Versteeg Directeur DJI - Voorzitter Raad van 

Toezicht Exodus 

- Voorzitter NSG Sport 

 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2021 

Dhr. R. Diemen Directeur MBO - Lid Raad van Toezicht 

Exodus 

 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2021 

 

Mevr. P. Schaftenaar Onderzoeker, 

organisator en opleider 

in de (forensische) 

GGZ, Metis Zorg 

 

- Lid Raad van Toezicht 

Exodus 

- Renumeratie commissie 

- Voorzitter bestuur Stichting 

Wegloophuis Utrecht  

 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2021 

Dhr. C. van der 

Hoog 

Actuaris 

(gepensioneerd) 

- Lid Raad van Toezicht 

Exodus 

- Audit commissie 

1 januari 2020 tot en 

met 31 december 

2021 

 

5.4.1 Verslag van de Raad van Toezicht   

 

In het jaarverslag 2020 spraken we van een bijzonder jaar. De Coronapandemie overviel ons en we 

moesten ons bezinnen op het uitvoeren van onze kerntaken. Nu een jaar later kunnen we wederom 

constateren dat 2021 in alle opzichten een bijzonder jaar was. Met een nog steeds dominant 

aanwezig pandemie die het kabinet dwong tot handhaven, aanpassen, versoepelen en weer 

aanscherpen van alle maatregelen. Ook het afgelopen jaar heeft de Exodus regio Midden-Nederland 

zich uitstekend weten aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. De motivatie van 

de medewerkers blijft onverminderd hoog en dat is bijzonder te noemen onder omstandigheden die 

het werk extra intensief maken. De kracht van deze organisatie wordt op zulke momenten extra 

duidelijk en is bijzonder inspirerend. 

 

Een ander dominant thema was het fusieproces. Na het ondertekenen van de intentieverklaring in 

december 2020 is het directieteam met enorm veel enthousiasme gestart met de voorbereidingen 

voor de fusie. Na de formele opheffing van de verschillende Raden van Toezicht is er een interim-

Raad van Toezicht gevormd die bestaat uit de voorzitters van de voormalige RvT’s.  Met enige 

regelmaat hebben de interim Raad van Toezicht en de directeur bestuurders met elkaar overlegd. 

Tijdens deze open en constructieve bijeenkomsten is met elkaar gesproken over de voortgang van 

het transitieproces.  

Het was opmerkelijk en verbazingwekkend om te constateren dat de voorbereidingen vrijwel 

vlekkeloos zijn verlopen. Een dergelijk complex en intensief proces kent vele problemen, maar deze 

zijn door het directieteam schijnbaar moeiteloos opgelost. Het betekent dat dit jaar door de interim-
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raad een aantal bestuurlijke knopen kunnen worden doorgehakt en dat 2022 in het teken kan staan 

van de nieuwe Exodus organisatie.  

 

De toezicht functie was het afgelopen jaar sterk verweven met het transitieproces. De meeste 

overlegvergaderingen vonden digitaal plaats. Het voornemen om locatiebezoeken af te leggen was 

wederom lastig uitvoerbaar vanwege de coronamaatregelen. De remuneratiecommissie heeft een 

laatste functioneringsgesprek gevoerd met de directeur bestuurder. Dit laatste gesprek en de laatste 

overlegvergadering in december waren bijzondere momenten. Hier eindigde officieel de taak van de 

Raad van Toezicht van Exodus Midden-Nederland en ging de organisatie over in Exodus Nederland.  

De leden van de Raad van Toezicht kijken op terug op een bijzonder plezierige en constructieve 

samenwerking met de directeur-bestuurder en zijn medewerkers 

Dank daarvoor!  

 

Wij hopen dat eenieder zijn of haar plek in de nieuwe organisatie zal vinden en dat het fusieproces 

zal leiden tot een Exodus organisatie die nog beter in staat zal zijn om haar doelen te bereiken! 

 

De Raad van Toezicht Exodus Midden-Nederland. 

 

5.5 Ondernemingsraden 

 

Exodus heeft een medezeggenschapsorgaan. Er is een landelijke Gemeenschappelijke 

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

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

Ondernemingsraden).  

 

5.5.1 Verslag van de Onderdeelscommissie (OC) 

 

In de keren dat we bij elkaar zijn gekomen, zijn er verschillende onderwerpen besproken. Ook dit 

jaar zaten we nog steeds in de coronacrisis en zijn meermaals de coronamaatregelen en de gevolgen 

voor zowel deelnemers als medewerkers besproken en heeft iedereen de kans gekregen zich te 

vaccineren. Er is daardoor een tijd van meer vrijheden geweest en merkten we dat dit een positieve 

uitwerking had op iedereen. Deelnemers konden makkelijker gezien en begeleid worden en er waren 

meer activiteiten die opgepakt werden.  

Nieuwe systemen Monaco en Afas live zijn begin dit jaar geïntroduceerd en geëvalueerd. 

Personeelszaken zijn elke vergadering aan bod gekomen. Team ambulant heeft een wisseling in 

medewerkers gehad en wonen heeft een ontwikkeling ondergaan met locatie De Plompstraat erbij. 

Ook aan de stafmedewerkers is aandacht besteed. ARBO zaken zoals privé en/of werktelefoon en 

het gebruik van de werkauto's is een terugkerend thema. De uitspraak van het hoger beroep over 

de slaapdiensten is eind dit jaar besproken. Het is een lastige kwestie en onduidelijk welke gevolgen 

dit precies gaat hebben. 

Gezien we vanaf 1 januari fuseren, is de fusie regelmatig aan bod gekomen. Pieter heeft een actieve 

rol in de GemOr en kon ons daardoor elke bijeenkomst van de meeste recente informatie voorzien. 

Hoe de OC's eruit gaan zien en welke vorm het gaat aannemen, is nog niet helemaal duidelijk. In 
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ieder geval zal het tot één OR gaan fuseren. Vanaf de fusie zal de OC wellicht een belangrijke rol 

gaan vervullen wat betreft personeel en gevolgen van de fusie en het informeren/ondersteunen 

hierin. 

Daarnaast blijft het voor ons soms lastig hoe wij de achterban bereiken en hoe iedereen weet van 

ons bestaan en wat wij kunnen betekenen. Hier willen we meer aandacht aan besteden. Dit wordt 

wellicht met de fusie anders omdat er dan dingen gaan veranderen.  

 

5.6 Landelijke cliëntenraad  

 

De landelijke cliëntenraad werd in 2021 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).  

 

“We moeten worden begrepen als 

cliëntenraad. We zijn soms een noodzakelijk 

kwaad. Het is een wettelijke verplichting, 

maar je kan het ook invullen als een 

toegevoegde waarde. We willen positieve invloed uitoefenen.” (cliëntenraad).  

 

En dat lukt steeds beter. De cliëntenraad heeft afgelopen tijd al mooie dingen bereikt:   

• Er was niet in elk exodushuis een goed werkende computer waar deelnemers zelfstandig op 

kunnen werken. Dat is nodig om bijvoorbeeld een sollicitatiebrief te kunnen maken. In de 

huidige samenleving is dat echt een basisbehoefte.  

• De deelnemerstevredenheidsonderzoeken zijn heel lang en voor sommige deelnemers 

moeilijk te begrijpen. Ze worden daarom soms gezamenlijk met begeleiders ingevuld. Dat is 

geen betrouwbare meting.  

• We willen beter vindbaar zijn via de website. Er zal op de website een pagina komen over de 

cliëntenraad waarin wij ons kenbaar maken en toelichten waarvoor en hoe we benaderd 

kunnen worden.   

 

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 het leren van incidenten en ongevallen. In de meerderheid van 

(agressie)-incidenten is een directe uitlokker aan te wijzen, zoals een bepaalde gebeurtenis, 

veranderingen, andere personen of onrust in de context. Vaak ligt de aanleiding in de interactie 
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tussen de persoon en andere(n). Daarnaast zijn er diverse indirecte factoren die de kans op agressie 

vergroten of juist verkleinen, factoren die bij de persoon liggen en factoren in de omgeving. Door 

incidenten te registreren en ook te bespreken in het team kan er meer zicht komen op deze factoren, 

waardoor incidenten kunnen worden voorkomen.  

 

5.8 Klachten 

 

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

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

meningen te ver uiteen. Een klachtencommissie kan in die gevallen een onafhankelijk oordeel geven. 

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. In 2021 zijn er geen klachten binnen gekomen over de regio Midden-Nederland.  

 

5.9 Forensische leerlijn 

 

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

Zorg (KFZ) en in samenwerking met GGZ Ecademy begonnen met de ontwikkeling van een 

forensische leerlijn voor de deskundigheidsbevordering van professionals werkzaam in het 

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

 

In 2021 stond elke maand in het teken van een specifieke leerlijn. Medewerkers konden de leerlijnen 

maken tijdens werktijd en één keer per maand bespraken we de leerlijn in de teamvergaderingen. 

We hebben gemerkt dat er een duidelijke leerstructuur moet komen. We denken bijvoorbeeld aan 

een vergadermoment waarin leren (een E-learning maken, een leerlijn maken, intervisie) centraal 

staat. Als de leerlijn wordt besproken tijdens het ‘gewone overleg’ winnen de casussen en incidenten 

het altijd (De waan van de dag). Leren doe je ook samen. Samen opdrachten maken, samen 

reflecteren en discussiëren. In je eentje een E-learning maken, vinden medewerkers niet zo zinvol. 

We gaan hier volgend jaar mee verder in de landelijke Exodus Academy (zie paragraaf X).  
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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 Midden-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 2021 zijn de volgende risico’s door 

ons vastgesteld en hebben we plannen opgesteld om ook in de toekomst een gezonde organisatie te 

kunnen blijven, welke kwalitatieve zorg op maat kan blijven leveren voor onze deelnemers. 

 

6.1 Coronacrisis 

 

Het coronavirus had dit jaar wederom 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 

vermindering van instroom van deelnemers in onze huizen, al in 2020 was er een grote daling 

zichtbaar in het aantal ex-gedetineerden dat uitstroomde uit de PI’s (zie figuur x).  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.  

 

6.2 Wet straffen en beschermen, aanpassing penitentiair programma 

 

In juli 2021 trad de nieuwe Wet straffen en beschermen in werking. De wet brengt veel veranderingen 

met zich mee die voor (ex-)gedetineerden en voor onze stichting van invloed zijn. We noemen er 

hier een aantal. Eén van de belangrijkste is dat de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) nog 

maximaal 2 jaar is. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer na twee derde van hun 

straf voorwaardelijk vrij. Daarnaast wordt verlof minder vrijblijvend en vanzelfsprekend. Alleen als 

het bijdraagt aan veilige terugkeer naar de samenleving. Bij het toekennen van verlof spelen gedrag 

in detentie, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen een rol. Het Penitentiair Programma (PP) 

vervalt voor wie langer dan 1 jaar straf heeft. Het PP duurt maximaal 2 maanden. Dit had een grote 

invloed op onze instroom.  
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6.3 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. 
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7. Plannen voor 2022 

7.1 Fusie 

 

Op 1 januari 2022 zijn onze stichtingen formeel één landelijke organisatie, maar dan begint het pas. 

We willen langzaamaan toewerken naar een landelijk inwerk- en opleidingsprogramma, proces voor 

de administratie en een uniforme communicatiestrategie- en beleid. We blijven tegelijkertijd inspelen 

op de lokale, (inter)regionale en landelijke kansen en ontwikkelingen. Er blijft hierin ruimte voor 

de ‘couleur locale’ van de Exodus organisatie. Wij stellen ons verbindend en proactief op en 

gaan actief de samenwerking aan met het externe netwerk. 

 

7.2 Bijzonder wonen 

 

We hebben samen met een wooncorporatie en een ketenpartner een mooi betekenisvol woonconcept 

ontwikkeld waarin (ex-)gedetineerden in eigen appartementen en toch samen met elkaar en andere 

huurders een kleine gemeenschap zullen gaan vormen. Een gemeenschap waarin men gewoon 

alledaags met elkaar en naast elkaar leeft. Een veilige plek waar iedereen gezien wordt en een eigen 

plek mag hebben. Waar het belangrijkste doel ‘fijn wonen’ is. Deze samenvoeging van een bijzondere 

doelgroep met reguliere huurders heeft daarnaast ook een prachtige symbolische functie. Herstel 

tussen de gemeenschap en daders die soms die gemeenschap en zichzelf hebben benadeeld, is 

mogelijk. En het is mogelijk om voorbij (voor)oordelen en angsten te komen, we zijn uiteindelijk 

allemaal mensen met een verlangen naar verbinding en een eigen prettige plek in de samenleving. 

De realisatie hiervan staat, omdat het om nieuwbouw gaat, gepland voor begin 2024. 

 

7.3 Exodus rookvrij 

 

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in 2025 de gehele zorg 

rookvrij is, dit is in aansluiting op de maatschappelijke beweging de 

Rookvrije Generatie. Een groot deel van onze deelnemers rookt en ook een 

deel van de medewerkers. In 2022 zetten wij in op ‘Exodus rookvrij’. Samen 

met de teams denken we na over hoe we dit het beste kunnen vormgeven. 

Het zal een uitdaging worden, maar die gaan we gezamenlijk met onze 

deelnemers aan!  

 

7.4 Ervaringsdeskundigheid 

 

Werken met ervaringsdeskundigen is steeds belangrijker geworden. In onze regio hebben we al 

geregeld ervaringsdeskundigen in dienst gehad, op dit moment ook. We willen dat in 2022 verder 

professionaliseren. We zullen beginnen met een visie ontwikkelen. Het Expertisecentrum Forensische 

Psychiatrie (EFP) ondersteunt zorginstellingen hoe een visie op te stellen en hoe beter te werken met 

ervaringsdeskundigheid. We zullen gebruik maken van de Handreiking ervaringsdeskundigheid in de 

forensische ggz. En zullen onderstaande stappen uitvoeren om tot een mooi project te komen.  
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7.5 Exodus Academy 

 

Een wens die we al jaren regionaal hebben, zal in 2022 echt vorm gaan krijgen. We gaan starten 

met het opzetten van een landelijke Exodus Academy. De Exodus Academy richt zich op het 

ondersteunen van leer- en ontwikkelprocessen binnen en buiten onze organisatie. We bouwen 

hiermee verder aan onze capaciteiten als lerende organisatie en kennisinstelling. In de Exodus 

Academy brengen we leer- en ontwikkelprocessen van vrijwilligers, medewerkers en (in latere 

instantie) deelnemers en hun naasten, samen. We ondersteunen deze processen m.b.v. onder 

andere uitwisselingen, live trainingen, e-learning modules, intervisie etc. Er zal een online platform 

worden gebouwd, deze zal worden gevuld met trainingen.  

 

  



 

  Pagina 33 van 60 

8. Financiële paragraaf  

    
 

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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Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming) 

 
 
       

   31-12-2021  31-12-2020 

   €  € 

Activa    

      

 Immateriële vaste activa 692  2.844 

 Materiële vaste activa 1.006.232  1.008.464 

 Financiële vaste activa 35.000  45.000 

      
Totaal vaste activa 1.041.924  1.056.308 

      

 Overige vorderingen  124.133  303.553 

 Liquide middelen 347.941  366.094 

      
Totaal vlottende activa 472.074  669.647 

      
Totaal Activa 1.513.998  1.725.955 

      

      
Passiva    

      

 Algemene reserve 379.273  385.035 

 Bestemmingsreserves 236.224  281.369 

     

 Totaal eigen vermogen 615.497  666.404 

     

 Voorzieningen 32.256  26.950 

     

  Langlopende schulden 602.725  650.025 

     

  Kortlopende schulden 263.520  382.576 

      
Totaal Passiva 1.513.998  1.725.955 
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Exploitatierekening over 2021 

 

   Exploitatie      Begroting   

 

Exploitatie  

  2021  2021  2020 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: €  €  € 

       
 Opbrengsten zorgprestaties 2.470.301  2.518.111  2.148.503 

 Subsidies 7.847  61.200  5.500 

 Overige bedrijfsopbrengsten 214.390  36.400  133.206 

       
Som der bedrijfsopbrengsten 2.692.538  2.615.711  2.287.209 

       
BEDRIJFSLASTEN:      

       

 Personeelskosten  1.679.504  1.719.705  1.397.620 

 

 

Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 53.243  35.890  35.172 

 

 
Overige bedrijfskosten  988.402  795.950  773.206 

       
Som der bedrijfslasten 2.721.149  2.551.545  2.205.998 

       
BEDRIJFSRESULTAAT -28.609  64.166  81.211 

       

 Financiële baten en lasten -22.298  -25.000  -11.658 

       

RESULTAAT BOEKJAAR -50.907  39.166  69.553 

       

       

       
RESULTAATBESTEMMING:    

       
 Het resultaat is als volgt verdeeld:      

       

 Toevoeging bestemmingsreserve  0  0  0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  -45.145  0  0 

 Toevoeging bestemmingsfonds 0  0  5.000 

 Onttrekking bestemmingsfonds 0  0  -5.000 

       
Mutatie Algemene reserve (saldo)  -5.762  39.166  69.553 

  Nadelig  Voordelig  Voordelig 
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Kasstroomoverzicht  

    2021     2020 

  € €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

       
Bedrijfsresultaat   -28.609   81.211 

       

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen  53.243   35.172  
- Voorzieningen  5.306   3.402  

   58.549   38.574 

Veranderingen in vlottende middelen:       
- vorderingen  179.420   -107.514  
- kortlopende schulden  -119.054   115.358  

   60.364   8.205 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   90.304   127.990 

Ontvangen interest  0   0  
Betaalde interest  -22.298   -11.658  

   -22.298   -11.658 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   68.006   116.332 

       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

       
Investeringen materiële vaste activa  -49.674   -714.531  

Desinvesteringen materiële vaste activa  815   2.495  
Uitgegeven lening u/g  0   -50.000  

Aflossing lening u/g  10.000   5.000  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -38.859   -757.036 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

       
Nieuw opgenomen leningen  0   500.000  

Aflossing langlopende schulden  -47.300   -48.298  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   -47.300   451.702 

 

Mutatie geldmiddelen   -18.153   -54.844 

  

 
Aansluiting geldmiddelen 

 2021  2020 

Stand per 1 januari 366.094  555.097 

Mutatie geldmiddelen  -18.153  -189.003 

Stand per 31 december 347.941  366.094 
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Toelichting  
 

Exodusorganisatie 
 
Stichting Exodus Midden-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. 

Stichting Exodus Midden-Nederland is statutair gevestigd te Utrecht. Het adres 
van de stichting is Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht. Exodus bestaat uit 

verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle stichtingen zijn lid 
van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland. 
 

Activiteiten 
De stichting heeft ten doel: 

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

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

 
Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 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 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. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 

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

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

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingen. 

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

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

• Automatisering: 33,3% 
 

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

bijzondere waardeverminderingen. 
 

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

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs 

volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Bedrijfsgebouwen: 3% 
• Verbouwing: 10% 

• Inventaris: 20%  
• Installaties: 20% 

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

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als 
eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op 

de investeringen. 
 

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

Financiële vaste activa  
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
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Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden 
en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten 

wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele 
jaarrekeningposten. 

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

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

oninbaarheid. 
 

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

gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

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

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

 

Algemeen 

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

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

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

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

 
Opbrengsten 
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de 

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

het resultaat betrouwbaar kan worden geschat). 

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

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

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

 
Pensioenregeling 
Stichting Exodus Midden-Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde 

pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen 
heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Midden-Nederland. De verplichtingen, die 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen worden 
gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. 

Stichting Exodus Midden-Nederland betaalt hiervoor premies waarvan de helft 
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De 
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 

dekkingsgraad (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) van het pensioenfonds dit toelaat. De dekkingsgraad is 

het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 
gebruiken, zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december 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 Midden-Nederland heeft 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
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tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. 

 

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

 

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

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

 Andere vaste TOTAAL 

 bedrijfsmiddelen  

   
Aanschafwaarde per 31-12-20 6.456 6.456 

Geaccum afschr. per 31-12-20 3.612 3.612 

Boekwaarde per 31-12-20 2.844 2.844 

   
Investeringen 0 0 

Afschrijvingen 2.152 2.152 

   
Desinvestering 0 0 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 

   
Aanschafwaarde per 31-12-21 6.456 6.456 

Geaccum afschr. per 31-12-21 5.764 5.764 

Boekwaarde per 31-12-21 692 692 

 
 
Materiële vaste activa 

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

 

Bedrijfsge-

bouwen (incl Installaties  Andere vaste TOTAAL 

 verbouwingen)  bedrijfsmiddelen  

     

Aanschafwaarde per 31-12-20 1.209.921 46.600 94.206 1.350.727 

Geaccum afschr. per 31-12-20 283.400 23.337 35.526 342.263 

Boekwaarde per 31-12-20 926.521 23.263 58.680 1.008.464 

     

Investeringen 13.568 29.178 6.928 49.674 

Afschrijvingen 20.093 7.786 23.212 51.091 

     

Desinvestering 0 3.698 3.350 7.048 

Afschrijving desinvesteringen 0 3.698 2.535 6.233 

     

Aanschafwaarde per 31-12-21 1.223.489 72.080 97.784 1.393.353 

Geaccum afschr. per 31-12-21 303.493 27.425 56.203 387.121 

Boekwaarde per 31-12-21 919.996 44.655 41.581 1.006.232 
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Financiële vaste activa  2021  2020 

Boekwaarde per 01-01-2021  45.000  0 

Verstrekte lening 0  50.000 

Aflossing lening 10.000  5.000 

Boekwaarde per 31-12-2021 35.000  45.000 

    
In het boekjaar 2020 is een lening verstrekt aan stichting Exodus Noord-Holland 
ter mede financiering van de verbouwing van het pand aan de overtoom. De 

lening heeft een looptijd van 60 maanden en wordt lineair afgelost. Er is geen 
rentevergoeding afgesproken. 
 

Vorderingen 
De specificatie is als volgt: 

 31-12-2021  31-12-2020 

Vorderingen op bewoners 46.390  31.283 

Nog te ontvangen bedragen 42.405  41.990 

Groepsinterne vorderingen 24.020  174.890 

Transitoria debet 10.968  10.293 

Vordering gemeente Utrecht 0  37.386 

Vooruitbetaalde bedragen 0  7.711 

Kruisposten 350  0 

Totaal vorderingen 124.133  303.553 

 

 
Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 

 

 31-12-2021  31-12-2020 

Bankrekeningen 322.499  365.445 

Kassen 1.162  649 

Totaal liquide middelen 347.941  366.094 

 

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

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

Eigen Vermogen 
 

Algemene reserve 2021  2020 

Stand per 1 januari 385.035  315.482 

 +toevoegingen 0  69.553 

 -onttrekkingen 5.762  0 

Stand per 31 december 379.273  385.035 
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Bestemmingsreserves 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

 

Reserve Groot Onderhoud 2021  2020 

Stand per 1 januari 35.369  35.369 

 +toevoegingen 0   0 

 -onttrekkingen 20.125  0 

Stand per 31 december 15.244  35.369 

    
Bestemmingsreserve    
Stand per 1 januari 246.000  246.000 

 +toevoegingen 0  0 

 -onttrekkingen 25.020  0 

Stand per 31 december 220.980  246.000 

    
Totaal Bestemmingsreserves 236.224  281.369 

 

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

 
Bestemmingsreserve 

Reserve voor noodzakelijkheden op het gebied van deskundigheidsbevordering, 
perspectief, onderhoud en doorontwikkeling. Zowel op deelnemer-, medewerker- 
als organisatieniveau. De overproductie op de van de Staaij subsidie wordt 

onttrokken. Deze overproductie is met name ontstaan door een toename van 
extern ingekochte diensten zoals activering en schuldhulpverlening/budgettering 

voor deelnemers. Er is voor gekozen de continuïteit hiervan voor de deelnemers 
te waarborgen en dus middelen uit eigen reserve daar voor aan te spreken.  
 

 
 

Voorzieningen 2021  2020 

Stand per 1 januari 26.950  23.548 

 +toevoegingen 18.069  3.802 

 -onttrekkingen 12.763  400 

Stand per 31 december 32.256  26.950 

 

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

 
Langlopende schulden         

 2021  2020 

Stand per 1 januari  696.239  218.504 

Nieuwe lening 0  500.000 

Aflossing 46.214  22.265 

Stand per 31 december  650.025  696.239 

    
Kortlopend deel van de schulden  47.300  46.214 

Saldo 602.725  650.025 
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De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:  
 

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

• de Waalstraat (Aankoopsom € 156.374 inclusief bijkomende kosten, rente 

5% resterende looptijd 4 jaar), 
• de Runstraat (Aankoopsom € 123.729 inclusief bijkomende kosten, rente 

5% resterende looptijd 6 jaar), 
• de Runstraat (Aankoopsom € 187.033 inclusief bijkomende kosten, rente 

5% resterende looptijd 10 jaar), 

• de Plompstraat (Aankoopsom € 500.000 inclusief rente 2,83% resterende 
looptijd 18 jaar). 

 
Van bovenstaande leningen loopt € 411.370 langer dan 5 jaar. De panden staan 

in Utrecht en zijn in onderpand gegeven bij de hypotheekverstrekkers. 
De rente en aflossingen zijn voor de Waalstraat en Runstraat berekend op basis 
van annuïteiten. De plompstraat betreft een lineaire lening. 

 
 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 
De specificatie is als volgt: 

 31-12-2021  31-12-2020 

Te betalen loonheffing, pensioen en 

nettolonen 156.107  164.949 

Kortlopende deel langlopende schulden 47.300  46.214 

Te betalen vakantiedagen 13.604  10.481 

Vooruit ontvangen subsidie RVO 6.838  47.710 

Groepsinterne schulden 5.570  0 

Reservering Zorgbonus 3.000  6.000 

Vooruit ontvangen subsidie van der Staaij 0  84.988 

Schulden aan bewoners 0  6.702 

Overlopende passiva 31.101  15.532 

Totaal kortlopende schulden  263.521  382.576 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 

Exodus Midden-Nederland huurt een pand in Utrecht voor bepaalde tijd tot 30 
juni 2025. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 64.000 euro per jaar. Er is 
sprake van een opzegtermijn van 6 maanden. 

 
Stichting Exodus Midden-Nederland huurt een aantal losse woningen. De 

huurverplichting hiervoor bedraagt 100.333 euro voor 2022. De huurcontracten 
zijn maandelijks opzegbaar. 
 

Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg verhuurt 3 kamers in 
Amersfoort aan Stichting Exodus Midden-Nederland. De huurverplichting voor 

2022 bedraagt 12.448 euro. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. 
 

Exodus Midden-Nederland huurt een aantal kamers in Utrecht voor onbepaalde 
tijd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 21.116 euro per jaar. Er is sprake 
van een opzegtermijn van 3 maanden. 

 
De stichting heeft een bankgarantie afgegeven van 15.000 euro voor een 

huurverplichting.  
 
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 
 
Opbrengsten zorgprestaties 
De specificatie is als volgt: 

 

 2021  2020 

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1.732.849  1.565.753 

Gemeente Utrecht Nazorg namens alle 26 gemeenten 

in de provincie Utrecht 209.293  152.649 

Gemeente Utrecht MO voltijdopvang 134.600  130.265 

Gemeente Utrecht MO ambulante woonbegeleiding 125.014  122.665 

Gemeente Utrecht Arbeidsintegratie 80.130  76.871 

Gemeente Utrecht MO begeleiding 47.010  44.055 

    

KOOS Utrecht Specialistische Jeugdhulp 61.110  15.300 

Gemeente Almere 35.121  25.000 

    

Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek 21.345  10.703 

Gemeente Lekstroom WMO 2.740  0 

Gemeente Hilversum WMO 21.089  5.232 

Totaal opbrengsten zorgprestaties 2.470.301  2.148.503 

 
 

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 voor 

vrijwilligers 5.500  5.500 

Subsidie Stage Fonds 2.347  0 

Totaal subsidies 7.847  5.500 

 
 

De subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het 
vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De 
subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking 

van gemaakte kosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte 
onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.  
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Overige bedrijfsopbrengsten 
De specificatie is als volgt: 

 2021  2020 

Giften van particulieren 10.445  15.755 

Giften van Fondsen 3.000  5.000 

Giften van ondernemingen 1.000  0 

Giften van kerken  5.266  3.983 

    

Opbrengst eigen bijdrage 

begeleidingskosten door deelnemers 55.401  43.678 

Opbrengst project Koers en kansen 22.500  15.000 

Opbrengst project Beeldschermzorg 40.872  0 

Opbrengst resultaat vaste activa 0  -2.495 

Doorbelaste huurkosten 69.044  50.181 

Overige baten 6.862  2.104 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 214.390  133.206 

 
 
Personeelskosten  
De specificatie is als volgt: 

 2021  2020 

Lonen en Salarissen 1.295.578  1.070.949 

Sociale lasten 195.326  171.020 

Pensioenpremies 111.651  88.344 

Andere personeelskosten 64.669  55.850 

Subtotaal 1.667.224  1.386.163 

Personeel niet in loondienst 12.280  11.457 

Totaal personeelskosten 1.679.504  1.397.620 

 
In 2021 waren er gemiddeld 26,3 fte (exclusief 3 stagiaires) in dienst van 
Stichting Exodus Midden-Nederland. In 2020 waren er gemiddeld 24,4 fte 

(exclusief 5 stagiaires) in dienst. (volgt nog) 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 

 
Naam  M.A. Groenendijk 

Functionaris Directeur-bestuurder 

In dienst vanaf 1 januari 2021 

In dienst tot 31 december 2021 

Deeltijdfactor 100% 

Gewezen topfunctionaris Ja 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 102.207     

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.566  

Subtotaal € 112.773     

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 141.000  

-/- Onverschuldigde betaald bedrag € 0  

Totale bezoldiging € 112.773   

 

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 € 102.748 

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.754 

Totale bezoldiging 2020 € 112.502 

  

 

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 uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging van 
meer dan € 1.700. Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de 

volgende leden: 
 

Naam Periode 

Dhr. C. van der Hoog 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Mevr. P. Schaftenaar 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Dhr. R. v. Diemen 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Dhr. H. Versteeg 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

 

Afschrijvingskosten 
De specificatie is als volgt: 

 2021  2020 

Afschrijving immateriële vaste activa 2.152  2.152 

Afschrijving gebouwen en verbouwingen 20.093  8.743 

Afschrijving installaties 7.786  3.649 

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen  23.212  20.628 

Totaal afschrijvingen 53.243  35.172 

 

 
Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt: 

 2021  2020 

Bewoners gebonden kosten 197.511  119.232 

Huurkosten en Leasing 191.614  160.210 

Onderhoud en energiekosten 95.047  54.949 

Voedingsmiddelen en hotelmatige 

kosten 49.408  42.747 

Algemene kosten 454.822  396.068 

Totaal overige bedrijfskosten 988.402  773.206 

 

Bewoners gebonden kosten 
De specificatie is als volgt: 

  2021  2020 

Bewonerskosten 196.862  118.711 

Bewonersactiviteiten 649  521 

Totaal bewoners gebonden kosten 197.511  119.232 

 

 
Onderhoud en energiekosten 

De specificatie is als volgt:  2021  2020 

    

Onderhoudskosten 39.687  28.885 

Energiekosten 55.360  26.064 

Totaal onderhouds- en energiekosten 95.047  54.949 
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Algemene kosten 

 2021  2020 

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 206.880  192.038 

Overige huisvestingskosten 92.137  109.224 

Kosten automatisering 52.255  36.864 

Kosten projecten 25.566  0 

Kosten Transitie 22.140  0 

Communicatiekosten 17.574  13.170 

Advies- en accountantskosten 8.626  13.763 

Onkosten vrijwilligers 7.245  6.901 

Bestuurskosten 4.111  4.048 

Public relations kosten 1.377  882 

Overige algemene kosten 16.911  19.178 

Totaal algemene kosten 454.822  396.068 

 

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland 

ingehouden op de opbrengst voor de gemaakte dagen in het kader van de 
inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 

Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodus stichtingen op het gebied 
van:  

 
• Missie; 
• Identiteit; 

• Kwaliteit; 
• Deskundigheidsbevordering; 

• Financiële administratie en personeelszaken; 
• PR, communicatie en rapportage; 
• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden; 

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen; 
• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties; 

• Coördinatie vrijwilligers; 
• Inhoud van het begeleidingsprogramma. 

 
 
Financiële baten en lasten 

 2021  2020 

Rentebaten 0  141 

Rentelasten -22.298  -11.799 

Saldo rentebaten en –lasten -22.298  -11.658 
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Analyse van het resultaat 
 

Het boekjaar 2021 sluit met een beperkt negatief resultaat. De opbrengsten van 
het landelijk contract met het ministerie van Justitie en Veiligheid laten een 
stijging van ruim 10% zien tot een bedrag van 1.733K. Duidelijk is te zien dat er 

al een tijdje sprake is van een stijging van hogere zorgzwaarte pakketten. Bij 
Exodus worden steeds meer deelnemers begeleid met een zeer intensieve 

zorgvraag die moeten worden begeleid in een gestructureerde omgeving. Tevens 
is de hogere gerealiseerde opbrengst het gevolg van aangegane contracten in 
onder aanneming. 

 
De bedrijfsopbrengsten laten al een aantal jaren een duidelijke stijging zien. In 

de begroting was hier ook al rekening mee gehouden. In het boekjaar 2021 zijn 
de totale opbrengsten met ruim 17% gestegen. 

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

dan begroot is er ook meer geld uittrokken voor personeel. Deze kosten zijn 
daardoor 282K hoger dan vorig jaar.  

 
De afschrijvingskosten zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaar. Grote investeringen 
in het boekjaar 2021 in ICT en groot onderhoud alsmede aanvullende 

investeringen in het afgelopen jaar zijn hier debet aan.  
 

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

verder langzaam terug te dringen. 
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Overige toelichtingen 
 

 
Resultaatbestemming  

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -50.907 

   

   

   
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:  

   

 Toevoeging bestemmingsreserve  0 

 Onttrekking bestemmingsreserve  -45.145 

 Toevoeging bestemmingsfonds 0 

 Onttrekking bestemmingsfonds 0 

   
Mutatie algemene reserve (saldo)  -5.762 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Met ingang van 1 januari 2022 is stichting Exodus Midden Nederland samen met 

de 4 overige leden van en de Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 
Nederland 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 
Waalstraat 91 
3522 SE  UTRECHT 
 
 
 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 Midden-Nederland gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 37 tot en met 59 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Midden-Nederland te Utrecht 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 € 1.513.998; 
2. de resultatenrekening over 2021 met een resultaat van € -50.907 (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 Midden-Nederland te Utrecht, zoals vereist in de Verordening inzake de 
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 
Accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 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 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Stichting Exodus Midden-Nederland te Utrecht 
 
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Wet 
normering topinkomens (WNT) 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. 
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