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Voorwoord

Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geweest! Net als in de rest van de wereld hebben onze medewerkers, 
vrijwilligers en deelnemers ook dit jaar heftige momenten rondom corona en de maatregelen meege-
maakt. Dat heeft heel wat ups en downs gegeven. Met scherpte, veel luisteren, anticiperen en gezond 
verstand hebben we een goede aanpak gevonden. We zijn enorm trots op alle inzet en volharding. Ook het 
vrijwilligerswerk heeft het zwaar gehad, we konden de gevangenis nauwelijks in. We zijn flexibel geweest 
en kwamen direct weer in actie als het kon, we vonden alternatieve vormen om toch contact te maken en 
te laten horen dat we aan de mensen dachten. En wat een geluk dat de vrijwilligersdag aan einde van het 
jaar nog nét kon plaatsvinden voor de derde lockdown!  

Het was ook een heel bijzonder jaar vanwege de naderende fusie en al het werk wat daarvoor is gedaan. 
Bijzonder was het dat het belang van het collectief, waarbij de regionale stichtingen en de vereniging 
voorbij hun eigen perspectief en belangen gingen, prefereerde. Een heel mooi proces en een belangrijke 
mijlpaal.

Samen één
Sinds 2022 zijn wij samen één: Stichting Exodus Nederland. De regio’s en vereniging verbonden in één 
organisatie! Een lang gekoesterde wens is daarmee in vervulling gegaan. Met de éénwording ontstaat 
meer ruimte en richting voor ontwikkeling en gezamenlijke kracht. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk 
dat het dagelijkse werk door professionals en vrijwilligers gewoon doorgang heeft kunnen vinden. Zorg 
voor onze deelnemers, de kinderen, familie en vrienden. 

Wij zijn Exodus. Wij bieden perspectief. Dat doen we samen, moedig en volhardend.

De hele mens 
In dit jaarbeeld nemen we u mee naar de praktijk van ons complexe, zinvolle werk. We laten de reis zien 
die de deelnemer maakt. Daarnaast maken we zichtbaar hoe essentieel het is om naar de hele mens te 
kijken. Onze visie is dat, hoezeer ook een mens gedurende het leven beschadigd is geraakt, het begin van 
herstel ontstaat als de mens ‘als hele mens gezien wordt’. Onze vroege jeugd, het volwassen worden, alles 
wat we meemaakten en deden, ons gezonde en ongezonde gedrag, de psyche en de lichamelijke en gees-
telijke ziekten; tezamen vormen deze dimensies ongeveer wie we zijn. Met onze deelnemers zoeken we de 
aanknopingspunten voor herstel, voor de groei van kracht. Dat doen we met zowel scherpte als zachtheid. 
Met integraal begeleiders, krachtcoaches en in de ondersteuning ook de specialisten en verwijzers, zowel 
intern als extern. Zoals de huisarts, de behandelaar, de gedragsdeskundige en de verslavingsarts. De inzet 
is het doen afnemen van risicofactoren en het doen toenemen van beschermende factoren. De samenwer-
king is niet makkelijk. Er zijn deelnemers die (nog) niet kunnen, die (nog) niet durven, die terugvallen in 
verslaving, in psychose, in crimineel gedrag. We moeten confronteren, ingrijpen, mensen terugplaatsen 
naar de gevangenis. Maar vooral zijn er onder de deelnemers velen die grote stappen voorwaarts maken, 
sterker worden.

En dan houden we ons natuurlijk ook nog bezig met prachtige projecten op onderwerpen waar we extra 
zorgen over hebben of meer resultaat in willen bereiken. Denk hierbij aan de kindervakantiekampen in 
samenwerking met de gevangenissen, een opvanghuis voor mensen met actuele verslavingsproblematiek, 
preventie en zorg voor jongeren, meedenken over koerswijzigingen voor kortgestraften en het borgen 
van de ontwikkelingen van het transitiehuis in België en het ondersteunen van collega organisaties in het 
buitenland.   
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Het financieel exploitatieresultaat in 2021 is iets meer dan € 13.000 positief. Na vrijval van een aantal 
reserves en beschikbaar gestelde Fondsen hebben we ruim € 71.000 kunnen toevoegen aan onze continu-
iteitsreserve Het resultaat is lager dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door hogere noodzakelijke 
onderhoudskosten aan vijf (doorstroom) locaties en de extra kosten naar aanleiding van het hoger beroep 
in de cao-kwestie, mocht Exodus de cassatie niet winnen. De Exodusorganisatie is een stichting zonder 
winstoogmerk. Er wordt jaarlijks gestreefd naar een positief bedrijfsresultaat tussen de 1% en 3% om de 
reserves gezond op te bouwen voor moeilijke jaren. Op jaarverslagen.nl vindt u vanaf juni de complete 
financiële verantwoording met accountantsverklaring.   

Onze resultaten behalen wij samen met de partners in de zorg, particulieren, onderwijs, welzijn, kerken, 
vrijwilligers, overheden en vele andere organisaties en mensen die zich inzetten voor een inclusieve 
samenleving. 

En hoe kwetsbaar en ingewikkeld het realiseren van perspectief met en voor de mensen en samenleving 
soms ook is, we zijn er heel trots op en dankbaar voor dat we onze moedige en volhardende bijdrage 
mogen leveren! 

We wensen u veel leesplezier!

Lara van der Well

Lid Raad van Bestuur Stichting Exodus Nederland
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Exodus investeert in sterkere mensen voor een betere wereld en is trots op haar deelnemers. 
Hun ontwikkeling staat centraal in elke stap die we zetten. Zo dragen we bij aan een 
inclusieve samenleving waarin de deelnemers welkom zijn. Van kwetsbare burgers met 
een stempel naar geaccepteerde medemensen die een rol van betekenis hebben.  

1.1.Missie,.visie.en.doelstellingen

Missie

Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan  
kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

Visie.

Wij geloven in de kracht van een zorg-
zame 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 begeleiden in de 
complexiteit van het herstel voor 
zowel daders als slachtoffers.

· geloven dat mensen mens zijn in 
verbinding met anderen door het 
opbouwen en onderhouden van een 
krachtig netwerk. 

· investeren in het versterken van 
mensen en een veiliger maatschappij. 

· informeren en kennis te delen met als 
doel om de samenleving deelgenoot 
te maken van onze missie. 

Wij.doen.dit.samen.met.
anderen!.

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.

1 Waarom
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1.2.Identiteit.en.kernwaarden
Identiteit en kernwaarden 
Waar Exodus zich ook inzet in Nederland en daarbuiten: medewerkers werken vanuit dezelfde missie en 
koers aan een veiliger samenleving. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Samen met vrijwilligers en 
ketenpartners biedt Exodus deelnemers perspectief op een betekenisvol leven, waarin zij zoveel mogelijk 
op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving.

Perspectief, samen, moedig, volhardend. 
Dit zijn onze kernwaarden. Ze geven richting aan het dagelijks handelen. We zijn erop aanspreekbaar. Ze 
zijn ook voeding voor het permanente gesprek met deelnemers en hun familie, met medewerkers, vrij-
willigers en met ketenpartners. Juist in dit vaak complexe werk, is de ontmoeting zo nodig. Wij willen de 
Exoduswaarden laten léven en op allerlei manieren zichtbaar en voelbaar maken en houden. De ruimte 
voor ieders eigenheid, maakt ons tot de krachtige, inclusieve organisatie die we graag zijn. Ongeacht ach-
tergrond, identiteit, sekse of gender: iedereen is welkom, iedereen doet ertoe. Wij zijn Exodus! 

In de volgende hoofdstukken brengen we verslag uit van de resultaten van onze 
doelstellingen. 
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Recidive
Een belangrijke doelstelling van Exodus is het verla-
gen van recidive. Het risico om met politie en justi-
tie in aanraking te komen en het risico van recidive 
(herhaling) hebben met veel verschillende factoren 
te maken. Onder andere genetische aanleg, opvoe-
ding, onderwijs, onverwerkte trauma’s, cognitieve 
vermogens, sociaal-emotionele en psychiatrische 
problematiek en negatieve effecten van diverse 
zorg en sancties. Ook recidive verlagende factoren 
zijn breed en elkaar versterkend. Het gaat bij het 
willen verlagen van risico’s om het verkleinen van 
de dynamische risicofactoren (zoals dakloosheid, 
schulden, middelenmisbruik, psychosociale pro-
blemen) en het versterken van de beschermende 
factoren (zoals stabiele woonsituatie en inkomen, 
steunend sociaal netwerk, zingeving). Dat zijn dan 
ook de zaken waar Exodus in al haar werkzaamhe-
den op inzet. 

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Docu-
mentatie Centrum, recidive-monitor) doet peri-
odiek onderzoek naar de ontwikkelingen in reci-
divecijfers. De meest recente algemene recidive 
publicatie van het WODC  richt zich op de onder-
zoeksperiode 2008 tot en met 2020. Dit onderzoek 
laat zien dat de recidive onder ex-gedetineerden 
na twee jaar zeer licht is gedaald naar 47%. Het 
grootste deel van de daling vindt plaats in de eerste 
jaren van de onderzochte periode. De laatste jaren 
blijft de trend ongeveer stabiel.

In 2020 kwamen er 20.394 mensen vrij uit de 
gevangenis. Van hen zat 44% korter dan een 
maand in detentie en 67% korter dan 3 maan-
den.  Er zijn nog steeds veel mensen die tijdens 
detentie geen hulpvraag willen of kunnen stellen, 
vooral onder de kortgestraften. Terwijl deze groep 
de overgrote meerderheid vormt van de mensen 
die na een gevangenisstraf terugkeren in de maat-
schappij. Exodus vraagt en geeft extra aandacht 
aan deze groep die nu nauwelijks bereikt wordt 
binnen en na afloop van detentie. Want de recidive 
onder deze groep is helaas hoog. 

Onderzoek uit 2017 naar de recidivecijfers van Exo-
dus laat zien dat de recidive na het succesvol afron-
den van het programma half zo groot is dan die van 
deelnemers die het programma negatief voortijdig 
verlaten. Oud-deelnemers recidiveren volgens dit 
onderzoek 4,6% minder dan het verwachte reci-
divepercentage. De recidive daalt naarmate deel-
nemers langer in begeleiding zijn. Voortijdig ver-
trek zonder nazorg verhoogt de kans op recidive. 
De verbetering van continuïteit van zorg heeft een 
positief effect op het verlagen van de recidive.

In het vervolg van dit hoofdstuk geven we meer 
informatie over de resultaten van de Exodusdienst-
verlening in 2021. De verschillende diensten groei-
den in de afgelopen jaren en door de uitbreiding 
van maatwerkexpertise kunnen we de hulpvragen 
van steeds meer gemeenten beantwoorden. Met 
behulp van diverse projecten en een zo groot moge-
lijke spreiding van diverse diensten (intramuraal, 
ambulant, vrijwillige maatjes) proberen we de zorg 
verder te verbeteren binnen en buiten Exodus. De 
opdrachten die we uitvoeren voor onder andere de 
gemeente Delft en Zoetermeer zijn hier ook mooie 
voorbeelden van: met maatwerk ondersteuning, 
zowel kortdurend als waar nodig de doorstroom 
naar intensieve zorg via DForZo en WMO, wordt 

voorkomen dat deze groep zorg mijdt en zoekraakt.   

2 Wat:.Methodiek, resultaten 
en trends/bevindingen
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2.1.Methodiek
Het werken met én voor onze deelnemers vraagt bijzondere betrokkenheid. Zij vragen onze scherpte, 
warmte én geduldige inzet om een stap verder te komen in hun leven. De Exodusmethodiek ‘Jouw Kracht’ 
geeft een handreiking aan zowel de professional als de vrijwilliger. Medewerkers en vrijwilligers worden 
getraind en het werken met de methodiek is geïntegreerd in de logistiek van de organisatie met bijvoor-
beeld de teamkrachtbesprekingen en krachtcoaches die de borging van ‘Jouw Kracht’ sterk houden.  Naast 
de kernteams van begeleiders en krachtcoaches hebben we onder andere gedragswetenschappelijke en 
contextuele expertise in huis om de teams op maat ondersteuning en training te bieden.  

Integrale visie op mens en zorg
‘Jouw Kracht’ stelt de deelnemer en zijn of haar 
leefwereld centraal en biedt houvast in het begelei-
den van het pittige proces van de persoonlijke ver-
andering die een deelnemer doormaakt. De deel-
nemer wordt ondersteund bij het zelf maken van 
de persoonlijke krachtinventarisatie op alle leef-
gebieden. Dankzij een sterke samenwerkingsrela-
tie tussen de deelnemer en zijn of haar begeleider 
(en soms ook vrijwilliger) wordt aan het persoon-
lijk herstel en het praktische puinruimen gewerkt. 
Daarbij kleuren we buiten de lijntjes en doen wat 
nodig is om deuren te openen en de deelnemer te 
verleiden tot verandering.  

In dit jaarverslag krijgt u met de toegevoegde ver-
halen van de mensen en methodiek van Exodus een 
beeld van de praktijk.  

Ambulante zorg met en zonder wonen

In de ambulante begeleiding wordt, net als in het 
begeleid wonen, uitgegaan van de Exodusmetho-
diek ‘Jouw Kracht’ en de aanvullende expertise. 
Iedere deelnemer heeft een vaste begeleider die 
out-reachend, flexibel en pragmatisch werkt. De 
praktische zaken komen eerst: schulden inventa-
riseren, huisvesting regelen, doorverwijzen naar 
relevante instanties op het gebied van verslaving en 
psychiatrie. De ambulante Exodusbegeleider vormt 
de verbindende spin-in-het-web voor de deelnemer 
in kwestie. Door betrokken instanties en sociale 
relaties samen te brengen, wordt gebouwd aan een 
structuur waarin de deelnemer op den duur weer 
zelf de regie kan nemen. 

Het aantal schrijnende situaties nam ook afgelopen 
jaar eerder toe dan af. Vaak hebben die te maken 
met problemen op het gebied van de vaste lasten, 
vaak ontstaan door schulden bij studiefinanciering, 
energieleveranciers, zorgverzekeraars en bijvoor-
beeld de belastingdienst. We ondernemen opscha-
lende acties om tot deze instituten door te drin-gen 
en te proberen tot duurzame oplossingen te komen.
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2.2.Opdrachten.in.de.regio.Zuid-Holland1

Wonen aantal deelnemers/dagen 2021 2020

Directie Forensische Zorg deelnemers / nachten

Den Haag (MH 14 plekken en DSH 2 plekken)
Leiden (MH 14 plekken, DSH UG 4 plekken, DSH TB 3 plekken)
Gouda (SS 5 plekken & HZ 5 plekken)
Rotterdam (20 plekken)

31/5.311
40/6.197
18/1.955
39/6.251 

33/4.790
30/5.464

8/706
37/6.413

WMO wonen Den Haag
Overgangssubsidie OCW

2/276
-

2/344
2/54

WMO wonen Leiden
ZVVHM (oude Staaij gelden/2021 over naar WMO wonen Gouda)

2/175 2/190
2/459

WMO wonen Gouda (betaald via WMO Gouda ambulant) 10/1.466 8/1.961

Leiden Maatschappelijke Opvang (totaal is de subsidie is 730 nachten) 7/643 5/487                    

Pompestichting 1/322 -

Ambulant deelnemers/uren 2021 2020

Directie Forensische Zorg deelnemers / uren

Haaglanden & Hollands Midden
Rijnmond & Drechtsteden

88/2.996,25 
80/2.398,83 

74/3.224
56/2.511

Rotterdam Intensieve Jongeren Aanpak (IJA)
Regulier (wijkteams)
Pilot nazorg na detentie

Totaal:

114/5,24 fte
6/1,14 fte 

120/6,38 fte

126/5,16 fte
25/1,04 fte

151/6,18 fte

Rotterdam D&R  42/885,75 15

Veiligheidshuis Hollands Midden 88/709,25 74/815,75

Maatwerk individueel 
- PGB
- Parento 

1
1

-
-

Zoetermeer subsidie (jong-)volwassenen 151/598,50 128/724,65

Subsidie Gemeente Delft 37/189,55 35/136,80

WMO 2021 2020

Leiden
H6
Den Haag
Gouda/Hollands Midden
ISD Bollenstreek
Nissewaard
Capelle aan den IJssel

23
9

27
30(10 in huis)

12
3
2

17
8

29
18(16 in huis)

11
3
1

1..De.opdrachtgevers.ontvangen.verantwoording.op.maat.
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Totaal.trajecten.wonen:.150.deelnemers.(2020: 129; 2019: 128), 

Totaal.inzet.ambulant:.714.trajecten.(2020: 614; 2019: 628), 

Totaal:.864.(2020: 743; 2019: 756).  
Dat is inclusief de kortdurende trajecten van screening en verwijzing (Delft, Zoe-
termeer) en de mensen die na justitieel wonen doorstromen naar de nazorg binnen 
DForZo of WMO (zo’n 35%).

Aanmelden en plaatsen
De Directie Forensische Zorg (DForZo) van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid koopt lande-
lijk bedden voor de forensische zorg in. Verwijzers 
van verschillende instanties boeken vervolgens een 
plek in het plaatsingssysteem. De uitvoerende par-
tij moet binnen enkele dagen deze plek leveren. De 
indicatie wordt afgestemd op basis van de over-
dracht van reclassering, de dossieranalyse en een 
eventuele intake. Door een tekort aan bedden in 
de Randstad, stromen de Exodushuizen in de regio 
Zuid-Holland al snel vol. In de loop van een jaar 
groeien de wachttijden. Toch kan het gebeuren dat 
de bezetting op jaarbasis wat daalt. Dat heeft onder 
andere te maken met de complexiteit van de justi-
tiële plaatsingsdata en de doorstroomproblematiek 
van de gemeentelijke huisvesting. 

Bereik en motivatie met vallen en 
opstaan
Er gelden plaatsingscriteria voor Exodus. Acute 
agressie- of verslavingsproblematiek zijn contrain-
dicaties. De intensieve zorg maakt veel mogelijk, 
maar er zijn ook beperkingen, deze worden op maat 
en in overleg met de verwijzer besproken. Voor een 
deel van de mensen met gedragsproblematiek, is 
zelfstandige huisvesting met intensieve ambulante 
zorg de meest passende vorm. Denk daarbij bij-
voorbeeld aan de Housing First dienstverlening 
die voorkomt dat mensen steeds uit woongroepen 
gezet worden. In Utrecht is een Exodushuis geo-
pend waar mensen met verslavingsproblematiek 
terecht kunnen voor meer oefenruimte. Soms is het 
juist voor verslavingsproblematiek belangrijk om 
een drugsvrij programma te volgen. Er wordt op 
maat gekeken wat de mogelijkheden zijn, in over-
leg met de deelnemer, de verwijzer en de plaat-
sers van Exodus. Ook motivatie is een belangrijk 

criterium voor het succesvol doorlopen van het 
programma. De ervaring heeft ons geleerd dat de 
doelgroep ondersteuning nodig heeft bij het vinden 
van de kracht en motivatie om regie in het eigen 
leven te nemen. De motivatie om het programma 
succesvol te doorlopen en het bijbehorende val-
len en opstaan, wordt gedurende het programma 
verstevigd.

Nog veel gedetineerden en jongvolwassenen vin-
den de weg naar hulpverlening niet. Kortgestraf-
ten bijvoorbeeld die zoals hierboven beschreven 
de meerderheid vormen van mensen die na een 
detentiestraf terugkeren in de samenleving. Wan-
neer we naast gevangenisstraf ook de voorlopige 
hechtenis en vervangende hechtenis daarbij in 
beschouwing nemen liggen deze cijfers zelfs nog 
hoger: 80 procent van deze totale groep stroomt 
binnen vier maanden uit en komt niet in aan-
merking voor detentiefasering. Dergelijke korte 
detenties zijn zelden effectief omdat de mogelijk-
heden voor gedragsverandering en re-integratie 
erg beperkt zijn. Bovendien kan een korte detentie 
wel tot forse detentieschade leiden, door het ver-
lies van baan, inkomen, huisvesting en verkrijgen 
van een stigma. Bovendien is het recidiverisico na 
detentie hoog en zijn detenties duur in vergelijking 
met alternatieven.  We blijven ons inzetten om ook 
deze mensen beter en tijdig te bereiken en steu-
nen de beweging voor alternatieve vormen voor 
korte vrijheidsstraffen. Samen met netwerkpart-
ners ondernemen we activiteiten en ontwikkelen 
we dienstverlening zoals ‘bajes-uit’ begeleiding, 
wandelend spreekuur en bezoekvrijwilligers. In de 
corona-tijd hebben we weinig fysieke activiteiten 
kunnen doen. De aansluiting met ons netwerk in de 
gevangenissen liep onverminderd door, er is heel 
wat telefonisch en video contact geweest.
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Instroom, bezetting en uitstroom
De regio Zuid-Holland had in 2021 een capaciteit van in totaal 68 bedden die als volgt verspreid waren 
over de diverse locaties:

Van de totale capaciteit is ruim 92% bezet geweest in (2020: 90%, 2019:91). De plekken in Gouda zijn 
zowel voor justitiële plaatsingen (54%) als voor de plaatsingen vanuit het Veiligheidshuis Hollands Midden 
en WMO benut (39%). Het WMO-tarief is ontoereikend voor de woonbegeleiding in Gouda, maar van-
uit de integrale bedrijfsvoering (risicospreiding met diverse dienstverlening) kan de organisatie enkele 
bedden blijven bieden. Naar de complexe forensische zorg is grote vraag voor de doelgroep in Gouda en 
omstreken. Van de elf bedden in Gouda, worden er tien benut, dit in verband met gefaseerde uitbreiding 
om geluidsoverlast te beheersen. Er zijn in 2021 in totaal 19.714 justitiële nachten gerealiseerd (2020: 
17.373), dat is met zo’n 6,5 bed-capaciteit een groei van bijna 10%. De overige nachten laten een daling 
zien van ruim 600 nachten, bijna 2 bed-capaciteit. Deze daling is misschien verklaarbaar door de verdere 
ambulantisering die door gemeenten nagestreefd wordt, men is behoudend met de inkoop van woonbege-
leiding. Trends in de bezetting schommelen elk jaar, niet altijd met aanwijsbare oorzaken. Het is nog niet 
gelukt om alternatieve huisvesting te vinden voor de eerdere jaren verdwenen bedden in Den Haag (5) en 
Rotterdam (2). Uitbreiding van huisvesting in de Randstad blijft gewenst.

+.diensten
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Uitstroomresultaten
De resultaten op de leefgebieden waar de deelnemers gedurende hun programma aan werken, verschillen 
per jaar. We doen jaarlijks een steekproef (*) op deze resultaten om de trends te kunnen volgen en ook 
te kunnen bepalen waar extra focus en ontwikkeling nodig is wat betreft de methodiek en ondersteuning.

Vond betaald werk

Vond vrijwilligerswerk/dagbesteding

Ging naar school

Volgt behandeling

Vond een goede eigen woonplek

Ging naar doorzorg of familie/netwerk

42%

40%

4,6%

40%

53%

31%

16%

70%

Terug naar detentie. 
Soms voor een oude straf, meestal vanwege 
verslaving en agressie problematiek. Enkele 
deelnemers raken we kwijt.

Heeft schulden 
waar met ondersteuning van Exodus of 
externe partijen (SHV) aan gewerkt wordt. 

De resultaten verschillen per jaar en locatie. Dat is een trend van jaren. Dat komt mede doordat het 
verloop van het programma van een deelnemer van veel (persoonlijke) factoren afhangt. We noemen er 
enkele: de levensloop van de deelnemer, de intensiteit van de ontstane problematiek, de hoogte van de 
recidive risico’s, het cognitief vermogen, hoogte van de draagkracht, aanwezige krachtbronnen, leeftijd en 
motivatie, duur van detentie en zwaarte van detentieschade.

(*) Steekproef 2021. Zes locaties 244 deelnemers, 
131 uitstroom.
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Gemêleerde groep
De groep deelnemers bestaat elk jaar weer uit een 
diversiteit van achtergronden. Al jaren bestaat de 
groep gemiddeld uit meer mannen dan vrouwen, 
ongeveer één op de tien is vrouw. De gemiddelde 
leeftijd in de woonvormen is al jaren ongeveer 35 
jaar. De doelgroep bestaat uit zowel jong als oud en 
deze mix zorgt er in de woonvormen voor dat jong 
en oud van elkaar kunnen leren. Dit gaat met vallen 
en opstaan, maar door stil te staan bij de verschil-
len, kunnen de bewoners leren om met meer begrip 
en tolerantie naar elkaar te kijken, een vaardigheid 
die ook in hun toekomst goed van pas komt.

Werk 
De arbeidsmarkt biedt al wat jaren betere moge-
lijkheden voor de doelgroep (ex-) gedetineerden. 
Re-integratiebureaus en werkgevers bieden via 
gemeenten tijdelijk werk aan met behoud van een 
uitkering. Dat blijft wel kwetsbaar is onze erva-
ring. De coronacrisis heeft onze doelgroep niet 
direct hard geraakt als het om werk gaat, velen 
werken in sectoren waarbij het werk wel doorging. 
We zien helaas wel nog te vaak dat het tijdelijke 
werk voor onze deelnemers uiteindelijk niet tot 
duurzame arbeidscontracten leidt. Dat heeft met 
zowel de belangen van de werkgevers te maken 
als met de doelgroep zelf, die de arbeidsvaardighe-
den niet altijd duurzaam waarmaken. Mooie resul-
taten bereiken we vooral als de deelnemers zelf en 
samen met hun begeleiders naar werk en vrijwil-
ligerswerk zoeken. We leggen ook verbinding met 
landelijke en lokale werkgevers als deze op zoek 
zijn naar medewerkers, om daarmee extra kansen 
te bieden aan onze deelnemers.  Werk zoeken voor 
onze doelgroep is maatwerk. Het is lang niet ieder-
een gegeven aan de arbeidsmarkt deel te nemen. 
Een zinvolle dagbesteding en rust en regelmaat wat 
betreft relaties, huisvesting en financiën, zijn voor 
veel mensen al prachtige resultaten die een leven 
zonder criminaliteit mogelijk maken. 

Het werken vanuit de krachtbronnen verbetert het 
positieve leerklimaat waarbinnen het zoeken naar 
ontwikkeling en meerdere kansen bij terugval cen-
traal staan. Dat geeft zowel de deelnemers als de 
teams veel kracht en mogelijkheden. Maar er zijn 
ook grote teleurstellingen. Het is onze missie om 
de mens nooit op te geven. Er is daarnaast ook de 
realiteit van datgene dat we op dat moment kun-
nen bereiken; loslaten is ook iets dat we (moeten) 
kunnen.  

Doorzorg ambulant is regelmatig van toepassing 
op deelnemers waarvan het traject voortijd wordt 
beëindigd. Dit om de continuïteit van zorg te bor-
gen. Als het woonprogramma niet haalbaar is, is 
ambulante zorg een gewenst alternatief. Deelne-
mers die het programma afronden, stromen uit met 
huisvesting. Sommigen keren terug naar familie, 
de meesten vinden zelfstandige huisvesting met of 
zonder tussenfase via regelingen met de gemeente 
en/of reclassering. 

Ambulante dienstverlening in de 
wijkteams van Rotterdam: Intensieve 
Jongeren Aanpak (IJA)
In Rotterdam draagt Exodus met haar forensische 
specialisme bij aan zorg en preventie voor jon-
geren. Intensief jongerencoaches zijn een onder-
deel van de wijkteams en ze geven inhoud aan de 
pilot nazorg na jeugddetentie. De coaches zijn SKJ 
geregistreerd. 

We doen deze intensieve coaching in een Combina-
tie van vijf partners: Enver, Exodus, Futuro (B&A) 
Jongeren op Zuid (JOZ) en Radar WMO. De part-
ners hebben aanvullende expertise zoals jongeren-
werk op straat, jeugdzorg en forensische scherpte.  

De hulpvragen van de deelnemers kenmerken zich 
door (een combinatie van en dikwijls in de verhou-
ding oorzaak-gevolg): verstandelijke beperking, 
schoolverzuim, huisvestingsproblematiek, ern-
stig verstoorde (familie)relaties, verslaving (alco-
hol, (soft)drugs en gokken), grensoverschrijdend 
gedrag en lage gewetensontwikkeling.

Door middel van ambulante, intensieve begelei-
ding, wekelijkse gesprekken, het systeem erbij 
betrekken, de gehele keten op de hoogte brengen/
houden, wordt het plan van aanpak in de praktijk 
uitgevoerd en gevolgd.

Meerdere sport- en spel initiatieven vinden plaats 
om laagdrempelig aansluiting te vinden bij de doel-
groep. Bijvoorbeeld het voetbalproject 010, de 
inzet van boks coaching en het samenwerkingspro-
ject De Lobby.
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Blauwdruk, methodiek intensieve jongerencoaching. Door Camiel Hageman en Nienke Boerma.
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2.3.Overige.resultaten.
Wonen, administratie en financiën
Voor alle deelnemers is de administratie een lastig 
hoofdstuk in het leven, soms zelfs rampzalig. Denk 
hierbij aan de procedures van de afdeling Burger-
zaken, de participatiewet, de belastingdienst, ver-
zekeringen, het jongerenloket, huisvesting, urgen-
tiebepalingen, schuldhulpverlening. De financiële 
situatie van de deelnemers is zeer zorgelijk. Als er 
schuldenproblematiek speelt, blijft er dikwijls voor 
vele jaren maximaal €40,00 leefgeld (eten, drin-
ken, kleding, extraatjes) per week over. 

Natuurlijk gaat er ook veel goed, vooral als het lukt 
om de menselijke maat weer centraal te krijgen. 
Maar dat valt in het niet met wat er in de syste-
men misgaat.  De procedures verlopen moeizaam, 
er wordt door de overheid streng getoetst en meer 
beroep gedaan op de zelfredzaamheid. 

Het is soms een black-box waarom iets wel of niet 
lukt. We zetten onze tanden erin om niet los te laten 
tot het is opgelost. Door stress en laaggeletterdheid 
is de benodigde bureaucratische papierwinkel voor 
de doelgroep vaak al voldoende om de handdoek 
in de ring te gooien. Dit samen aangaan – met en 
professional of vrijwilliger- helpt op de korte ter-
mijn en op individueel niveau. Voor de langere ter-
mijn is het natuurlijk nodig dat de bureaucratische 
rompslomp afneemt en dat de we als samenleving 
genezen van onze systeem-waanzin. 

Zingeving en relaties
In de methodiek van Exodus wordt bijzondere aan-
dacht besteed aan de relaties, de vertrouwensband 
en ‘de zin van het leven’. Zonder zingeving in het 
leven en zonder vertrouwensband met de nabije 
relaties, maken de deelnemers onvoldoende groei 
door in het programma en in het leven. Daarmee 
zijn zingeving en relaties dan ook belangrijke onder-
werpen in de persoonlijke begeleidingsgesprekken. 

De omgeving rond de Exodushuizen
Het samenwonen behoeft zorg en aandacht, maar 
we laten zien dat het kan. Exodus heeft ook dit 
jaar hinder veroorzaakt op bijvoorbeeld het gebied 
van het parkeren van fietsen en het veroorzaken 

van geluidsoverlast. Soms misdragen deelnemers 
zich, sommigen zetten zich niet goed in voor hun 
programma en worden teruggeplaatst naar deten-
tie. We maken met deelnemers bespreekbaar dat 
ze als Exodusdeelnemers verantwoordelijk zijn om 
extra goed gedrag te laten zien. Zaken die spelen 
met omwonenden, worden direct opgepakt door de 
teams. In ontmoetingen met buren spreken we ook 
de buren aan op hun gedrag. Door vooroordelen en 
angsten zien we dat buren soms onredelijk gedrag 
vertonen en snel de schuld bij de deelnemers leg-
gen. Er zijn ook heel veel buren die de deelnemers 
een hart onder de riem steken of op vrijwillige 
basis een bijdrage aan ons werk willen leveren. 
Hartverwarmend!  

Communicatie en ontmoeten
Onze communicatie is erop gericht het draagvlak 
voor en de kennis over onze doelgroep en het werk 
van Exodus te versterken. We werken daarbij als 
Exodus landelijk nauw samen. Voor onze communi-
catie maken we gebruik van verschillende uitingen. 

We zijn regelmatig actief op LinkedIn en Face-
book en versturen een paar keer per jaar kleine 
mailings met onderwerpen waarover we zorgen 
hebben of waarop we trots zijn. Communicatie gaat 
in onze visie over ‘ontmoeten’. Met elke vorm van 
communicatie proberen we als Exodusorganisatie 
iets dichterbij te komen. Dichterbij onze vrienden 
en fondsen, partners in de keten, partners in de 
samenleving, werkgevers, buren, tegenstanders, 
kerken, studenten. Deze ontmoetingen kunnen 
met een mailtje, een blog, met krantenartikelen, 
folders, een YouTube filmpje en dus ook met per-
soonlijke ontmoetingen; van een kopje koffie tot 
en met een evenement. De ervaringen en levens-
verhalen van de deelnemers en de manier waarop 
ze kwetsbaarheid en kracht durven te laten zien, 
maken het stuk voor stuk bijzondere ervaringen.   



Penitentiaire inrichtingen

Zorg- en Veiligheidshuizen

Politie
Reclassering 

Gemeenten

Religieuze instanties
Familie & vrienden

Buren

Woningcorporaties

De arbeidsmarkt

Buurtteams

Schuldhulp-
verlening

Verslavingszorg

Geestelijke 
gezondheidszorg 

Onderwijs

Fondsen

GGD

En anderen!

Huisartsen

Banken

Uitzendorganisaties/
werkgeverspunten 
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2.4.Samenwerking.met.onze.partners.
De medewerkers van Exodus zijn als spinnen in een web. Samenwerking in de keten is 
essentieel om een brug te vormen en de krachten te bundelen. We hebben te maken met 
het justitiële kader en bijbehorende wet- en regelgeving, met gemeentelijke diensten en 
de ontwikkelingen in de zorg, het gevangeniswezen, politie, reclassering, met particulieren 
en andere partners in de gemeente en de regio.
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De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Om zo 
goed mogelijk te kunnen bijdragen aan toekomstperspectief 
voor onze doelgroep, willen we blijven meebewegen en 
inspelen op kansen en uitdagingen die zich aandienen. 
Vanuit deze open en lerende blik werkten we ook dit 
jaar weer aan diverse projecten om nieuwe diensten te 
ontwikkelen en belangrijke thema’s te onderzoeken.

3.1.Investeren.in.jongeren.
Aandacht voor jongeren en jongvolwassenen binnen ons werk is niet 
nieuw. Al vele jaren bieden onze huizen ook plek aan jongvolwasse-
nen. Sinds 2014 heeft Exodus in Rotterdam gespecialiseerde jonge-
rencoaches in de wijkteams die zich inzetten voor de 7000 Rotter-
damse risicojongeren.

Ook in 2021 zijn we op diverse manieren bezig geweest met de door-
ontwikkeling van ons aanbod voor jongeren en jongvolwassenen. 
Onze jongerencoaches werkten aan de publicatie van Blauwdruk: 
richtlijnen voor intensieve jongerencoaching. Deze publicatie vormde 
vervolgens de basis voor een serie trainingen aan andere jongeren-
coaches en Exodusbegeleiders. 

Samen met Young in Prison, Stichting Zwerfjongeren, Afdeling Bui-
tengewone Zaken en diverse (ex-)gedetineerde jongeren, werkten 
we in 2021 aan het innovatieve ontwerpproject De LOBBY. In dit 
social designproject stond de vraag centraal hoe we kunnen voor-
komen dat Rotterdamse gedetineerde jongeren na hun vrijkomen in 
een gat vallen. De LOBBY onderzocht, ontwierp en koppelde ervaren 
jongeren en bestaande organisaties binnen en buiten om samen deze 
vraag te beantwoorden. Dit leverde een reeks aan innovatieve en 
aansprekende ontwerpen, initiatieven en verbindingen op. Denk aan 
een hippe terugkeertas als alternatief voor de blauwe vuilniszak, een 
stempelkaart voor een kop koffie of een bezoek aan een als jonge-
rencoach getrainde ‘barber’ (kapper), nauwe samenwerkingen tussen 
onderwijs, behandeling en begeleiding rondom de jongeren en nog 
veel meer. Voor een indruk zie www.de-lobby.com. In 2021 werd De 
LOBBY financieel mogelijk gemaakt door ZonMW. Voor het komende 
jaar zoeken we naar nieuwe vormen van financiering om meer door-
braak ontwerpen mogelijk te maken.

3 Innovatie.en.
ontwikkeling
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3.2.Ondersteuning.voor.kinderen.en.andere.naasten
Een steunend sociaal netwerk vormt een belangrijke beschermende factor in het voorkomen van recidive. 
Detentie trekt echter ook een flinke wissel op het directe sociale netwerk, ‘de achterblijvers’. De thuisba-
sis die naderhand bij terugkeer van de gedetineerde, een factor zou moeten vormen in het voorkómen 
van recidive, verzwakt juist (verder) gedurende de detentieperiode. Daarom zijn ook deze ‘naasten’ een 
belangrijke doelgroep voor Exodus. 

In 2021 richtten de meeste van onze naasten-activiteiten zich op kinderen van gedetineerden. Denk daar-
bij aan bestaand landelijk aanbod van trainingen voor vaders, het vrijwilligersnetwerk voor Ouders, Kin-
deren, Detentie (OKD) in de PI’s en de herfstkampen voor kinderen van gedetineerde vaders. Ook startten 
we in 2021 een samenwerking met met Avans Hogeschool, de PI’s in Dordrecht en Vught, de gemeen-
ten Breda en Den Haag en Expertisecentrum KIND. Deze samenwerking betreft een actieonderzoek om 
beschermende factoren voor kinderen van gedetineerde ouders te vergroten.

PROJECT.OUDER.IN.DETENTIE:

Detentie van een ouder zorgt vaak voor problemen of verergert bestaande problemen. 
Kinderen van gedetineerde ouders zijn kwetsbaar en leven in moeilijke omstandighe-
den. Vaak zijn zij administratief onzichtbaar en is niet duidelijk wat zij nodig hebben 
om hun kwetsbaarheid te verminderen.

Samen met kinderen, hun verzorgers en de gedetineerde vaders werken we aan 
behoud of herstel van de vader-kindrelatie en versterken andere sociale contacten. 
We weten namelijk uit onderzoek dat een positief sociaal netwerk een beschermende 
factor is voor alle betrokkenen. Zo kan het betrekken van het sociale netwerk in het 
re-integratieproces van de gedetineerde vader bijvoorbeeld ondersteunend werken 
in het stoppen met misdaad.  Daarbij is het betrekken van het sociale netwerk in het 
re-integratieproces van de gedetineerde vader vanaf 1 juli 2021 niet langer vrijblijvend 
gelet op de invoering van de nieuwe Wet Straffen & Beschermen. Het project OID zal 
handvatten bieden hoe dit te doen met inachtneming van het belang van het kind.

Het project Ouder in Detentie duurt in totaal 2 jaar waarbij we minimaal 20 gezinnen 
willen bereiken. Deze gezinnen wonen óf in de gemeente Breda óf in de Gemeente Den 
Haag waarvan de vader vastzit in de Penitentiaire Inrichting te Dordrecht of de Peni-
tentiaire Inrichting te Vught. Samen met alle betrokkenen ontwikkelen we via actie 
onderzoek een aanpak om kwetsbare kinderen en gezinnen waarvan de vader gede-
tineerd is te identificeren en te bereiken, zodat we hun noden en behoeften in kaart 
kunnen brengen. Daarnaast wordt een landelijk handelingskader en een netwerkaan-
pak voor professionals ontwikkeld om vroegtijdig en preventief beschermende facto-
ren te versterken. Daarmee willen we de psychosociale ontwikkeling van de betrokken 
kinderen bevorderen.
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3.3.Aansluiten.bij.digitalisering
We zijn sinds 2019 aangesloten bij het Europese project BLEEP: ‘Blended Learning Environment for Euro-
pean (ex-) Prisoners’. Belangrijkste doel van het project is om bij te dragen aan het toekomstperspectief 
van mensen door het beter ondersteunen van de benodigde leerprocessen tijdens en na hun detentie. Dit 
doen we door het ontwikkelen van een gemengde, deels digitale, leeromgeving. Blended learning is volop 
in ontwikkeling in het formele onderwijs en in de context van professionele trainingen. In de context van 
detentie en terugkeer is dit opvallend genoeg nog tamelijk onontgonnen terrein. Omdat dergelijk leren 
veel potentie heeft voor het vergroten van de kansen van onze doelgroep. Door het laagdrempelig ontslui-
ten van benodigde kennis en informatie, het vergroten van het inzicht in eigen leerprocessen en voor het 
vergroten van de samenhang tussen de wereld binnen de bajes en de wereld daarbuiten. 

Met ervaringsdeskundigen en partners uit vijf verschillende Europese landen werken we er daarom deze 
leermogelijkheden voor onze doelgroep te vergroten. In 2021 werd het prototype doorontwikkeld tot een 
functioneel instrument dat we in Nederland hebben getest met tientallen gedetineerden, ex-gedetineer-
den, professionals en vrijwilligers. Op basis van de uitkomsten van deze tests werken we het komende 
jaar verder aan de benodigde aanpassingen, vervolgstappen en inhoud. Samen met penvoerder Click F1 
en belanghebbenden zoals DJI, 3RO en diverse gemeenten,  bouwden we afgelopen jaar ook verder aan 
het nationale netwerk dat nodig is om een platform als BLEEP succesvol te maken in de praktijk. 
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4.1.Kwaliteit.en.veiligheid
Exodus Zuid-Holland besteedt continue aandacht 
aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van 
haar programma en werkwijze. Ook in 2021 heeft 
de jaarlijkse externe audit plaats gevonden. Het 
certificaat voor de ISO 9001 is verstrekt. Het kwa-
liteitsmanagementsysteem ondersteunt de orga-
nisatie bij het bewaken van zorg voor kwaliteit. 
De nieuwe standaard ziet toe op een meer risico 
gestuurde manier van denken en werken.

Continue aandacht wordt besteed aan het verho-
gen van bewustwording omtrent incidenten. 

Exodus Zuid-Holland besteedt aandacht aan de 
maatschappelijke aspecten van ondernemen. 

Exodus Zuid-Holland heeft de erkenning WTZi (Wet 
Toelating Zorginstellingen). De scheiding van toe-
zicht en besturing is geborgd in het Governance 
model Raad van Toezicht.

Voor alle medewerkers geldt de gedragscode (ver-
plicht). 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 vrijwil-
ligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst 
en het informatiepakket. Naast de verplichte Ver-
klaring Omtrent Gedrag. Daarnaast werkt Exodus 
Zuid-Holland (verplicht) met de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Er is een regionale 
aandachtsfunctionaris die borgt dat de medewer-
kers en vrijwilligers op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen op dat gebied.  

De medezeggenschap was is conform de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR) geregeld. De formele 
medezeggenschap werd in 2021 vorm gegeven in 
een landelijke Gemeenschappelijke Ondernemings-
raad (GemOR) met regionale onderdeelcommissies 
(OC’s). De regionale OC van Zuid-Holland had in 

2021 ruimte voor 5 leden, deze leden vertegen-
woordigen idealiter respectievelijk de medewerkers 
van de locaties Rotterdam, Den Haag, Leiden, de 
ambulante medewerkers en de overkoepelend wer-
kende collega’s. Om de stem van de vrijwilligers en 
medewerkers een goede plek te geven in de orga-
nisatie en doorontwikkeling, zijn er naast mede-
zeggenschap ook andere vormen van meedoen en 
meepraten georganiseerd, zie voor meer informa-
tie het hoofdstuk ‘de teams’. Exodus is een platte 
organisatie waar we elkaar goed willen bereiken om 
samen te werken en elkaar aan te kunnen spreken. 

Er is een landelijke cliëntenraad. In de lokale deel-
nemersvergaderingen worden de lokale verbeter-
punten en acties besproken die door deelnemers en 
medewerkers ingebracht worden. Deelnemers wor-
den als ambassadeurs betrokken bij projecten en 
activiteiten (werkbezoeken, rondleidingen, externe 
activiteiten). 

Er zijn dit jaar geen klachten bij ons binnen geko-
men. Naar aanleiding van klachten vindt op maat 
onderzoek en gesprek plaats. Exodus heeft een 
klachtencommissie. In 2021 zijn de leden van de 
klachtencommissie niet benaderd. Dat er weinig 
formele klachten binnen komen, betekent niet dat 
er geen ontevredenheid is. Exodus streeft er bij 
spanningen naar om met haar deelnemers, mede-
werkers en partners in nauw contact te blijven en 
er samen uit te komen. Het is goed en belangrijk 
om een klachtencommissie te hebben, de mensen 
worden er bij aanvang van de samenwerking op 
gewezen dat de klachtencommissie er is.

Jaarlijks wordt een klanttevredenheid onderzoek 
gedaan. Samenvattend geven de deelnemers een 
rapportcijfer aan de organisatie. Het onderzoek van 
2020 was vanwege corona verlaat en is eind 2021 
uitgevoerd. Onderstaand de cijfers op hoofdlijnen: 

4 Kwaliteit,.veiligheid.en.
risico-inventarisatie
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Wonen.Zuid-Holland..
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Wonen.Samenwerkingsverband.Exodus..
(2020:.7,6;.2019:.7,6;.2018:.7,3)

Ambulant.Samenwerkingsverband.Exodus..
(2020:.8,8;.2019:.8,6;.2018:.8,5)

Verbeterpunten: informatie verbeteren over de 
clientvertrouwenspersoon, klachtprocedure en 
clientraad, inspraak op huisregels, keuze van Exo-
dushuis, aansporing activiteiten buitenshuis en 
meer aandacht voor lichamelijke gezondheid. 

Tweejaarlijks wordt een medewerker tevreden-
heidsonderzoek gedaan. Het volgende onderzoek 
stond gepland voor eind 2021, maar is verschoven 
naar het eerste kwartaal van 2022. 

De jaarlijkse controles op brandveiligheid zijn ook 
in 2021 volgens schema uitgevoerd. We hebben 
daarvoor service-overeenkomsten met specialis-
tische bureaus en worden gecontroleerd door de 

brandweer. De ontruiming wordt minimaal een 
keer per jaar geoefend, met de deelnemers wordt 
tijdens thema-avonden en andere communicatie-
vormen aandacht besteed aan (brand)veiligheid. 
Het brandprotocol wordt bijvoorbeeld bij de deel-
nemersvergadering regelmatig doorgenomen. 
Medewerkers van het begeleid wonen krijgen BHV 
(bedrijfshulpverlening) training. Via het doen van 
de RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) worden 
overige verbeterpunten gemonitord.  

Het plan van aanpak Microbiologisch waterbeheer 
vraagt om spoeldiscipline en is onder controle.
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4.2.De.risico.inventarisatie.
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie   opgesteld. Daarnaast komen analyse en maatregelen met betrek-
king tot de risico’s bezien vanuit kwaliteit en bedrijfsvoering aan de orde in het regionaal en landelijk 
management- en directieoverleg. Aan het eind van het jaar wordt de managementreview gemaakt om de 
instrumenten van het kwaliteitssysteem te evalueren. Onderstaand een toelichting op enkele focuspunten 
uit de risico-inventarisatie. 

Uitgelicht: 
Arbeidsmarkt. Kwantiteit medewerkers. Het risico 
dat te weinig gekwalificeerde medewerkers kunnen 
worden geworven/behouden. 

We herkennen ook bij Exodus de krapte en bewe-
ging op de markt. Het leidt tot het moeizaam ver-
vuld krijgen van de vacatures. Dit risico is hoog. HR 
en de teams nemen diverse acties. En het is een 
aandachtspunt bij kansen op groei. 

Veiligheid instrumenteel. Medicatiefouten. Het 
risico op fouten in het opslaan, uitzetten en gebruik 
van geneesmiddelen. 

Beheer en verstrekken van medicatie ligt bij de 
deelnemers en hun arts/behandelaar. Kennis van 
en scherpte op wet- en regelgeving is van belang. 
De ondersteuning van de deelnemers en teams 
door middel van heldere afspraken, informatie, 
training en toetsing krijgt een review.  

ICT. Continuïteit gegevensverwerking. Het risico 
dat de benodigde informatie niet tijdig, onvolledig, 
onjuist aansluit bij de informatiebehoefte. 

Dit is een actueel risico doordat de systemen niet 
goed bieden wat we ervan wensen. De eindgebrui-
kers hebben betere instructie nodig en op onder-
delen moeten de systemen gebruiksvriendelijker 
gemaakt worden. Deze verbeterpunten zijn in pro-
ces bij onder andere de portefeuilles ICT, HR en 
communicatie.
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Er zijn ook dit jaar weer vele mensen, fondsen en organisaties die een extra woord van 
dank verdienen voor hun bijdrage aan het werk van Exodus Zuid-Holland. Zonder hen 
hadden we afgelopen jaar nooit voor onze deelnemers kunnen bereiken wat we bereikt 
hebben. Vanwege privacyredenen wordt niet altijd de naam genoemd. Sommige donateurs 
en fondsen waarderen vermelding. 

• De vele fondsen, kerken en donateurs die op persoonlijke wijze bedankt zijn.

• Gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de reclasseringsorganisaties voor 
de intensieve samenwerking waarmee we ook dit jaar weer veel bijzondere resultaten 
behaalden.  

• Stichting Verbum Dei die het in Exodus Leiden mogelijk maakt om goed te wonen. We 
hebben de samenwerking geïntensiveerd en ondersteunen de stichting bij de exploitatie 
van de kapel.

• ZonMW voor het mogelijk maken van de projecten Ouder in Detentie en De LOBBY

• Het Erasmus+ programma van de Europese Unie voor het mede mogelijk maken van het 
project BLEEP.

• Sector Plan Plus van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het 
mogelijk maken van opleidingskansen voor onze medewerkers.

• Projectpartners zoals ClickF1, Avans Hogeschool, Young in Prison, Afdeling Buitengewone 
Zaken, Stichting Zwerfjongeren voor de prettige samenwerking in onze bijzondere 
projecten

Perspectieffonds
De begeleiders van Exodus gaan met deelnemers 
aan de slag om “puin” te ruimen en aan nieuw per-
spectief te bouwen. Met zekere regelmaat doet zich 
in de begeleidingstra-jecten de situatie voor dat er 
net even een (materieel) steuntje in de rug nodig 
is voor een deelnemer om weer moed te krijgen en 
mogelijkheden te zien.

De landelijke overheid en gemeenten bezuinigen 
nog steeds (en steeds meer) op voor-zieningen 
voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Waar 
mogelijk doen we in nijpende situaties een beroep 
op de bijzondere bijstand van een gemeente of 
op een ‘fonds voor individuele noden’, maar deze 
voorzieningen zijn gebonden aan vaak strakke cri-
teria en procedures die soms te veel tijd kosten 
en alsnog tot een afwijzing leiden. Juist voor situ-

aties waarin er snel gehandeld moet worden om 
het resocialisatieproces niet in ge-vaar te brengen 
en het vertrouwen te houden, is het belangrijk dat 
wij dankzij onze do-nateurs beschikken over een 
noodfonds voor deelnemers. Het gaat altijd om 
kleine be-dragen die direct ten goede komen aan 
de gezondheid of het welzijn van de deelnemer of 
zijn/haar naaste omgeving. Het perspectieffonds 
werd dit jaar weer mogelijk gemaakt door onder 
andere het Bisdom Rotterdam en Stichting Laetare. 

Wilt u ook doneren of uw professionele expertise 
vrijwillig inzetten voor onze missie en doelstelling? 
Neem contact op voor een persoonlijke afspraak. 

5 Een.woord.van.dank
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6 Ontwikkelingen.naar.
de.toekomst

Samen
Vanaf 1 januari 2022 zijn we samen één: Stichting Exodus Nederland. De regiostichtingen en vereniging 
zijn daarmee opgegaan in één landelijke organisatie. Met deze eenwording ontstaat meer ruimte en rich-
ting voor ontwikkeling en gezamenlijk kracht. Dit vertaalt zich de komende jaren in extra kansen voor de 
doorontwikkeling van de primaire zorg, verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering, nog meer onderling 
leren en gebundelde innovatiekracht en ondernemerschap. Veel moois om naar uit te kijken!

Doorontwikkeling in de bedrijfsvoering en cultuur
Ons werk is geworteld in de leefwereld van onze deelnemers. Maatwerk, bejegening en het werken aan 
herstel staan daarbij centraal. Dit laat zich niet altijd vangen in meetbare indicatoren, formulieren en re-
gistraties. Administratieve processen, ICT-systemen en HRM moeten dienend zijn aan de primaire zorg. De 
komende tijd ontwikkelen we aanvullende vormen om te communiceren, registreren en verantwoorden op 
manieren die optimaal aansluiten bij onze missie en het primair proces. We willen daarbij ook meer inzicht 
krijgen en geven in de kwaliteit van ons werk en de resultaten ervan nog beter zichtbaar maken. Daarvoor 
stellen we landelijk een kwaliteitsstandaard op, waarin de ISO-norm en het kwaliteitskader forensische 
zorg zijn geïntegreerd en beschrijven en waarborgen deze binnen de organisatie. 

We ontwikkelen een hoogwaardig inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers én vrijwilligers, waarin 
ook de methodiek Jouw Kracht en de kernwaarden van Exodus veel aandacht krijgen. Een overkoepelend 
en eenduidig medewerkersbeleid en -visie, gekoppeld aan de kernwaarden van onze organisatie, past bij 
onze nieuwe organisatiestructuur. Om onze kernwaarden levend te houden, hebben we in maart een ge-
zamenlijk kernwaardendocument gepubliceerd. Het doel is dat deze kernwaarden de handvatten worden 
en blijven in ons dagelijkse werkzaamheden. 
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Moedig en volhardend
We blijven onvermoeibaar investeren in de maatschappelijke bruggen die nodig zijn om onze deelnemers 
uitzicht te geven op een volwaardig bestaan in de samenleving. We nemen onze maatschappelijke rol in de 
sociale verbinding en ontmoetingen die hiervoor nodig zijn serieus en blijven met open vizier bijdragen aan 
het tegengaan van verdere polarisatie en vooroordeel. Dit doen we door mensen te verbinden, drempels 
te verlagen, waar nodig te tolken tussen verschillende sociale bubbels en ervoor te zorgen dat het unieke 
individuele verhaal van de mens zichtbaar blijft in alles dat we doen. 
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7.1.De.vrijwilligers
Het jaar 2021 was een bewogen jaar op het gebied van het vrijwilligerswerk van Exodus. Het is een jaar 
geweest met de focus op het behouden van en veel contact houden met de vrijwilligers. Er zijn mogelijkhe-
den geweest om het vrijwilligerswerk weer op te starten, dit ging mondjesmaat en net toen de regelmaat 
erin kwam en de deelnemers begonnen te begrijpen van het hoe en wat moesten we helaas weer stoppen. 
Toch kijken we dankbaar terug op 2021. De vrijwilligers hebben hun enthousiasme getoond en hun inte-
resse door met regelmaat ons te benaderen over of ze nog iets konden doen. Daarbij keken ze verder dan 
waarvoor ze eerst bij Exodus aan de slag wilden. Dus huisvrijwilligers die in de PI aan de slag wilden gaan 
of schrijfmaatje zijn geworden van een gedetineerden.  
Verder konden de koppelingen op individueel niveau wel doorgang vinden en hebben we ook koppelingen 
kunnen starten en afronden.

Helaas hebben we ook afscheid genomen van een aantal vrijwilliger, dit omdat privéomstandigheden de 
vrijwilligersactiviteiten niet meer toelieten. Vrijwilligers lieten met pijn in het hart Exodus los. Kort samen-
gevat was het pittig maar kunnen we vooral dankbaar zijn voor het werk, de inzet en tijd van de vrijwilli-
gers voor en namens Exodus.  

In 2021 heeft de regio Zuid-Holland in totaal 130 vrijwilligers (2020:128, 2019:118). Zij hebben 703 con-
tacten gehad met (ex-) gedetineerden en familie (2020: 1.121, 2019:901). Hierin zijn de vrijwillige leden 
van de Raad van toezicht en de vrijwillig be-trokken adviseurs van de bestuurder niet meegeteld. Exodus 
heeft vanuit haar lange en bijzondere ontstaansgeschiedenis en mooie missie een loyale achterban, men 
staat altijd klaar om het werk met raad en daad bij te staan.

Vrijwilligers /  
koppelingen 2021

Vrijwilligers /  
koppelingen 2020

Rotterdam 18/329 25/606

Drechtsteden 27/14 32/83

Den Haag 13/42 11/28

Leiden 33/70 25/515

Gouda 5/10 -

OKD 34/238 35/55

Totaal 130/703 128/1.121

Het vrijwilligerswerk van Exodus Zuid-Holland wordt Deze werkzaamheden van het vrijwilligerswerk zijn 
gefinancierd vanuit subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Elise de Jonge is de landelijk 
regiocoördinator van het vrijwilligerswerk in de regio Zuid-Holland. Er zijn zowel professionals als vrijwil-
ligers werkzaam als coördinatoren van het vrijwilligerswerk. Met taken in de werving, selectie en onder-
steuning van de vrijwilligers. De coördinatoren in 2021 zijn: Monique Kool (Rot-terdam), Diny Haarman en 
Martin Duijm (Drechtsteden), Miquela Neyda (Leiden), Teddy van Suchtelen (Den Haag) en Corine Punt 
(Gouda). De vrijwilligers ontvangen reis- en onkostenvergoeding en naast de persoonlijke aandacht die 

7 De.mensen.achter.
de.organisatie
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er voor hen is, worden ze jaarlijks bedankt met een etentje Dit jaar zijn de vele vrijwilligers waarvoor het 
etentje door de lockdown niet door kon gaan, bedankt met een cadeaubon.

De rollen waarvoor vrijwilligers zich inzetten zijn onder andere: maatje (sociaal-emotioneel/financieel/
administratief), gastheer-gastvrouw, het geven van taalles, be-zoekvrijwilliger Penitentiaire Inrichting (PI) 
en vrijwilliger voor de re-integratie centra (RIC).   

In 2021 hebben de 34 vrijwilligers van het Ouders, kinderen en Detentie Programma 238 kinderen bege-
leid bij het bezoeken van hun ouders (2020:35/55) 2019:35/84). Deze vrijwilligersgroepen zijn actief in 
regio Rotterdam en de lange afstanden, PI’s door heel het land.

Jaarlijks zetten zo’n 10 (oud) deelnemers zich in voor het ambassadeurswerk. Zij hebben zich ingezet 
als baliemedewerker, huismeester, rondleider, gastvrouw/gastheer en voor-lichter en adviseur bij externe 
netwerkbijeenkomsten. Dit werk is deels stil komen te liggen door de coronacrisis.

Interesse in een voorlichting? Neem contact met ons op voor een afspraak. 

7.2.De.teams
De medewerkers van Exodus vallen op door gedre-
venheid, uithoudingsvermogen en oplossingsge-
richtheid. De organisatie is opgebouwd uit acht 
teams voor de woon- en ambulante zorg. De teams 
werken zo zelfstandig mogelijk en worden onder-
steund door de teamleiders en staf (P&O, adminis-
tratie-financieel en de backoffice).   

De krachtcoaches en begeleiders vormen het kern-
team van de primaire zorg. In onze regio zijn vier 
krachtcoaches actief. Senior medewerkers (coördi-
natoren) die de teams  ondersteunen bij het metho-
disch werk en de reflectie op uitdagende vraagstuk-
ken in de casuïstiek. 

Medewerkers van Exodus worden opgeleid in de 
methodiek ‘Jouw Kracht’, ingewerkt op forensische 
scherpte en volgen trainingen BHV en agressie-re-
gulatie. Sinds enkele jaren werken we met gedrags-
deskundige ondersteuning. Ter ondersteuning bij 
complexe problematiek en het bijdragen aan kwa-
liteitsverbetering op bijvoorbeeld het gebied van 
risicotaxaties en rapportage.   

De seniors in de teams zetten zo mogelijk en 
gewenst hun ervaring en kennis in voor coördine-
rende rollen of specifieke portefeuilles. Loopbaan-
budgetten worden ingezet op doorontwikkeling bin-
nen, maar ook buiten de organisatie.

Korte lijnen
Er zijn twee regio teamleiders verantwoordelijk 
voor de uitvoerende teams en er is een senior 
beleidsmedewerker die zich bezighoudt met de 
innovatie en doorontwikkeling. Samen met de 
bestuurder vormen zij het MT (managementteam). 

Het MT komt maandelijks samen en heeft tussen-
tijds contact waar nodig. De teamleiders monitoren 
en ondersteunen op maat de behoeften en kwaliteit 
van de teams. De beleidsmedewerker is binnen en 
buiten de organisatie op zoek naar ontwikkelingen, 
risico’s en kansen. Altijd in gesprek met belangheb-
bende partners (intern en extern), van deelnemer 
tot en met ministerie, in binnen- en buitenland. 
De directeur-bestuurder betrekt bij de interne en 
externe activiteiten de deelnemers, vrijwilligers 
en medewerkers. Voorbeelden van activiteiten zijn 
het MT+, werkbezoeken, netwerkbijeenkomsten 
en de workshop Persoonlijk Leiderschap, voor en 
door (oud) deelnemers. Tezamen met het direc-
tie weekbericht wordt zo door het MT-bereikbaar-
heid geborgd en blijven we ondanks de groei een 
platte organisatie waar men elkaar weet te vinden. 
De coronacrisis maakte het ook in 2021 lastig om 
elkaar fysiek te zien. Alternatieven zijn gevonden in 
kleinschalige bezoeken en we hebben elkaar online 
ook heel goed kunnen vinden. 

Er is bij het MT veel aandacht voor de mens en voor 
eigen verantwoordelijkheid: zelfzorg en persoonlijk 
leiderschap. Ruimte waar mogelijk, streng waar 
nodig. Mensen die doen waar ze goed in zijn en 
daarop mogen door ontwikkelen, worden sterker. 
Dat verhoogt de zelfstandigheid en het werkplezier 
en daarmee de duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers. Maar het werk van Exodus heeft 
een hoge werkdruk en complexiteit. De doelgroep 
vraagt veel aandacht en vertoont dagelijks gedrag 
dat om scherpte en aandacht vraagt, zowel aan 
de harde als aan de zachte kant. Zelfzorg heeft al 
een paar jaar veel aandacht gekregen en dat zal 
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zo blijven. Die plekken in de organisatie waar te 
veel spanning op staat, worden op maat ontlast en 
versterkt. 

Meedoen en meedenken 
Om het meedenken en meedoen een vaste plek te 
geven in onze organisatie is het MT+ ontstaan. Het 
MT+ bestaat uit medewerkers uit alle geledingen 
van de organisatie. De voorwaarde van deelname 
aan het MT+ is dat je affiniteit hebt met beleids-
zaken en enthousiast bent om mee te denken over 
de ontwikkelingen in en om onze missie. We doen 
dat met elkaar aan de hand van het jaarplan en 
de balance score card, een instrument waarmee 

teams de regio doelen vertalen naar teamdoelen. 
Ook deelnemers en vrijwilligers worden uitgeno-
digd bij het MT+. 

Eind 2021 waren 48 fte (2020: 50,6 2019:43,4) 
in dienst, 79 medewerkers (2020: 74 2019:69). 
Waarvan 39,6 fte primaire zorg medewerkers en 
8,4 fte MT/staf en ondersteuning (17%). Zie het 
onderstaande organogram. Er hebben 10 studen-
ten (2020: zeven 2019: acht) stage gelopen of een 
afstudeerproject gedaan. Er zijn vier wisselingen in 
de teams geweest, negen medewerkers kwamen 
nieuw, drie medewerkers zijn naar andere werk-
gevers gegaan, een medewerker is met pensioen.

Raad van
Toezicht
(5 leden)

Directeur- 
bestuurder
(1 FTE)

Regio teamleider 
Rijnmond- 
Drechtsteden
(1 FTE)

BW Den Haag
(6,5 FTE)

BW Leiden
(6,6 FTE)

Ambulant H-
HM(8,9 FTE)

Regio teamleider 
Haaglanden-
Hollands Midden
(1 FTE)

Administratie/ 
backoffice
(3,6 FTE)

Finance en 
control
(0,7 FTE)

Innovatie en
ontwikkeling
(0,7 FTE)

Gedrags-
wetenschapper
(0,4 FTE)

IJC Rotterdam
(6,6 FTE)

BW Rotterdam
(6,7 FTE)

Ambulant R-D
(4,3 FTE)
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Verzuim 
Het verzuimpercentage in 2020 was 1,7% Het verzuimpercentage in 2021 was 2,54%. Dat is een stijging 
ten opzichte van vorig jaar. Een verzuim van onder de 3% is het streven.

De inzet en loyaliteit van de medewerkers is hoog, men gaat over het algemeen graag naar het werk. Ook 
de ruimte die de organisatie geeft aan medewerkers voor maatwerk als het gaat om privéomstandigheden 
zoals thuisonderwijs en mantelzorg leidt tot een gezonde samenwerking als het gaat om het bespreken 
van zaken die spelen.  

Verzuim 2021 2020 2019

Totaal 1,7% 1,7% 4,47%

Langdurig 1,1% 1,1% 3,38%

Middel / kort / zeer kort 0,6% 0,6% 1.09%

Het langdurig ziekteverzuim is op maat begeleid. 

Aandacht voor werkdruk en welzijn is erg belangrijk 
bij het intensieve werk dat bij de Exodusorganisa-
tie hoort. Sommige medewerkers moeten gestimu-
leerd worden om vanuit zelfzorg wat beter uit te 
zieken, sommigen moeten gestimuleerd worden 
andere prioriteiten te leren stellen, waardoor de 
balans tussen werk en privé verbetert. We leren de 
medewerkers hierin meer zelfstandig verantwoor-
delijkheid te nemen. Begrippen als zelfzorg en ver-
antwoordelijkheid nemen, worden veel gebruikt in 
de onderlinge gesprekken en in de coaching door 
de teamleiders. Zelfzorg en persoonlijk leiderschap 
zijn thema’s die geborgd worden in het teamover-
leg. Er is op maat extra training en coaching op 
beschikbaar. 

Het tegoed aan verlofuren is gestegen. Dat heeft 
te maken met de coronacrisis. Veel medewerkers 
halen hierin het eerste halfjaar van 2022 in. Het 
voorkomen en opruimen van verlofstuwmeren is 
een onderdeel van bewust medewerkersbeleid. 
Verlof is belangrijk om uit het werk te stappen. 

Als dat door werkdruk of onbalans niet lukt, wordt 
daaraan gewerkt. Medewerkers die hun zelfzorg op 
orde hebben, maken de organisatie sterk en dat 
komt de missie en het werkplezier ten goede. Daar-
naast hebben we naar elkaar en onze doelgroep 
een voorleefrol hierin. 

7.3.Bestuur.en.Raad.van.Toezicht
Sinds 1 januari 2022 zijn de regio’s en vereniging van Exodus gefuseerd tot Stichting Exodus Nederland. 
Het landelijk (transitie)bestuur en de landelijke Raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de afronding 
van het boekjaar 2021. L. van der Well is medebestuurder van Stichting Exodus Nederland en M.H.P. 
Stroucken is mede lid van de Raad van toezicht van Stichting Exodus Nederland.

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

De organisatie van Exodus Zuid-Holland wordt bestuurd in conformiteit met de zorgbrede Governancecode 
(2017) Model Raad van Toezicht. Deze code is vertaald in de statuten van de stichting. Beleid, uitvoering 
en verantwoording zijn belegd bij de bestuurder.  
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Altijd.als.we.elkaar.ontmoeten.in.een.overleg.starten.we.met.het.doen.van.een.

rondje.‘delen.van.successen.en.zorgen’..Dank.Dorie.voor.het.delen.van.de.oefe-

ning.die.jullie.in.Gouda.deden!

Krachteninventarisatie oefening (KI) team Gouda

Na.een.turbulente.tijd.met.onderbezetting.en.pittige.casuïstiek.en.een.gedwongen.

vertrek.van.een.collega.n.a.v..een.integriteitsincident.is.het.team.Gouda.weer.op.

sterkte..Dorie.Pols,.coördinator.en.begeleider.van.team.Gouda,.heeft.inmiddels.de.

krachtcoachtraining.afgerond.en.ook.dat.geeft.de.gewenste.voeding.en.kwaliteit.

aan.het.methodische.werk.van.Exodus..Met.het.team.is.een.jaarplan.gemaakt.om.

te.focussen.op.de.ontwikkelpunten.en.tijdens.de.teamdag.eind.maart.is.geïnves-

teerd.in.het.leren.kennen.van.elkaar.én.het.oefenen.met.het.maken.van.de.eigen.

Krachtinventarisaties.

De.telefoons.gingen.uit.en.iedereen.vertelde.het.persoonlijke.levensverhaal.aan.

de.anderen..De.luisteraars.maakten.krachtnotities.en.bedachten.verhelderende.

vragen..Met.deze.werkvorm.vulde.zich.de.Krachtinventarisatie.van.het.teamlid.

dat.het.levensverhaal.presenteerde.en.ontstond.een.verdiepende.kennismaking.

als.team..Naast.het.leerproces.van.het.maken.van.de.Krachtinventarisatie,.want.

deze.oefening.geeft.natuurlijk.ervaringen.die.meegenomen.worden.in.het.werken.

met.de.deelnemers,.onder.andere:..

Échte.aandacht.voor.het.verhaal.van.de.ander.

Hoe.korte,.krachtige.zinnen.te.formuleren.voor.de.KI.

Hoe. mooie. vragen. te. stellen,. verheldering. te. brengen. bij. de. deelnemer. en.

begeleider.

Hoe.de.krachten.om.te.zetten.in.behapbare.acties.

Uit.de.evaluatie.kwam.naar.voren.dat.begeleiders. ‘aan.den. lijve’.hebben.erva-

ren.hoe.het.is.om.het.eigen.levensverhaal.te.vertellen..Ook.geven.zij.aan.dat.zij.

daarin.lijnen,.gewoonten.en.krachten.bij.zichzelf.ontdekken.vanuit.verleden.naar.

het.heden,.die.zij. in.kunnen.zetten.op.hun.weg.naar.de. toekomst..Hoe.heb. ik.

het.altijd.gedaan?.Wat.past.bij.mij?.Wat.heb.ik.ingezet.aan.kwaliteiten,.(gekke).

gewoonten,.krachten,.vaardigheden.en. talenten.om.te.komen.waar. ik.nu.ben?.

Welke.hulpbronnen.had,.heb.ik?.Hoe.kan.ik.mezelf.en.mijn.hulpbronnen.inzetten.

om.het.verschil.te.maken.in.mijn.toekomst?

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op een moment vooraf (begroting) en achteraf (verantwoording jaar-
stukken) en staat het bestuur met raad en daad terzijde. De Raad van toezicht benoemt en ontslaat de 
directeur en de accountant.

De bestuurder legt verantwoording af middels inhoudelijke en financiële informatie gedurende het lopende 
jaar aan de Raad van toezicht en de andere belanghebbenden. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt 
de bestuurder na afloop van het jaar verantwoording af. Het doen van werkbezoeken aan de Exodusloca-
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ties was dit jaar door de vele en langdurige corona maatregelen niet mogelijk. De RvT leden hebben wel 
deel kunnen nemen aan de transitie werkgroepen. 

De bestuurder en Raad van toezicht besteden aandacht aan de manier waarop zij invulling geven aan de 
Governancecode. Bijvoorbeeld op relevante momenten in de vergadering en tijdens het functioneringsge-
sprek en de beoordeling van de bestuurder. De gebruikelijke zelfevaluatie in september is dit jaar gebruikt 
voor het vooruitkijken voor de periode na de fusie. De voorzitter van de Raad van toezicht gaat mee in de 
nieuwe organisatie. Belangrijke inhoud is aan haar overgedragen door de overige leden van de Raad van 
toezicht.

De samenstelling van de Raad van toezicht was in 2021 ongewijzigd t.o.v. 2020:    

Naam, geboortedatum Beroep, hoofdfunctie Nevenfuncties

Mw. M.H.P. Stroucken,  
15 juni 1962

Directeur P & O  
gemeente Den haag fotograaf

Dhr. J. de Jonge,  
3 april 1940 Gepensioneerd directeur MBO Geen 

Dhr. L.H.J. Oosterloo,  
14 september 1960 Gepensioneerd partner PwC Geen

Mw. F.F.C. Loos,  
22 februari 1976

Regiomanager KCN, Klinisch 
Centrum Nootdorp. Geen 

De heer W.P. Beekers,  
26 december 1979 

Lid RvT vanaf  
9 september 2019

Directeur Wetenschappelijk 
Instituut ChristenUnie

Lid RvT Stichting Visitatie Woning 
corporaties Nederland, Curatorium 
Stichting de Honderd Guldenreis. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan een 
lid tweemaal voor drie jaar herbenoemd worden. Er is een rooster van aftreden. De Raad van Toezicht is 
onbezoldigd. Het rooster van aftreden is komen te vervallen. 

De Raad van toezicht en het bestuur hebben in 2021 vier reguliere vergaderingen gehad en op maat extra 
vergaderingen in het kader van de transitie. Aan de orde gekomen zijn: de lopende zaken, de transitie, 
de jaarstukken, de exploitatie en kwartaalrapportages, het jaarplan en de begroting van Stichting Exodus 
Nederland van na de fusie.

De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de RvT en is verantwoordelijk voor het beoordelen 
van het functioneren van de directeur-bestuurder. Na het beoordelingsgesprek met de bestuurder, zijn de 
taken van de remuneratiecommissie afgerond.

De financiële audit commissie (FAC) bestaat uit de heren De Jonge en Oosterloo. Deze commissie heeft 
toegezien op inzicht en openheid van de financiële zaken en is in 2021 twee keer samengekomen. De heer 
Oosterloo is voor de nieuwe organisatie nog beschikbaar voor advies. 

De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2021 
van Stichting Exodus Zuid-Holland.
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8.1.Balans.per.31.december.2021
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Activa

Immateriële vaste activa 1.510 6.225

Materiële vaste activa 279.893 323.604

Totaal vaste activa 281.403 329.829

Vorderingen 342.320 533.205

Liquide middelen 1.325.424 1.096.207

Totaal vlottende activa 1.667.744 1.629.412

Totaal Activa 1.949.146 1.959.241

Passiva

Bestemmingsreserves 1.137.558 1.114.070

Bestemmingsfondsen 24.356 34.786

Totaal eigen vermogen 1.161.914 1.148.856

Voorzieningen 71.392 59.554

Langlopende schulden 48.099 52.754

Kortlopende schulden 667.741 698.077

Totaal Passiva 1.949.146 1.959.241

8.2.Financiële.positie.liquiditeit.en.solvabiliteit.
De liquide middelen zijn in 2021 gestegen met ruim 229.000 euro. Dit wordt voor een belangrijk gedeelte 
veroorzaakt door de daling van de kortlopende vorderingen. Het investeringsniveau lag in het boekjaar 
2021 lager dan voorgaande jaar. Desalniettemin zijn belangrijke investeringen gedaan in een nieuwe 
camerasystemen en diverse laptops. De financiële positie van de gehele regio is ronduit goed te noemen. 
Het boekjaar 2021 sluit met een positief bedrijfsresultaat van 13.000 euro. Het eigen vermogen is door 
het resultaat gestegen tot bijna 1.162.000 euro. Voor 2022 wordt wederom een financieel gezond jaar 
verwacht. Om de groeiambities te verwezenlijken zijn in de nabij toekomst investeringen nodig om de uit-
breiding van huisvesting te realiseren. Met de goede resultaten uit het verleden kunnen we deze ambities 
waar maken. De solvabiliteit laat ten opzichte van het boekjaar 2020 een lichte stijging zien naar 60%. Dit 
wordt veroorzaakt door een verdere daling van de kortlopende schulden. 

8 Financiële.
samenvatting
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8.3.Exploitatierekening.over.2021
 Exploitatie 2021  Begroting 2021  Exploitatie 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: € € €

Opbrengsten zorgprestaties 5.019.941 4.568.879 4.550.827

Subsidies 22.651 22.500 20.072

Overige bedrijfsopbrengsten 108.017 52.725 135.707

Som der bedrijfsopbrengsten 5.150.609 4.644.104 4.706.606

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 3.558.784 3.147.242 3.193.698

Afschrijvingen op immateriële  
en materiële vaste activa 67.194 84.246 69.728

Overige bedrijfskosten 1.509.573 1.393.008 1.325.532

Som der bedrijfslasten 5.135.551 4.624.496 4.588.958

BEDRIJFSRESULTAAT 15.058 19.608 117.648

Financiële baten en lasten -2.000 -20 -295

RESULTAAT BOEKJAAR 13.058 19.628 117.353

RESULTAATBESTEMMING: 

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve -47.817 0 -1.082

Toevoeging bestemmingsfonds 16.537 0 18.025

Onttrekking bestemmingsfonds -26.967 0 -17.683

Mutatie Continuïteitsreserve 71.305 19.628 118.092

Voordelig Voordelig Voordelig

8.4.Kasstromen.en.financieringsbehoeften.
De kasstroom laat een positieve ontwikkeling. In het boekjaar 2021 zijn de kortlopende vorderingen 
gedaald tot 355.000 euro. Daarnaast is ook ingezet op een daling van de kortlopende schulden. Streven 
is om deze verder langzaam af te bouwen. De balanspositie is gezond door lage schulden in combinatie 
met voldoende liquide middelen. De Stichting heeft daarom geen financieringsbehoefte voor het boekjaar 
2022.
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Resultaat analyse 
 
Het financieel exploitatieresultaat in 2021 is iets meer dan € 13.000 positief. Na vrijval 
van een aantal reserves en beschikbaar gestelde Fondsen hebben we ruim € 71.000 
kunnen toevoegen aan onze continuïteitsreserve Het resultaat is lager dan voorgaande 
jaren. Dit wordt veroorzaakt door hogere noodzakelijke onderhoudskosten aan vijf 
(doorstroom) locaties en de extra kosten naar aanleiding van het hoger beroep in de cao-
kwestie, mocht Exodus de cassatie niet winnen. 
 
 
Het streven van de Exodusorganisatie is een jaarlijks positief resultaat tussen de 1% en 
3%. Het beleid als organisatie zonder winstoogmerk is een positief financieel resultaat 
realiseren om enerzijds de korte en langere termijn gevolgen van economie en 
overheidsbeleid op te kunnen vangen en anderzijds de nodige investeringen te doen. 
Investeren en onderhoud voor voldoende mensen en opleiding om de primaire zorg te 
kunnen verlenen, vormen de basis. De investeringen op ICT en innovatie leiden 
daarnaast tot hogere kwaliteit en verdieping en verbreding van de dienstverlening en 
verbeteren de ondersteuning van de medewerkers en vrijwilligers.   
 
De omvang van de zorg wonen is door een goede bezetting van de capaciteit (92%) en 
door de uitbreiding van zorg in de woonvoorzieningen van Leiden en Gouda gegroeid met 
bijna 10 procent. De omvang van de WMO en andere dienstverlening is iets gedaald. Het 
aantal gemeentelijke opdrachten nam dit jaar wel wat toe, maar in afstemming met deze 
gemeenten vindt zorg op maat en efficiënt plaats en dat heeft tot een daling van het 
aantal ingezette uren geleid. Onze visie is niet om te groeien voor de groei, maar te 
groeien voor impact: daar waar nodig en op maat van betekenis te zijn. De verhouding 
tussen de justitiële dienstverlening en overige gemeentelijke dienstverlening was in 2021 
76% - 24% procent.  
 
Aan de kant van de uitgaven is te zien dat deze niet evenredig stijgen met de hogere 
inkomsten. Dat geeft net als vorig jaar het positief resultaat. De onderhoudskosten vallen 
in 2021 hoger uit dan begroot. Grootschalig onderhoud aan ons pand in Den-haag liggen 
hieraan ten grondslag. Meerdere Fondsen hebben hiervoor een belangrijke bijdrage 
geleverd. Daarnaast hebben we een deel van onze reserves ingezet ter dekking van deze 
kosten. De investeringen in activa is meer dan gehalveerd waardoor ook de 
afschrijvingskosten zijn gedaald ten opzichte van de begroting. Per saldo zijn de 
resultaten beter dan begroot door een solide bedrijfsvoering en kostenbewustzijn.    
 
De diversiteit van inkoop en tarieven van de verschillende gemeenten veroorzaken 
kansenongelijkheid en spanning op het realiseren van maatwerk zorg. Dat geeft net als 
voorgaande jaren risico’s voor de continuïteit van zorg. Het lukt tot nu toe goed om hierin 
de balans te vinden en als organisatie inhoudelijk, scherp, gezond en veerkrachtig te 
blijven. Dat lukt onder andere door een diversiteit aan dienstverlening en zorg in 
combinatie met het scherp handelen van de plaatsers en teamleiders als het gaat om 
datgene dat deelnemers nodig hebben in relatie tot het benutten van kansen en 
realiseren van financiering in afstemming met deze gemeenten. Het is een ongelofelijk 
ingewikkelde klus om met elkaar het onderscheid te maken ‘wie heeft welke zorg nodig’ 
en hoe kunnen gemeenten met financiële tekorten daarin goede keuzes en bereikbare 
zorg realiseren. De grote verschillen tussen gemeenten zijn voor ons als regionaal-
landelijk georganiseerde organisatie goed zichtbaar. Met de gemeente Leiden hebben we 
bijvoorbeeld naast de WMO inkoop een aanvullende subsidie voor het bieden van 
maatwerk en continuïteit van zorg. In Den Haag is de maatwerk subsidie vervallen en 
zijn we volledig aangewezen op de WMO voor de continuïteit van zorg. In Gouda is het 
WMO-tarief te laag, het is de vraag of het op termijn houdbaar is om onze zorg binnen de 
WMO te blijven bieden, dat wordt scherp in de gaten gehouden. Soms volstaat de inzet 
van een vrijwilliger, soms is (zware) professionele doorzorg nodig om een crisissituatie en 
(recidive) risico’s voor onze doelgroep en de samenleving te minimaliseren.   
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Voor het financieren van bijzondere noden en individueel perspectief van de doelgroep en 
het ontwikkelen van dienstverlening ontvangen we gelden van fondsen en particulieren. 
Doordat in de afgelopen jaren de inkomsten op deze financiering afnamen, vragen we 
deze fondsen en donaties sinds enkele jaren gericht aan. Dit leidt tot passende 
inkomsten op de behoeften, er is weer wat groei in zichtbaar inmiddels. Denk hierbij aan 
de fondsen voor opknapklussen en het perspectieffonds waar particulieren, kerken en 
andere maatschappelijk betrokkenen aan kunnen doneren. Ook investeren diverse 
fondsen en overheden in onze projecten, zoals in het (tezamen met andere partners) 
ontwikkelen van een digitaal platform voor gedetineerden, het focussen op preventie en 
maatwerk interventies voor jongeren en het investeren in de ontwikkeling van 
ondersteuning aan naasten van gedetineerden. 
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 
 
 
        
   31-12-2021  31-12-2020 
   €  € 
Activa    
      
 Immateriële vaste activa 1.510  6.225 

 Materiële vaste activa 279.893  323.604 
      
Totaal vaste activa 281.403  329.829 
      
 Vorderingen  342.320  533.205 
 Liquide middelen 1.325.424  1.096.207 
      
Totaal vlottende activa 1.667.744  1.629.412 
      
Totaal Activa 1.949.146  1.959.241 
      
      
Passiva    
      
 Bestemmingsreserves 1.137.558  1.114.070 
 Bestemmingsfondsen 24.356  34.786 
      
 Totaal eigen vermogen 1.161.914  1.148.856 
     
 Voorzieningen 71.392  59.554 
     
 Langlopende schulden 48.099  52.754 
     
  Kortlopende schulden 667.741  698.077 
      
Totaal Passiva 1.949.146  1.959.241 
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Exploitatierekening over 2021 
 

   Exploitatie      Begroting   
 

Exploitatie  
  2021  2021  2020 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: €  €  € 
       
 Opbrengsten zorgprestaties 5.019.941  4.568.879  4.550.827 
 Subsidies 22.651  22.500  20.072 
 Overige bedrijfsopbrengsten 108.017  52.725  135.707 
       
Som der bedrijfsopbrengsten 5.150.609  4.644.104  4.706.606 
       
BEDRIJFSLASTEN:      
       
 Personeelskosten  3.558.784  3.147.242  3.193.698 

 

 
Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa 67.194  84.246  69.728 

 
 
Overige bedrijfskosten  1.509.573  1.393.008  1.325.532 

       
Som der bedrijfslasten 5.135.551  4.624.496  4.588.958 
       
BEDRIJFSRESULTAAT 15.058  19.608  117.648 
       
 Financiële baten en lasten -2.000  -20  -295 
       

RESULTAAT BOEKJAAR 13.058  19.628  117.353 

       
       
       
RESULTAATBESTEMMING:  
 
Het resultaat is als volgt verdeeld:   
        
 Toevoeging bestemmingsreserve  0  0   0 
 Onttrekking bestemmingsreserve  -47.817  0   -1.082 
 Toevoeging bestemmingsfonds 16.537  0   18.025 
 Onttrekking bestemmingsfonds -26.967  0   -17.683 
       
Mutatie Continuïteitsreserve 71.305  19.628  118.092 

  Voordelig  Voordelig  Voordelig 
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Kasstroomoverzicht  
    2021     2020 
  € €  € € 
Kasstroom uit operationele activiteiten       
       
Bedrijfsresultaat   15.058   117.648 
 
Aanpassingen voor:       
- afschrijvingen  71.849   74.383  
- voorzieningen  11.839   -4.472  
- vrijval langlopende schuld  -4.655   -4.655  
   79.033   65.256 
Veranderingen in werkkapitaal:       
- vorderingen  190.886   -81.036  
- kortlopende schulden  -30.337   228.251  
   160.549   147.215 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   254.640   330.119 
 
Ontvangen interest  0   19  
Betaalde interest  -2.000   -314  
   -2.000   -295 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   252.640   329.824 
       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten       
       
Investeringen materiële vaste activa  -23.423   -55.987  
Desinvesteringen materiële vaste activa  0   0  
Investeringen immateriële vaste activa  0   0  
Desinvesteringen immateriële vaste activa  0   0  
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -23.423   -55.987 
 
Mutatie geldmiddelen   229.217   273.837 
 
Aansluiting geldmiddelen 
 2021  2020 
Stand per 1 januari 1.096.207  822.370 
Mutatie geldmiddelen  229.217  273.837 
Stand per 31 december 1.325.424  1.096.207 
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Toelichting  
 
Exodusorganisatie 
 
Stichting Exodus Zuid-Holland is statutair gevestigd te Den Haag. De stichting 
heeft drie Exodushuizen met 24 uurs zorg: in Rotterdam (20 plekken), Den Haag 
(14 plekken) en Leiden (14 plekken). Verder heeft de stichting ook woningen in 
Gouda (vijf plekken en zes plekken), Den Haag (twee plekken) en Leiden (vier en 
drie plekken). De stichting is lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus 
Nederland (SEN). De verschillende leden van de vereniging werken vanuit 
dezelfde missie.   
 
Activiteiten 
 
De stichting heeft ten doel: 
1. De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn ge-

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

2. Het verlenen van steun aan alle medewerkers van penitentiaire inrichtingen 
van het gevangeniswezen.  

 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op 
balansdatum 31 december. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving 
WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Grondslagen van 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 Beleidsre-
gel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarre-
kening gehanteerd. 
 
Grondslagen van waardering van activa en passiva 
 
Activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de ver-
krijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. 



Exodus Zuid-Holland Jaarverslag 202146

46 

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 als het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan samen gaat met een uitstroom van middelen die economi-
sche voordelen hebben en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaar-
digingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzon-
dere 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 verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Verbouwing: 5-10% 
• Inventaris: 10-20% 
• Installaties: 10-20% 
• Automatisering: 10-33,3% 
 
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen 
worden deze als vooruit ontvangen verantwoord onder de schulden. Jaarlijks valt 
een gedeelte vrij ten gunste van de bate in overeenstemming met de afschrij-
ving. 
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Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmidde-
len, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige 
te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (deri-
vaten). 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 gewaar-
deerd tegen de nominale waarde. 
 
Schulden  
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over 
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 
hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als 
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande 
jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend. 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de ver-
richte 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 peri-
ode 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 werkne-
mers respectievelijk de belastingautoriteit. 
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Pensioenregeling 
Stichting Exodus Zuid-Holland heeft voor haar werknemers een toegezegde 
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen 
heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Zuid-Holland. De verplichtingen, die 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. 
Stichting Exodus Zuid-Holland betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) 
van het pensioenfonds dit toelaat. De dekkingsgraad is het gemiddelde van de 
laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 
dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december 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 Zuid-Holland heeft geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 
het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 
 
Onderhoudskosten 
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering 
geactiveerd.  
 
Afschrijvingslasten 
Deze bepalen we op basis van de lineaire afschrijvingen die plaatsvinden op basis 
van de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarde. 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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Toelichting op de balans 
 
Immateriële vaste activa 
Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer 
te geven: 
 
 Andere vaste TOTAAL 

 bedrijfsmiddelen  
   
Aanschafwaarde per 31-12-20 14.147 14.147 
Geaccum afschr. per 31-12-20 7.922 7.922 
Boekwaarde per 31-12-20 6.225 6.225 

   
Investeringen 0 0 
Afschrijvingen 4.715 4.715 

   
Desinvestering 0 0 
Afschrijving desinvesteringen 0 0 

   
Aanschafwaarde per 31-12-21 14.147 14.147 
Geaccum afschr. per 31-12-21 12.637 12.637 
Boekwaarde per 31-12-21 1.510 1.510 
 
 
Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te 
geven: 

 
Bedrijfsgebouwen 

(inclusief Installaties  Andere vaste TOTAAL 
 verbouwingen)  bedrijfsmiddelen  

     
Aanschafwaarde per 31-12-20 461.958 66.751 280.777 809.486 
Geaccum afschr. per 31-12-20 230.352 38.522 217.008 485.882 
Boekwaarde per 31-12-20 231.606 28.229 63.769 323.604 

     
Investeringen 0 6.114 17.309 23.423 
Afschrijvingen 20.640 7.758 38.736 67.134 

     
Desinvestering 0 0 0 0 
Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0 
     
Ontvangen subsidies 0 0 0 0 
     
Aanschafwaarde per 31-12-21 461.958 72.865 298.086 832.909 
Geaccum afschr. per 31-12-21 250.992 46.280 255.744 553.016 
Boekwaarde per 31-12-21 210.966 26.585 42.342 279.893 
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Vorderingen 
De specificatie is als volgt: 
 31-12-2021  31-12-2020 
Groepsinterne vorderingen 178.168  318.664 
Nog te ontvangen bedragen 96.986  160.678 
Transitoria 36.958  37.521 
Vorderingen op deelnemers 13.141  12.230 
Kruisposten 0  130 
Overlopende activa 17.066  3.982 
Totaal vorderingen 342.320  533.205 
  
 
Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 
 31-12-2021  31-12-2020 
Bankrekeningen 1.321.499  1.089.261 
Kassen 3.925  6.946 
Totaal liquide middelen 1.325.424  1.096.207 
 
De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor. 
Van het totaal werd 1.046.498 euro in de vorm van een spaarrekening aange-
houden. Dit geld is direct opneembaar. 
 
De stichting heeft een bankgarantie afgegeven van 36.000 euro voor een 
huurverplichting.  
 
Eigen Vermogen 
 
Bestemmingsreserves 
Het verloop is als volgt weer te geven:    
    
Continuïteitsreserve  2021  2020 
Stand per 1 januari 1.051.338  933.246 
 + toevoegingen  71.305  118.092 
 - onttrekkingen 0  0 
Stand per 31 december 1.122.643  1.051.338 
 
Legaat    
Stand per 1 januari 14.915  15.997 
 +toevoegingen 0  0 
 -onttrekkingen 0  1.082 
Stand per 31 december 14.915  14.915 
 
Bestemmingsreserve    
Stand per 1 januari 47.817  47.817 
 +toevoegingen 0  0 
 -onttrekkingen 47.817  0 
Stand per 31 december 0  47.817 
     
Totaal Bestemmingsreserves 1.137.558  1.114.070 
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Continuïteitsreserve 
Het bestuur heeft besloten dat de continuïteitsreserve een zodanige omvang 
moet hebben dat, in geval van het wegvallen van enkele externe inkomens-
stromen, de organisatie voor een periode van minimaal 9 maanden dezelfde 
kwaliteit en deskundigheid kan blijven bieden met voldoende gekwalificeerd 
personeel.  
 
Bestemmingsreserve 
Deze reserve is nodig voor noodzakelijkheden op het gebied van 
deskundigheidsbevordering, perspectief, onderhoud en doorontwikkeling. Zowel 
op deelnemer, als op medewerker en op organisatieniveau. In het boekjaar 2021 
is de volledige reserve aangewend ter financiering van de verbouwingskosten 
voor de Exodus locatie in Den Haag.  
 
Legaat  
De reserve bestaat uit een legaat en is bestemd voor bestedingen ten behoeve 
van de deelnemers en klein onderhoud.  
 
Bestemmingsfondsen    
    
Perspectieffonds  2021  2020 
Stand per 1 januari 5.871  10.610 
 + toevoegingen  16.537  10.525 
 - onttrekkingen 6.548  15.264 
Stand per 31 december 15.860  5.871 
 
Fonds Woonbron    
Stand per 1 januari 6.500  0 
 +toevoegingen 0  7.500 
 -onttrekkingen 1.500  1.000 
Stand per 31 december 5.000  6.500 
 
Fonds verbouwing keuken    
Stand per 1 januari 4.915  6.334 
 +toevoegingen 0  0 
 -onttrekkingen 1.419  1.419 
Stand per 31 december 3.496  4.915 
 
Fonds werkbegeleiding    
Stand per 1 januari 13.500  13.500 
 +toevoegingen 0  0 
 -onttrekkingen 13.500  0 
Stand per 31 december 0  13.500 
 
Fonds onderhoud Plantage    
Stand per 1 januari 4.000  4.000 
 + toevoegingen  0  0 
 - onttrekkingen 4.000  0 
Stand per 31 december 0  4.000 
 
Totaal Bestemmingsfondsen 24.356  34.786 
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Perspectieffonds 
Het Perspectieffonds bestaat uit giften, waarvan de beperkte bestedingsmoge-
lijkheid door derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor bewoners in de huizen 
te Den Haag, Leiden en Rotterdam, die tijdelijke financiële steun nodig hebben. 
 
Fonds Woonbron 
Woonbron heeft voor de vervanging van de brandmeldinstallatie voor de locatie 
Rotterdam een subsidie beschikbaar gesteld van 7.500 euro. Hiervoor is een 
Fonds aangemaakt. Gedurende een periode van 60 maanden zal een vrijval 
plaatsvinden uit het Fonds in lijn met de economische levensduur van de installa-
tie. 
 
Fonds verbouwing keuken 
Het fonds bestaat uit giften, waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door 
derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor de verbouwing van de keuken. De 
verbouwing is in het boekjaar 2015 gerealiseerd. Jaarlijks valt een deel van de 
post vrij ter dekking van de afschrijvingslast in het boekjaar. Het bedrag van de 
onttrekking van het bestemmingsfonds wordt bepaald naar rato van de afschrij-
vingen ten opzichte van de waarde van de verbouwing.  
 
Fonds werkbegeleiding 
Het fonds bestaat uit giften, waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door 
derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor nazorg aan onze deelnemers op 
het gebied van begeleiding naar werk. In het boekjaar 2021 is het fonds volledig 
aangewend ter financiering van de loonkosten voor de inzet van een 
medewerker.  
 
Fonds onderhoud Plantage 
Het fonds bestaat uit een subsidie, waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid 
door derden is bepaald. Het fonds is bestemd voor onderhoud aan Exodushuis op 
de Plantage. In het boekjaar 2021 is de volledige fonds aangewend ter 
financiering van de verbouwingskosten voor de Exodus locatie in Leiden. 
 
 
Voorzieningen  2021  2020 
Stand per 1 januari 59.554  64.026 
 + toevoegingen  36.048  3.289 
 - onttrekkingen 24.210  7.761 
Stand per 31 december 71.392  59.554 
 
De voorziening wordt gevormd door het saldo van het loopbaanbudget van alle 
medewerkers in loondienst.  
 
 
Langlopende schulden  
 
 31-12-2021  31-12-2020 
Stand per 1 januari  52.754  57.409 
Vrijval 4.655  4.655 
Stand per 31 december  48.099  52.754 
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De langlopende schuld is ontstaan bij het aangaan van het huurcontract bij stich-
ting Woonbron. De schuld betreft een vooruit ontvangen subsidie ter dekking van 
een deel van de verbouwingskosten. Elk jaar zal 5% van het bedrag vrijvallen 
gedurende een periode van 20 jaar wat overeenkomt met de looptijd van het 
huurcontract.  
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
De specificatie is als volgt: 
 
 31-12-2021  31-12-2020 
Te betalen loonheffing, pensioen en 
nettoloon 264.693  345.444 
Te betalen vakantiedagen 85.214  107.175 
Schulden aan deelnemers 51.393  74.025 
    
Vooruit ontvangen subsidie gemeente 
Rotterdam ambulant 58.521  0 
Vooruit ontvangen subsidie gemeente Leiden 21.570  67.780 
Vooruit ontvangen subsidie project Bleep 7.566  6.892 
Vooruit ontvangen subsidie gemeente Delft 5.679  0 
Vooruit ontvangen subsidie project Krachtig 
Thuis 1.753  1.753 
Vooruit ontvangen subsidie project Nazorg 
Pilot jeugddetentie 1.406  2.000 
Vooruit ontvangen subsidie gemeente 
Rotterdam 0  32.126 
    
Te betalen zorgbonus 0  3.000 
Overlopende passiva 169.946  57.882 
Totaal kortlopende schulden en 
overlopende passiva  667.741  698.077 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Totale huurverplichtingen 2022 € 351.875: 
 
Stichting Exodus Zuid-Holland huurt een aantal panden in de provincie Zuid-
Holland. 
 
Twee panden hebben een huurcontract met een looptijd van vijf jaar. De totale 
huurverplichting voor 2022 bedraagt 91.696 euro.  
 
Vijf panden hebben een huurcontract voor onbepaalde tijd. De totale 
huurverplichting voor 2022 bedraagt 91.732 euro. 
  
Een pand heeft een huurcontract met een looptijd van 20 jaar en is ingegaan op 
13 maart 2013. Een bedrag van 168.448 euro heeft een looptijd van korter dan 
één jaar. Een bedrag van 673.793 euro heeft een looptijd langer dan één jaar, 
maar korter dan vijf jaar. Het restant, een bedrag van 1.038.764 euro, heeft een 
looptijd langer dan vijf jaar.  
 
Er zijn leasecontracten aangegaan voor een mobiel persoonsalarmering systeem. 
De totale kosten bedragen 12.801 euro per jaar.  
 
Er zijn drie huurcontracten voor printers aangegaan op de diverse locaties. De 
totale kosten hiervoor bedragen 6.438 euro. 
 
Er is een leaseovereenkomst afgesloten voor vier auto’s. De totale kosten 
hiervoor bedragen 32.017 euro. 
 
Informatie arrest met betrekking tot de CAO-kwestie  
M.b.t. een arrest inzake een CAO-kwestie (slaapwachtdiensten) waartegen de 
Exodusorganisatie in cassatie is gegaan, is in april 2022 een schrijven ontvangen 
van andere medewerkers dan de twee medewerkers waarop de juridische 
uitspraak toeziet. Men stelt ook voor de uitspraak van het arrest in aanmerking 
te komen. Tot de uitspraak van de cassatie gaat de Exodusorganisatie niet over 
tot wijziging van uitbetaling inzake de slaapwachtdiensten of uitvoering van het 
arrest anders dan voor de twee medewerkers waarop het arrest toeziet. Het 
mogelijke financiële risico van de gehele situatie is berekend en kan indien dat 
vereist blijkt, vanuit de reserves gedragen worden.  
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Toelichting op de exploitatierekening 
 
Opbrengsten 
    
Opbrengsten zorgprestaties 
De specificatie is als volgt: 
 2021  2020 
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 3.778.437  3.339.832 
    
Radar WMO Rotterdam – IJA 520.254  503.732 
Gemeente Leiden voor plaatsingen 70.730  52.670 
    
Gemeente Rotterdam (als onderaannemer van 
Humanitas) 0  12.090 
Gemeente Den Haag OCW 0  5.940 
    
Pompe Stichting 64.455  0 
Veiligheidshuis Hollands Midden 40.789  58.223 
De Lobby 5.550  0 
Veiligheidshuis 0  93.600 
    
Gemeente Rotterdam ambulante begeleiding 59.301  9.474 
Gemeente Zoetermeer ambulante begeleiding 38.197  39.439 
Gemeente Delft ambulante begeleiding 12.321  10.338 
    
Gemeente Leiden Wonen 23.916  26.031 
Gemeente Den Haag Wonen 15.659  22.467 
    
Gemeente Hollands Midden WMO 113.733  105.620 
Gemeente Den Haag WMO 105.902  117.635 
Gemeente Leiden WMO 78.309  56.656 
Gemeente Katwijk/Bollenstreek WMO 43.420  46.004 
WMO H6 33.549  25.721 
Gemeente Nissewaard WMO 10.986  6.803 
Gemeente Capelle a/d IJssel WMO 3.134  10.420 
WMO voorgaande jaar 1.299  8.132 
Totaal opbrengst zorgprestaties 5.019.941  4.550.827 
 
 
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. 
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De beschikking van de Gemeente Rotterdam voor IJA is verleend voor de inzet 
van 6,38 fte. Dit bestaat uit 5,50 fte voor Intensief Jongeren Coaches in de 
Rotterdamse wijkteams ten behoeve van de uitvoering van basishulp Jeugd en 
Opvoeding en 1,11 fte voor pilot nazorg in detentie. Exodus Zuid-Holland is 
onderdeel van een Combinatie met als penvoerder Radar WMO. 
 
De beschikking 2021 van de gemeente Leiden dient jaarlijks te worden 
aangevraagd en zal aan de hand van deze jaarrekening definitief worden 
vastgesteld. In het kalenderjaar 2021 is 70.730 euro van deze subsidie benut. 
 
Subsidies 
De specificatie is als volgt: 
 2021  2020 
Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid voor 
vrijwilligers 16.500  16.500 
Stichting Onderwijs Fonds 6.151  3.572 
Totaal subsidies 22.651  20.072 
 

De subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het 
vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De 
subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking 
van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte 
onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.  
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
De specificatie is als volgt: 
 2021  2020 
    
Giften van Fondsen 24.471  9.765 
Giften van kerken  21.093  16.538 
Giften van particulieren  5.146  3.351 
Giften van ondernemingen 0  7.500 
    
Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 40.878  52.962 
Opbrengst Bleep 8.591  11.063 
Opbrengst Krachtig thuis 0  12.613 
Overige baten 7.838  21.915 
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 108.017  135.707 
 
 
De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die 
bewoners betalen voor de begeleiding in het Exodushuis. 
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Personeelskosten  
 2021  2020 
Salariskosten 2.712.254  2.404.813 
Sociale lasten 410.861  425.987 
Pensioenpremies 219.773  195.753 
Andere personeelskosten 185.138  143.366 
Subtotaal 3.528.026  3.169.919 
Personeel niet in loondienst 30.758  23.779 
Totaal personeelskosten 3.558.784  3.193.698 
 
 
Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele 
subsidies. Eind 2021 waren er 56,6 fte in dienst van Stichting Exodus Zuid-
Holland. In 2020 had de Stichting 50,6 fte in dienst. 
 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 
 
Naam  L. van der Well 
Functionaris    Directeur-bestuurder 
In dienst vanaf 1 januari 2021 
In dienst tot 31 december 2021 
Deeltijdfactor 100% 
Gewezen topfunctionaris Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking Ja 
  
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 97.417  
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.566   
Subtotaal € 107.983   
  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 141.000   
-/- Onverschuldigde betaald bedrag € 0   
Totale bezoldiging € 107.983  
  
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 € 95.889 
Beloningen betaalbaar op termijn € 9.755 
Totale bezoldiging 2020 € 105.644  
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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.  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. 
Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 
 
Naam Periode 
Mevr. M.H.P. Stroucken  1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
Dhr. J. de Jonge  1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
Dhr. L.H.J. Oosterloo  1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
Mevr. H.H.C. Loos 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
Dhr. W.P. Beekers 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
 
Afschrijvingskosten 
De specificatie is als volgt: 
 2021  2020 
Afschrijving immateriële vaste activa 4.716  4.736 
Afschrijving op gebouwen en verbouwingen  15.985  21.251 
Afschrijving installaties 7.758  6.815 
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 38.735  36.926 
Totaal afschrijvingen 67.194  69.728 
 
De afschrijvingskosten op de gebouwen en verbouwingen is 4.655 euro lager 
door de jaarlijkse vrijval op de langlopende schuld. 
 
Overige bedrijfskosten 
De specificatie is als volgt: 
 2021  2020 
Voedingsmiddelen en hotelmatige 
kosten 105.818  91.956 
Bewoners gebonden kosten 78.604  55.217 
Onderhoud en energiekosten 161.022  97.120 
Huurkosten en Leasing 347.703  330.389 
Algemene kosten 816.426  750.850 
Totaal overige bedrijfskosten 1.509.573  1.325.532 
 
Bewoners gebonden kosten 
 2021  2020 
Bewonerskosten 72.571  53.539 
Bewonersactiviteiten 6.033  1.678 
Totaal bewoners gebonden kosten 78.604  55.217 
 
Onderhoud en energiekosten 
 2021  2020 
Onderhoudskosten 110.154  27.398 
Energiekosten 50.868  69.722 
Totaal onderhouds- en energiekosten 161.022  97.120 
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Algemene kosten 
 2021  2020 
Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 467.502  434.178 
Overige huisvestingskosten 107.936  106.099 
Kosten automatisering 91.275  79.853 
Advies- en accountantskosten 31.772  18.554 
Communicatiekosten 30.191  31.945 
Kosten Transitie 27.087  0 
Public relations kosten 7.291  2.264 
Bestuurskosten 6.585  12.560 
Kosten projecten 6.548  10.094 
Onkosten vrijwilligers 2.881  1.248 
Salariskosten 0  13.215 
Overige algemene kosten 37.358  40.840 
Totaal algemene kosten 816.426  750.850 
 
 
De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland 
ingehouden op de opbrengst voor de gemaakte nachten in het kader van de 
inkooprelatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid.  
 
Exodus Nederland verricht (aanvullende) activiteiten voor alle Exodus huizen op 
het gebied van:  
 

• Missie; 
• Visie; 
• Identiteit; 
• Kwaliteit; 
• Deskundigheidsbevordering; 
• Financiële administratie en personeelszaken; 
• PR, communicatie en rapportage; 
• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden; 
• Vertegenwoordiging naar grote fondsen; 
• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties; 
• Coördinatie vrijwilligers 
• Inhoud van het begeleidingsprogramma. 

 
Financiële baten en lasten 
 2021  2020 
Rentebaten 0  19 
Rentelasten 2.000  314 
Saldo rentebaten en -lasten -2.000  -295 
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Overige toelichtingen 
 
 
Resultaatbestemming  
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 13.058 

   
   
   
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te 
bestemmen:  
   
 Toevoeging bestemmingsreserve  0 
 Onttrekking bestemmingsreserve  -47.817 
 Toevoeging bestemmingsfonds 16.537 
 Onttrekking bestemmingsfonds -26.967 
   
Mutatie Continuïteitsreserve 71.305 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Met ingang van het boekjaar 2022 is stichting Exodus Zuid-Holland 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 
Frankenslag 162-164 
2582 HX  DEN HAAG 
 
 
 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 Zuid-Holland gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 37 tot en met 62 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Zuid-Holland te Den Haag 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 € 1.949.146; 
2. de resultatenrekening over 2021 met een resultaat van € 13.058 (overschot); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en 
het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 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 Zuid-Holland te Den Haag, 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 Zuid-Holland te Den Haag 
 
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. 
 
 
 



Exodus Zuid-Holland
Jaarverslag

2021


	6167 ZH wg.pdf
	Was getekend te Sliedrecht, 17 mei 2022.




