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Voorwoord
Hierbij presenteren wij het jaarverslag over 2017. Wij presenteren cijfers en overzichten, verhalen en 
ontwikkelingen. Wij schetsen een beeld van Exodus, specifiek van een aantal onderdelen. Bedrijfsmatige 
onderwerpen, risico analyses, marktverkenningen e.d. En over nieuwe kansen, onze manier van werken en 
plannen maken. Vaak als we plannen maken gaan deze soms anders dan verwacht, daarom moeten en willen 
we wendbaar en flexibel blijven als organisatie.

Terugkijkend is er veel reden voor dankbaarheid en trots. Dankbaar dat er deelnemers zijn die het lukt 
om via wat wij hen aanreiken succesvol te re-integreren. Wij zijn trots dat wij daarmee een wezenlijke 
bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen zoals veiligheid, herstel en kostenreductie. Wij zien dat 
de medewerkers en vrijwilligers de mogelijkheden en talenten hebben om hieraan bij te dragen. Wij 
constateren dat Exodus in de roerige wereld er nog steeds is en haar eigen identiteit behoud. 

In een samenleving waarin veel (doorgeslagen) geprivatiseerd is, het korte termijn denken wordt verkozen 
boven de middellange termijn en veel in zorg en welzijn gaat over ‘vermarkten van producten’ kiezen wij 
voor andere waarden, een andere identiteit. 

Exodus Midden Nederland is een organisatie die duurzaam wil zijn, werkt met intrinsiek gemotiveerde 
medewerkers, gericht is op ontwikkeling van onze deelnemers, niet meedoet met perverse prikkels en 
actief wil blijven zoeken naar de balans tussen wat moet en wat niet. We verantwoorden omdat we dit 
zelf willen, we zijn trots op wat we doen, we  zijn een lerende organisatie en tonen lef wanneer nodig. 

Dit doen we met elkaar, we spreken elkaar aan en houden elkaar scherp. We 
blijven onszelf de vraag stellen waarom we er zijn. We werken intensief samen 
met onze ketenpartners, weten wat we kunnen en waar onze grenzen liggen. 

Ook in 2017 hebben onze medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen 
zich met passie ingezet. We willen hen dan ook bedanken voor de inzet en 
betrokkenheid. En wij willen onze waardering uitspreken aan onze deelnemers 
die met vallen en opstaan, proberen hun leven een goede wending te geven 
     

Marc Groenendijk     
Directeur - bestuurder 
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2. Raad Van Toezicht, 
 bestuur en governance
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2017 uit 5 leden.

Naam, geboortedatum Beroep, hoofdfunctie Nevenfuncties

Dhr. Nico Overvest
22-08-1951

Adviseur strategisch 
management in de zorg, expert 
Licht Verstandelijk Beperking en 
criminaliteit 

Voorzitter raad van Toezicht 
Exodus Midden Nederland
Remuneratie commissie
Adviseur Rino groep

Dhr. Cees van der Hoog
25-03-1946

Actuaris (gepensioneerd) Lid Raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland 
Audit commissie 

Dhr. Harry Versteeg
03-10-1957

Directeur DJI Lid raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland
Voorzitter NSG sport

Dhr. Roland Reumkens 
28-01-1971

Advocaat Lid raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland

Mevr. Annemarie Kruimer
14-11-1947

Directeur Bartiméus Onderwijs 
(gepensioneerd) 

Lid raad van Toezicht Exodus 
Midden Nederland
Remuneratie commissie

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder dhr.  Marc Groenendijk

De organisatie wordt bestuurd in conformiteit met de Governancecode Model Raad van Toezicht van de 
sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Deze code is vertaald in de statuten van de stichting. 
Beleid, uitvoering en verantwoording zijn belegd bij de bestuurder. De Raad van toezicht houdt toezicht op 
een moment vooraf (begroting) en achteraf (verantwoording jaarstukken) en staat het bestuur met raad 
en daad terzijde. Exodus hanteert als zorgorganisatie de principes van de Zorgbrede Governancecode.

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 opgesteld. De Raad van 
Toezicht is onbezoldigd.

De raad van toezicht kwam in 2017 4 keer bijeen, 1 vergadering is uitgevallen vanwege de weeromstandigheden. 
Daarnaast was en een visiemiddag met zelfevaluatie.  Ook was er een ontmoetingsavond met de raad van 
toezicht en de medewerkers.

Onderwerpen op de agenda van het bestuur met de raad van toezicht in 2017 waren o.a.:
• Financiën & begroting
• Jaarplan en jaarverslag
• WNT bezoldiging 2017 bestuurder
• Bezettingscijfers
• Personeelszaken
• Medezeggenschap / personeelsvertegenwoordiging
• Voorbereiding ALV 
• Samenwerking landelijk bureau – transitie Exodus 
• Nieuwe projecten
• Zelfevaluatie RVT
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3. Verslag van de Raad van 
 Toezicht
De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 viermaal regulier met de directeur-bestuurder. In verband met 
extreme weersomstandigheden (code rood) werd de vijfde vergadering afgelast en werden een aantal te 
nemen besluiten per mail door de Raad van Toezicht afgehandeld. 

In het voor- en najaar werd door de Raad van Toezicht een bijeenkomst besteed aan zelfevaluatie. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van een handreiking van de MO Groep. Uit deze evaluatie kwamen enkele verbeter- c.q. aandachtpunten 
naar voren. Dit betrof onder andere een meer systematische oordeelsvorming en besluitneming en het tot stand 
brengen van een Exodus breed beoordelings- en beloningsbeleid van de directeuren-bestuurders. Met betrekking 
tot de samenstelling van de Raad van Toezicht werd vastgesteld dat de sterk veranderende omgeving van Exodus, 
van gesubsidieerde hulp aan ex-gedetineerden naar een zorgaanbieder in een sterk concurrerende omgeving ook 
impact heeft op de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht. De impact van deze ontwikkeling en de 
daarbij te maken keuzes vragen, ook landelijk, zorgvuldige aandacht.  In de reguliere bijeenkomsten van de Raad van 
Toezicht werden specifieke aandachtsgebieden benoemd en toebedeeld aan de leden. 

In de herfst van 2017 werd tijdens een visiemiddag, samen met de directeur-bestuurder een SWOT 
analyse gemaakt. Belangrijkste conclusie van deze middag was dat Exodus haar werk doet in een zeer 
dynamische en concurrerende omgeving. Dat maakt het noodzakelijk dat Exodus een helder eigen ‘verhaal’ 
communiceert naar financiers, de samenleving, medewerkers en cliënten. 

Door de remuneratiecommissie werd een functioneringsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder. 
Daarbij werd waardering uitgesproken voor de wijze waarop hij Exodus Midden Nederland ‘ op de kaart ‘ weet 
te houden. Mede met het oog op de dynamische en concurrerende omgeving van Exodus werd door de Raad 
van Toezicht besloten de directeur-bestuurder in de gelegenheid te stellen een leiderschapstraining te volgen.  

In het verslagjaar over 2016 werd aangegeven dat, naar de opvatting van de Raad van Toezicht van Exodus 
Midden Nederland, het landelijke besturingsmodel ernstige tekorten vertoont. In de huidige statuten is 
er geen orgaan waarin landelijk beleid kan worden vastgesteld met betrekking tot het functioneren en 
de beloning van de directeuren-bestuurders, zowel individueel als collectief. Ditzelfde probleem doet 
zich voor met betrekking tot de begrotingen. Terwijl de bevoegdheden met betrekking tot de individuele 
directeuren-bestuurders en tot de begroting belegd zijn bij de vijf regionale stichtingen, zijn in het nieuwe 
besturingsmodel een groot aantal taken ondergebracht bij vier verschillende landelijke Exodus-gremia. Deze 
situatie brengt het risico van desintegratie met zich mee. In 2017 is deze situatie landelijk besproken. De 
spanning tussen de behoefte aan regionale autonomie enerzijds en de noodzaak van landelijke afstemming 
en besluitneming vormden de rode draad in de discussie. Het gesprek zal in 2018 worden voortgezet. 

De financiële continuïteit van Exodus bleef ook in 2017 een belangrijk punt van aandacht van de Raad van 
Toezicht, maar in vergelijking met voorgaande jaren is er vertrouwen, dat er een nieuw evenwicht wordt 
gevonden tussen enerzijds de financiering en anderzijds de kosten van de uitvoering. 

Vanuit het gevangeniswezen komen vele signalen dat de problematiek van gedetineerden toeneemt. Ook 
de eisen die daardoor aan begeleiders van Exodus worden gesteld nemen toe. De Raad van Toezicht prijst 
zich er gelukkig mee dat, ook wanneer zich nare incidenten voordoen, de begeleiders van Exodus Midden 
Nederland dit aan blijken te kunnen. 
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4. Deelnemers voltijd opvang 
 en begeleid wonen
4.1 Bezetting in nachten per jaar

Jaar Forensisch Overig Totaal

2013 6.593 2.217 8.989

2014 7.074 2.387 8.852

2015 6.223 2.150 8.373

2016 6.779 1.881 8.660

2017 6.744 2.117 8.861

4.2 Bezetting in percentages t.o.v. eerdere jaren

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017

Bezetting 78,5% 92% 82% 85% 87%

Forensische bezetting 58,5% 68% 61% 67% 66%

Gemeentelijke of 
overige bezetting

20% 24% 21% 18% 21%

4.2 Aantallen

2013 2014 2015 2016 2017 Totaal

Aantal bedden 31 28 28 28 28 ^^^^

Intakes 53 … …. ….. ….. ^^^^

Plaatsingen in een jaar 39 35 40 40 609

Bewoners per jaar 64 59 61 59 ^^^^

Per 31.12 nog inwonend 26 23 23 27 ^^^^

Voor de forensische plaatsingen wordt geen intake meer gehouden, wel vinden er kennismakingsgesprekken 
plaats. Intakes vinden nog wel plaats voor gemeentelijke of overige plaatsingen, als mede voor ambulante trajecten.

4.4 Toelichting bij de gegevens
Met grote regelmaat bezoeken we de verschillende pi’s in onze regio, m.n. Nieuwegein en Lelystad. In PI 
Lelystad zijn we 7 x geweest voor gesprekken met in totaal 42 gedetineerden. In PI Nieuwegein zijn we 13 
geweest voor gesprekken met in totaal 110 gedetineerden. Sommigen van hen heel kort maar de meesten 
stonden open voor onze adviezen. In Lelystad verblijven weinig gedetineerden uit onze regio en hebben 
we m.n. voor andere regio’s werk verricht. 



Jaarverslag 2017Exodus Midden Nederland

9

5. Deelnemers ambulant 

5.1 Totaal ambulante deelnemers 

01-01-17 in traject 37

Instroom 23

Uitstroom 22

1-1-17 in traject 38

Totaal deelnemers is stabiel over 2017, maar er is ook een grote hoeveelheid mutaties, in- en doorstroom 
te zien. Redenen hiervoor o.a.: 

• Een aantal korte trajecten 

• Een aantal hulpvragers met eigen woning/kamer is snel weer afgehaakt.

• De groep uitstromers uit Wonen zijn het meest stabiel

• 8 deelnemers zijn in 2017 zowel in- als uitgestroomd

5.2 Ambulante deelnemers op basis van Van der Staaij regeling:
Samenvatting cliënten periode 01-01-2017 t.m. 31-12-2017

Aantal unieke personen 94 100%

Aantal personen in traject 32 34%

Aantal personen geplaatst in Exodus wonen na intake procedure 10 11%

Aantal personen nog in behandeling richting ambulant traject of wonen 9 10%

Na intake voor wonen of traject zelf teruggetrokken 11 12%

Geen aanmelding 11 12%

Voor intake zelf teruggetrokken 13 14%

Doorverwezen 7 6%

Overig 1 1%

Toelichting 
Exodus Midden Nederland begeleidt op verzoek van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht (ex) 
gedetineerden middels ambulante (woon) begeleiding.
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Belangrijkste doelstellingen en inzet
• Bezoeken van gedetineerden uit de provincie voor het maken van een scan van hun situatie

• Kortdurende ambulante (woon) begeleiding aan (ex-) gedetineerden voor wie dat op basis 
van de vastgestelde nazorgbehoefte geïndiceerd is en die of in een door Exodus aangeboden 
woonruimte verblijven of in een door de gemeente beschikbaar gestelde woonruimte of zelf 
ergens woonruimte hebben gevonden. Dit bij voorkeur direct aansluitend aan ontslag uit een 
penitentiaire inrichting. Deze begeleiding start waar mogelijk bij de poort van de PI en wordt 
in beginsel maximaal een jaar vervolgd met expliciete aandacht voor realiseren en stabiliseren 
van de 5 leefgebieden.

• Snel beschikbaar tijdelijk onderdak voor mensen die na hun detentie (of na afloop van hun 
justitiële titel) nergens anders terecht kunnen en gemotiveerd zijn iets te doen aan hun 
problematiek die steeds weer leidt tot crimineel gedrag, dit ter voorkoming van recidive.

• Begeleiding waar mogelijk vanuit de interne motivatie van de cliënt, waar nodig met drang. De 
regie wordt overgenomen waar noodzakelijk. De begeleiding is verbindend en controlerend. 
De begeleiding maakt een afweging tussen verschillende belangen: die van de cliënt, van de 
eventuele partners, de buurt, de maatschappij

• De begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive: alert op tekenen dat er sprake is van 
terugval in delictgedrag, drugsgebruik etc. Als hier sprake van is worden de juiste interventies 
uitgevoerd en intensievere controle of zorg gecoördineerd

Enkele kenmerken van de doelgroep
• Voor de (ex-) gedetineerden waarbij de inschatting (door reclassering of veiligheidshuis) is 

gemaakt dat inzet van (een combinatie van) interventies zal kunnen leiden tot minder recidive

• Categorie cliënten die zelf geen hulp vraagt, en/of waarbij aanspreken op ‘eigen kracht’ niet 
voldoende is – hier is sprake van bemoeizorg

• De cliënten hebben een combi van problemen op diverse leefgebieden: financiën/administratie, 
psychisch/psychiatrisch, netwerk, dagbesteding, lichamelijk, verstandelijk niveau, middelen 
gebruik

• De cliënten hebben last van detentieschade: problemen die door detentie zijn verergerd 
of zijn ontstaan. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, groot wantrouwen naar 
instanties en gezagsdragers, ervaren depressiviteit, moeten leren leven met schaamte, schuld 
en veroordeling 

• De cliënten hebben (veelal) een lange delictgeschiedenis en/of ernstige delicten gepleegd

• Inzet op specifieke groepen is niet uitgesloten: zeden, veelplegers (isd), overvallers / top X, 
wonen met zorg op verzoek reclassering, jongvolwassenen, media gevoelig..…)
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6. Deelnemers activering 
Exodus zet bij deelnemers in op het (weer) hebben en behouden van werk en/of dagactiviteiten omdat 
dit een belangrijke bijdrage levert aan zingeving, dagstructuur en het verwerven van inkomen. Vaak wordt 
er eerst gestart met vrijwilligerswerk, een dagbesteding is verplicht. Later in het traject, afgestemd op het 
tempo van de deelnemer, wordt er gezocht naar betaald werk of (zeker bij jongvolwassenen) naar scholing. 
Ook kunnen deelnemers worden ondersteund in het volgen van een opleiding of het krijgen van scholing 
om hun startkwalificaties te verbeteren. 

Ook dit jaar heeft de gemeente Utrecht financiële ondersteuning in de dienstverlening voor onze doelgroep 
met een WWB-uitkering gegeven. Daarbij krijgen de mensen zonder WWB-uitkering aandacht van de 
jobcoach, die zij nodig hebben om weer actief deel te nemen in de maatschappij. 

2013 2014 2015 2016 2017

Totaal aantal WWB deelnemers: 53 53 49 54 49

Wet Werk & Volwassenen: 33 35 31 38 39

Bijstand(WWB) uitkering Jongeren (tot 27 jaar): 20 18 18 16 10

Gemeente Utrecht Regulier werk 3 1 6 19 13

Opstapbaan (loonkostensubsidie) 8 8 5 n.v.t n.v.t

Proefplaatsing 3

Vrijwilligerswerk 32 35 35 25 31

Opleiding 9 7 2 2

Uitval/ geen traject 1 2 1 8 2

Totale aantal deelnemers 7 6 10 5 6

Volwassenen 6 5 5 2 3

Wajong, WW, Jongeren 1 1 5 3 3

WIA, WGA, Stufie.
Of gelijk betaald werk.

Regulier werk 1 1 2 1 3

Vrijwilligerswerk 5 3 3 3 2

Opleiding 2 3 1 1

Uitval 1 2

Totaal aantal trajecten 60 58 59 59 55

In het overzicht zijn de ambulante cliënten niet opgenomen

Opvallend in het jaar 2017 is het aantal jongeren dat bij Exodus Midden Nederland heeft gewoond, dit is 
minder dan de voorgaande jaren.

Ook het aantal deelnemers, dat een opleiding is gaan volgen is afgenomen. 
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Voor jongeren is het vaak lastig om bij een ROC een opleiding te starten: voor een beroepsopleiding zijn 
ze vaak te oud, ROC adviseert onze deelnemers vaak een BBL-leerweg te gaan volgen. Maar bij een BBL-
leerweg is een betaald baan nodig, wat in de praktijk lastig te vinden is, mede door het detentieverleden.

Wel zijn er ook nieuwe kansen: 

Via een proefplaatsing wordt er nog regelmatig een betaalde baan gevonden. De deelnemer gaat bij een 
bedrijf aan de slag met behoud van uitkering. Gaat dit goed dan staat er in de regel na 2 á 3 maanden een 
contract te wachten. Voor beide partijen is dit een goede manier om te onderzoeken of het bevalt. 

Ook zijn er deelnemers, die bij hun oude werkgever terecht kunnen, ook dit kan eerst via een proefplaatsing. 

Verder valt op dat 45-plussers nog steeds moeilijk aan een baan komen, ook aan eenvoudig werk. Nu 
willen en kunnen vaak de meesten ook het zware werk niet meer doen en nachtwerk is in een startend 
Exodustraject lastig. 

In 2017 was er zeker meer werk te vinden voor de deelnemers die voor detentie al de nodige werkervaring 
hebben, zij komen nu dan ook gemakkelijk weer aan het werk. 

Maar voor de deelnemers met geen tot weinig scholing en weinig werkervaring blijft het lastig een betaalde 
baan te vinden, dit vereist veel geduld en doorzettingsvermogen. 

Veel deelnemers vinden voornamelijk werk via uitzendbureaus, werkgevers blijken toch huiverig te zijn 
voor werknemers met een detentieverleden. Door middel van het maatschappelijk betrokken ondernemen 
bij de werkgevers te stimuleren is hier nog veel te winnen. 

7. Profiel van Exodus
Het profiel van Exodus laat zich als volgt duiden: 

• Exodus biedt vanuit een open identiteit kansen aan mensen met een hoog risico op strafbare 
feiten, betrokkenheid bij het criminele circuit en contacten met politie en justitie, die aan een 
nieuwe toekomst willen werken;

• Exodus draagt bij aan het voorkomen van het (opnieuw) begaan van strafbare feiten.

• Exodus creëert een open en informele werkomgeving waarin medewerkers worden 
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen;

• 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 kennis en ervaring uit met vergelijkbare organisaties en 
groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten;

• Exodus werkt in de samenleving en in de kerken aan een breed maatschappelijk draagvlak:

• Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en 
besteding van middelen.
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8. Missie en visie
Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe 
kansen kunnen creëren.

Visie
Exodus biedt bewoners en cliënten 4 sleutels tot een zinvol bestaan en om nieuwe kansen te creëren:

1. Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie
2. Zingeving: wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven
3. Werken: wij werken aan het realiseren van zinvolle dagbesteding
4. Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk

Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:

1. Financiën: wij dragen eraan bij dat cliënten hun financiën op orde krijgen en houden

Onderstaande vier kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de identiteit van Exodus en zijn bepalend 
voor hoe te handelen als medewerker van Exodus. 

Mensgericht

Medewerkers van Exodus staan naast de ander. Ze begeleiden deelnemers en hun familieleden, ze 
behandelen niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardigheid.

Behulpzaam

Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de deelnemers en hun familieleden. Hulp- 
en informatievragen beantwoorden ze eerlijk en transparant. Medewerkers werken mee en handelen niet 
opportunistisch.

Volhardend

Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan misschien wel 
rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief.

Betrokken

Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander. Deze houding verlangt Exodus 
ook van haar relaties zoals samenwerkingspartners.
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9. Door het jaar heen
In een jaar gebeurt er veel. Mooie inspirerende momenten en tegenvallers en frustraties. Activiteiten en 
processen die leiden tot positieve effecten en noodzakelijke maatregelen. Hieronder een willekeurige 
opsomming van een aantal zaken uit 2017

RIC (re-integratiecentrum) 
In 2017 waren we regelmatig te gast in het RIC van PI Nieuwegein en Lelystad.

Wij vonden deze bezoeken zinvol, we spraken veel mannen die aan het nadenken zijn over hun leven straks 
buiten de muren. Lang niet altijd is het gevolg dat mensen zich aanmelden voor een traject bij Exodus, maar 
soms ook wel. Voor ons is het ook een mooie manier om inwoners van Utrecht te bereiken die na hun 
einddatum geen justitieel kader hebben.

Wat betreft Nieuwegein:

• We zijn 13 keer langs geweest, hebben met 110 personen gesproken, met sommige mensen 
meer dan 1 keer.

• Het grootste deel van de personen die we gesproken hebben, stonden open voor onze 
adviezen. 

• Ook hebben we verteld of en wanneer ze in aanmerking komen voor een traject bij Exodus.

• 13 van de 110 mensen wonen of hebben gewoond in het begeleid wonen van Exodus in 
Utrecht

• Minimaal 5 hebben wij in onze regio ambulante hulp geboden of doen dat nog steeds.

• Veel anderen hebben we doorverwezen naar de centrale aanmelding van Exodus, hoeveel 
daarvan zich daadwerkelijk hebben aangemeld hebben we niet uitgezocht.

Wat betreft Lelystad:

• We zijn 6 keer langs geweest.

• We hebben ca. 35 personen gesproken, en sommigen daarvan meerdere keren.

• Een aantal personen hebben we telefonisch te woord gestaan op afgesproken momenten.

• 4 kandidaten zijn geplaatst bij Exodus Midden Nederland, en een aanzienlijk aantal is 
doorverwezen naar het Centraal Aanmeld Team in Leiden voor beoordeling en plaatsing in een 
andere Exodus-regio. De resultaten daarvan hebben we niet uitgezocht. 

Wij kijken terug op een jaar met veel positieve contacten: veel goede gesprekken met gedetineerden en 
een goede samenwerking met RIC-medewerkers en casemanagers

Vanuit de deelnemers: feedback
Ook in 2017 hebben we een cliënt tevredenheidonderzoek gehouden. Zowel voor heel Exodus als voor 
Midden Nederland. En voor Midden Nederland weer gesplitst voor de intramurale cliënten en zij die 
ambulante begeleiding krijgen.

 Exodus wonen  Exodus ambulant 

2013 7,4 8,5

2014 6 7,5

2015 7.7 8.9

2016 6.9 8.3

2017  7.8 8.3
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M.n. werd er door de deelnemers positief gereflecteerd op de informatievoorziening, het contact met 
de medewerkers, de deskundigheid van de medewerkers, de wijze waarop medewerkers en deelnemers 
samenwerken en de woon en leefomstandigheden. Op een aantal onderdelen wordt kritisch gereflecteerd, 
bijvoorbeeld wat betreft de keuze van persoonlijke begeleider en dagstructuur. 

De uitkomst van het onderzoek wordt met de deelnemers besproken en waar mogelijk passen wij 
verbeteringen toe.  Het uitgebreide onderzoek is op te vragen bij Exodus. 

Andere feedback mogelijkheden voor deelnemers zijn o.a. de deelnemersbijeenkomsten, de deelnemersraad 
en de landelijke cliëntenraad. Daarnaast kunnen er evaluatie formulieren worden ingevuld bij vertrek of 
beëindiging begeleiding. 

Jaarplan 2017
Wij werken middels de a3 jaarplan systematiek aan de SBF (succes bepalende factoren) en de doelen van 
ons jaarplan. Enkele opmerkingen hierover:

• We zijn gericht op het steeds weer verbeteren van onze krachtgerichte aanpak, o.a. door 
het maandelijks uitvoeren van team kracht besprekingen n de teams, zelfevaluatie van 
medewerkers en het blijven trainen in de methodiek

• We zijn zeer actief in onze regio, dit leidt tot nieuwe samenwerking en uitbreiding van ons 
aanbod. 

• We zijn ondernemend, zoeken naar kansen en weten onze grenzen

• Via de social media kanalen acteren we in het maatschappelijk debat.

• De rapportage en verantwoordingsmogelijkheden zijn verbeterd waardoor wij ook nog beter 
tijdig en up to date kunnen registreren

Huisvesting
• Het kantoor en de gemeenschappelijke ruimte in de Waalstraat is opgeknapt. Een grote 

investering maar de moeite meer dan waard. Woon en werkklimaat zijn toegenomen.

• In 1 van de panden is een nieuwe keuken geplaatst

• Meerdere ambulante panden zijn opgeknapt en geschilderd

Medewerkersdagen
• Dit jaar 1 medewerkersdag, met als 1 van de thema’s ’restorative justice’. Daarnaast 

ontmoeting, leren, verdiepen.

Samenwerking met SGB
Halverwege 2017 hebben wij gefaseerd het budgetbeheer van onze cliënten overgedragen aan 
stadsgeldbeheer van de Tussenvoorziening. 
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10. Kwaliteit en veiligheid 
Wij besteden continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van ons programma en 
werkwijze.

Exodus heeft collectief weer voor 3 jaar het ISO keurmerk toegekend gekregen. Er wordt gewerkt met een 
verbeterregister en digitaal handboek. Doorlopend worden de handboekdocumenten gecontroleerd op 
actualiteit en kwaliteit. Er gaat een verbeterslag gemaakt worden door het handboek en verbeterregister 
gebruiksvriendelijker te maken voor de werkvloer.

Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor kwaliteit. 
De nieuwe ISO 9001 norm ziet toe op een meer risicogestuurde manier van denken en werken, deze 
wordt de komende jaren verder geïmplementeerd. De uitgevoerde controles op het gebied van kwaliteit 
geven inzicht in verbeterpunten en maken het mogelijk om kwaliteit te borgen en steeds een stap verder 
te implementeren in de teams.  

We besteden aandacht aan de maatschappelijke aspecten van ondernemen. In ons personeelsbeleid 
streven we naar diversiteit. Zowel op het gebied van leeftijd als op het gebied van etnische achtergrond. 
We streven naar een verhoogd milieubewustzijn binnen onze werkprocessen, minder papier, zuinig met 
energie. Omdat de stichting zuinig wil omgaan met haar middelen, zoeken we altijd naar maatschappelijke 
partners die ons hierbij kunnen ondersteunen.

Exodus Midden Nederland heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van 
toezicht en besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht.

Voor alle medewerkers geldt de gedragscode (verplicht). Dat is vermeld in de arbeidsovereenkomst 
en zij ontvangen deze via de personeelsgids, ook is de code beschikbaar via intranet. Daarnaast geldt 
een (verplichte) gedragscode voor vrijwilligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst en het 
informatiepakket. Daarnaast werkt Exodus Midden Nederland (verplicht) met de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling.. Er is een regionale aandachtsfunctionaris die borgt dat de medewerkers 
en vrijwilligers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dat gebied

Extra aandacht zal er in 2018 zijn voor het verhogen van bewustwording omtrent incidenten.

Op het gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Doordat de medewerkers 
van Exodus erg gewend zijn aan afwijkend gedrag, is er wellicht sprake van ‘beroepsdeformatie’. Dat maakt 
dat er minder incidenten geregistreerd worden dan wenselijk is voor de monitoring van kwaliteit, trends 
en bijsturing. 
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11. Personele organisatie
11.1 Ziekteverzuim 
Over heel 2017 was dit 1.3%, t.o.v. vorig jaar 1,5%

11.2 Personeelsoverzicht 
Overzicht van het aantal werknemers (per 31 december 2017) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Directie 1 1 1 1 1 1

Teammanagement 1 1 1 1 1,5 2

Begeleiding 9 11 11 8 9,5 9

Jobcoach 1 1 1 1 1 1

Office management 1 1 1 1 1 1

Stagiaires 3 2 2 4 3 2

Invalkrachten 2 2 3 2 5 7

Huismeester 0 1 0 1 1 1

Totaal 21 23 23 23 26 24

11.3 Gekwalificeerd personeel 
Kwaliteit staat bij Exodus Midden Nederland hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden aanvullend 
opgeleid middels het landelijk georganiseerde scholingsaanbod van Exodus Nederland. Onderstaande 
trainingen worden georganiseerd: 

• Regas cursus (registratieprogramma/cliënt volgsysteem); 

• Basistraining Agressiehantering; 

• Basistraining Bedrijfshulpverlening; 

• Vervolgtraining Agressiehantering; 

• Vervolgtraining Bedrijfshulpverlening. 

Daarnaast wordt er in de medewerkers geïnvesteerd middels individuele coaching gesprekken, werkbegeleiding 
en individuele opleidingen. Minimaal 1 maal per jaar vindt er een medewerkersdag plaats waar wordt stil 
gestaan bij (nieuw)beleid, casuïstiek, persoonlijke missie en visie van onze medewerkers, het vaststellen 
van gezamenlijke kernwaarden, de landelijke missie en visie, de landelijke ontwikkelingen in het forensische 
werkveld en onze doelstellingen ten aanzien van de toekomst.
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11.4 Vrijwilligersoverzicht
Het werkgebied van de regio Midden Nederland betreft de provincies van Gelderland, Flevoland, Utrecht.

Vrijwilligersgroepen: Vrijwilligers (voorheen de Nazorg) Totaal 85

• Utrecht

• Flevoland

• Ede / Rivierenland

• Arnhem

• Nijmegen

• Zutphen / Apeldoorn

• Totaal aantal koppelingen / contacten bij de nazorg = 4.700

Activiteiten o.a.

• Hulp als maatje voor ex-gedetineerden

• Hulp in het Exodushuis

• Bezoekvrijwilliger in de PI

• Vrijwilligerswerk in het Re – Integratie – Centrum ( RIC ) in de PI

• Hulp aan relaties van gedetineerden

• Trainingen verzorgen in de PI: Mijn Kind en Ik voorheen VVV

• Hulp aan de gedetineerden bij “Vader Voorleesproject”

• Ondersteuning taallessen

• Bezoekvrijwilligers in TBS klinieken

OKD groepen: OKD Vrijwilligers = 30

• Utrecht

• Arnhem

• Flevoland

• Totaal aantal koppelingen / contacten bij OKD = 310

Activiteiten o.a.

• Vervoer kinderen van huis naar de PI en terug

• Hulp aan relaties van gedetineerden

• Ondersteuning in de PI bij familiedagen

Totaal in Midden Nederland 115 vrijwilligers actief!!
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12. Van de onderdeelcommissie
De onderdeelcommissie (OC) is in 2017 vijf keer bijeengekomen. 

In het afgelopen jaar hebben G. van der Velden en B. de Planque afscheid genomen van de OC, hun plaatsen 
zijn door middel van verkiezingen ingenomen door J. Schep en C. Bouazzaoui.    

J. Schep heeft als afgevaardigde vanuit Exodus Midden Nederland plaats genomen in de GemOR. 

De verbouwing van de Waalstraat is goed verlopen en er is een mooie gespreksruimte gekomen. Ook is er 
een start gemaakt met het opknappen van het pand aan de Reestraat. Er is besloten om van de Reestraat 
een doorstroom pand te maken. 

Afgelopen jaar zijn er veel gesprekken geweest om de werkzaamheden van Exodus Midden Nederland uit 
te breiden. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband met gemeente Hilversum en een nieuw 
pand in Amersfoort waar ambulante deelnemers begeleid worden.  Ook is er samenwerking bewerkstelligd 
met Stichting Naaste in Apeldoorn.

Op 26 september heeft de medewerkersdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag is er een presentatie van 
Gert Jan Slump geweest over herstelgericht werken. Ook is veel nagedacht over dromen, regie nemen en 
initiatief nemen als werknemer. Het is een inspirerende dag geworden!

Eind 2017 is R. Reumkens vertrokken uit de Raad van Toezicht van Exodus Midden Nederland. Directeur 
M. Groenendijk heeft de OC gewezen op het voordrachtsrecht dat de OC heeft en de OC is ervan op de 
hoogte dat zij ook kandidaten kunnen voordragen. De OC heeft geen kandidaat voorgedragen. 

In het jaar 2017 heeft de OC twee keer overleg gehad met de directeur van Exodus Midden Nederland. 
Er is tijdens deze gesprekken o.a. gesproken over:

• De jaarbegroting 

• Functieprofielen, omschrijvingen en inschaling

• Gezamenlijk eten en eetgeld

• Verenigingsbureau 

• ORT slaapwachten

• Reiskosten ambulante begeleiders
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13. Toekomst 
De nabije toekomst zien wij positief tegemoet. Ondanks (structurele) zorgen over financiën, kwaliteit van 
werken en resultaten, complexiteit samenleving, verdringing in ons segment, toename administratieve processen.

Wij zullen pro actief onze forensische zorg blijven aanbieden omdat wij geloven in wat wij doen. Wij 
willen ondernemend zijn, nieuwe oplossingen bedenken en onszelf blijven vernieuwen. Tegelijkertijd is 
behoud van wat goed werkt heel belangrijk. We willen samen met andere organisaties een breed pallet aan 
mogelijkheden bieden voor onze (potentiële) deelnemers, binnen en buiten detentie, voorafgaand en na 
afloop daarvan. Voor achterblijvers en andere betrokkenen.

Van onze deelnemers vraagt de re-integratie veel. Onze begeleiding is intensief, vooral ook omdat hun 
problemen helaas vaak intensief zijn. Van hen wordt volharding en geloof in hun perspectief verwacht. 
Daarnaast verwachten we van de samenleving dat deze inspanning worden gewaardeerd en erkend. Als de 
samenleving onze deelnemer als burger opneemt en onze deelnemer zich overeenkomstig gedraagt maken 
we (in het klein) onze samenleving mooier. 

13.1 Jaarplan 2018
Een focusgroep van een aantal medewerkers komt periodiek bij elkaar om het jaarplan te bespreken. 
op directie niveau vindt afstemming tussen de regio’s plaats. De doelen en acties worden besproken, 
aanpassingen vinden plaats. Het is een doorlopend proces, punten vanuit 2017 worden doorgezet naar 
2018 en aangevuld met nieuwe. Door deze werkwijze blijft het jaarplan bij de medewerkers in beeld en 
kan er snel worden ingespeeld op wijzigingen.

Het jaarplan wordt gemaakt in de A3 systematiek. Eerst worden de succesbepalende factoren bepaald, 
deze leiden tot verschillend resultaat doelen en vervolgens tot acties. 

Veel van de dagelijkse uitvoering gaat goed. De medewerkers zijn over het algemeen tevreden, het ziekteverzuim 
is laag en men werkt met overtuiging. De samenwerking binnen de Exodus vereniging is in positieve ontwikkeling, 
de governance binnen Midden Nederland goed geregeld. Veel van onze deelnemers maken belangrijke stappen 
in hun traject, niet allen lukt het uiteraard om de gewenste (eind) doelen te halen. We hebben recent geen 
stakeholdersonderzoek gedaan maar horen veelal positieve feedback van onze ketenpartners. De verschillende 
locaties (midden in de woonwijken) geven soms overlast maar dit is beheersbaar voor ons en de buurt. 

Er zijn wensen (tegelijkertijd zijn dit ook kwetsbaarheden) die minder tot niet door ons te beïnvloeden 
zijn. Dit gaat o.a. over de benutting van het cliëntvolgsysteem REGAS, het roosterpakket, het 
managementinformatiesysteem en de basisstructuur van de ICT. 

Belangrijke speerpunten / succesbepalende factoren uit het A-3 jaarplan voor 2018 zijn 
hieronder weergegeven. De benodigde acties staan in het jaarplan zelf.

1 Deelnemers centraal. 

 Belangrijk hierbij is het managen van hun verwachtingen, het aansluiten bij hun leervragen en het 
stimuleren van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Er zijn meerdere instrumenten die kunnen 
worden ingezet om dit te bevorderen evenals te controleren.

2 Zelfsturende, zelfbewuste, krachtgerichte medewerkers die ondernemend en samenwerkingsgericht zijn. 

 Dit gaat niet over zelfsturende teams maar over een zelfsturende medewerker. Een medewerker die 
zijn eigen reactie en gedrag kiest, rustig blijft in complexe situaties, vertrouwt op eigen kunnen en weet 
heeft van eigen beperkingen. Een medewerker die bewust bekwaam zijn werk doet, de methodiek inzet, 
ondernemend en pro actief is en verder kijkt dan zijn eigen taak. Een medewerker die bewust wil 
samenwerken, een ander serieus neemt, betrouwbaar is intern en extern. D.m.v. intervisie in tweetallen, 
het jaargesprek en een cultuur van feedback en ambitie willen we hierin gezamenlijk groeien.
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3 Sterke positie in regio.

 Groei is mogelijk.

4 Onderscheidend imago. 

 Dit gaat over onze methodiek en forensische aanpak uitleggen en waarmaken. En over inzet van 
social media en de website

5 Innovatief, samenwerkend en ondernemend.

 We volgen wat er om ons heen gebeurt, hoe de vraag van de inkopers en de doelgroep verandert 
en hoe we daarop willen reageren. We tonen lef om iets nieuws te proberen, creëren een sfeer 
van creativiteit en energie waarin alle medewerkers meedoen. We zoeken met andere Exodus 
stichtingen en andere ketenpartners naar efficiënte samenwerking.

Nieuwe wijze van organiseren
De organisatie wordt anders ingericht. Belangrijkste wijzigingen zijn:

• Het MT (nu bestuurder en teamleider) wordt uitgebreid met nog 1 teamleider. Hij is al langer 
officieus werkzaam in deze rol en het was nu tijd om dit te formaliseren. Daarnaast geeft het 
de kans om de verschillende onderdelen van Exodus anders in te richten, te verdelen. Of de 
naam teamleider de juiste benaming is wordt nog onderzocht. 

• Omdat het nog niet gelukt is in Utrecht extra woonruimte te krijgen en we wel onze 
bezetting willen realiseren wordt de Reestraat toegevoegd aan wonen zodat daar deelnemers 
met een ZZP 1 kunnen worden begeleid. 
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14. Financiële paragraaf
Begroting 2018

Opbrengsten

Inkoopcontract Dforzo

Wonen 966.496

Ambulant 42.355

Dagbesteding 0

Totaal opbrengst DForZo 1.008.851

Subsidies 536.603

Giften: Fondsen en Kerken 3.000

Giften: Particulieren en Ondernemingen 7.500

Totaal opbrengst uit giften

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 75.000

Overige opbrengsten 21.000

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 106.500

Totaal Opbrengsten 1.651.954

Kosten

Personeelskosten

Salariskosten 804.267

Sociale lasten 193.116

Overige personeelskosten 108.921

Inhuur derden 14.300

Inkomsten m.b.t. personeel -5.000

Totaal personeelskosten 1.115.605

Materiële kosten

Huisvestingskosten 208.650

Public Relations kosten 1.000

Kosten transitie 0

Communicatiekosten 9.000

Bestuurskosten 11.500

Kosten automatisering 14.000

Advies- en accountantkosten 0

Overige algemene kosten 4.100

Totaal materiele kosten 248.250

Programmakosten

Huishoudelijke kosten 44.000

Bewonerskosten 11.000

Bewonersactiviteiten 7.000
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Totaal programmakosten 62.000

Overige kosten

Onkosten vrijwilligers 500

Project kosten 0

Afschrijvingskosten 24.300

Inhouding Exodus Nederland 182.442

Totaal overige kosten 207.242

Totaal Kosten 1.633.097

Bedrijfsresultaat 18.858

Rentebaten 1.500

Rentelasten 14.000

Exploitatieresultaat 6.358

Mutatie bestemmingsreserve 0

Toevoeging aan reserve 6.358

Financiële positie

jaarverslagen begroting 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
        
Inkomsten 1.310.681 1.401.444 1.227.454 1.443.376 1.462.000 1.468.098  1.651.954

 justitie 708.392 781.632 701.390 834.328 768.734 763.197  1.008.851

 anders 602.289 619.812 526.064 609.048 657.266 704.901  643.103
        
Kosten 1.270.310 1.354.332 1.327.034 1.327.849 1.421.217 1.502.174  1.633.097

 personeel 855.434 921.844 913.791 894.257 982.332 1.006.192  1.115.605

 overig 414.876 432.488 413.243 433.592 439.668 495.982  517.492
        
Bedrijfs-
resultaat 40.371 47.112 -99.580 115.527 41.249 -34.076  18.858

rente -7.443 -14.751 -7.097 -11.927 -12.501 -13.298  -12.500

mutaties reserves -10.000 -47.563 91.453 0 0 45.641  0

mutatie 
algemene 
reserve 22.928 -15.202 -15.224 103.600 28.749 - 1.732  6.358
        
EV 440.155 472.515 365.839 469.439 498.188 450.814  

Liquiditeit 3,5 3,5 3,1 2,6 2,3 3,7%  

Solvabiliteit 47% 49% 44% 45% 44%          53%  
        
% 
personeelskosten 67% 68% 69% 67% 69% 67%  68%

% justitie 
inkomsten 54% 56% 57% 58% 54% 52%  61%
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Financieringsbehoeften en kasstromen
De liquiditeitspositie is gezond en daarom is er geen behoefte aan een lening van externe financiers. 

Risico inventarisatie 
Analyse en maatregelen met betrekking tot de risico’s bezien vanuit kwaliteit, bedrijfsvoering en de markt, 
komen aan de orde in het managementoverleg. Jaarlijks worden o.a. de managementreview en de interne 
audit gemaakt om de instrumenten van het kwaliteitsysteem te evalueren. 

Beheersing risico’s financiële instrumenten (beleggingsbeleid)
Exodus heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit fondsenwerving, subsidies en inkoop. Om 
een goede liquiditeitspositie te behouden is de werkwijze als volgt:

• Subsidies worden zoveel mogelijk via voorschotten opgevraagd;

• Meevallende inkomsten worden niet vertaald in extra uitgaven maar worden gebruikt om het 
eigen vermogen te versterken. 

Het beleid is al enige jaren om overtollige gelden, voor zover daarvan sprake is, via deposito’s of bankrekeningen 
weg te zetten bij Nederlandse banken. Exodus belegt niet in aandelen, obligaties of onroerend goed.

Onderstaande risico’s zijn die risico’s waarbij is geduid dat er actie op nodig is. 

Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering 
WMO, de concurrentiepositie wordt ondermijnd. 

In meerdere gemeenten hebben wij WMO contracten die aanvullend zijn op ons DForZo contract. Daar zit 
geen risico, wij voldoen aan alle eisen. Uiteraard is er een risico wat betreft de toegenomen concurrentie, 
meerdere aanbieder leveren ook forensische zorg en ambulante begeleiding wordt door nog veel meer 
organisaties geboden. Een ander risico is de relatieve kleinschaligheid van en soms onbekendheid met 
Exodus bij gemeentelijke onderdelen zoals wijkteams.

Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering 
WMO en het verdwijnen van het ‘productieplafond’ bij DForZo de concurrentiepositie 
wordt ondermijnd.

In 2017 is er landelijk door de ledenvergadering een Taskforce aangesteld waarin koersbepaling als uitgangspunt 
werd genomen. Vanuit de Taskforce is een Denktank in het leven geroepen met deelnemers uit de uitvoering 
binnen de organisatie en deelnemers van ketenpartners (zorgaanbieders, justitie, reclassering en (gemeente)
politiek. Belangrijk vraagstuk was daarin wat Exodus nu toch onderscheid van haar concurrenten. Geconcludeerd 
is dat Exodus zich onderscheid van andere zorgorganisaties niet alleen door zorg te bieden waar anderen 
ophouden. Maar toch ook door onze unieke positie, van oorsprong het meest dichtbij justitie (de reclassering) 
met alle voordelen in het forensische netwerk van dien. Daarnaast heeft Exodus het grootste vrijwilligersnetwerk 
van al haar concurrenten. Deze groep mensen maken het mogelijk het gewenste vloeiende re-integratietraject 
van binnen detentie naar buiten detentie, met- of zonder justitiële titel mogelijk te maken. 

Enkele aanbevelingen die hieruit volgden waar in 2018 navolging aan gegeven moet worden:  

• Investeer stevig in communicatie en Public Relations. Allereerst met de deelnemers zelf (onder meer 
door een toegankelijke website). Zorg daarbij dat alle gedetineerden, dus ook de doelgroep die zonder 
justitiële titel de penitentiaire inrichting verlaat, Exodus kennen. Richt u naar de organisaties waarmee 
men samenwerkt, maar besteed speciale aandacht aan de communicatie tussen de regio’s onderling, 
de vrijwilligers en de penitentiaire inrichting.

• Profileer Exodus als deskundig in laagdrempelige, normaliserende opvang van forensische 
problematiek (geen behandelorganisatie) en maak ruim reclame voor de successen en de variatie in 
het unieke aanbod: allerlei soorten vrijwilligers, de plek in het re-integratie centrum in de penitentiaire 
inrichting, diverse woonvormen, ambulant aanbod, de integrale aanpak, de hulp aan het relatienetwerk, 
de talloze relaties met organisaties in de regio, de korte lijnen naar het gespecialiseerd aanbod (denk 
aan Reclassering, Gemeente, GGZ, Verslavingszorg, Gehandicaptenzorg); 
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Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige 
marktpositie ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders. 

Het is een gegeven dat de kleinschaligheid van Exodus Midden Nederland kwetsbaar maakt t.o.v. grote 
andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd constateren wij dat men graag met ons wil samenwerken en onze 
specifieke expertise waardeert. De beheersmaatregelen op dit risico zijn breed ingezet. Van bijvoorbeeld het 
toekomstbehendig maken van de organisatie (dienstverlening, medewerkers, innovatie), het meer bekend 
maken van onze expertise en onderbouwde methodiek, de minimale kostprijs voor de dienstverlening en 
het verhogen en intensiveren van de samenwerkingsverbanden om samen sterker op te trekken bij grote 
aanbestedingen. De werkprocessen zijn in 2017 opnieuw verbeterd waardoor maandelijks en per kwartaal 
de analyse gemaakt wordt om bij te sturen waar nodig.  

Het risico dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden moeten worden 
afgestaan en afhankelijkheid toeneemt

Dit risico speelt met name bij samenwerking, al dan niet in onderaannemerschap. Tegelijkertijd biedt 
onderaannemerschap de kans om elkaar te leren kennen en de doelgroep breder te kunnen ondersteunen 
en bereiken met onze expertise. De kansen en bedreigingen van samenwerkingsverbanden zijn een vast 
agendapunt voor het MT. De inzet bij het aangaan van nieuwe samenwerking, is onder andere het inrichten 
van gelijkwaardige samenwerkingsverbanden met erkenning van methodiek, ervaring en specialisme. Een 
ander punt is dat we niet zomaar ‘overal inspringen’. Het aan de voorkant analyseren van de inhoudelijke 
meerwaarde om samen te werken vinden we belangrijk. We kennen onze plaats in de keten heel goed.

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

De informatievoorziening binnen Exodus Midden Nederland is goed genoeg. De informatie die nodig is 
om ons werk goed te doen is, zeker voor de sleutelfiguren, bereikbaar en op orde. Uiteraard is dit een 
punt van voortdurende aandacht, juist ook vanwege de vele verschillende en toenemende verantwoording 
en administratie. De uitwisseling met het verenigingsbureau moet beter en is in 2017sterk verbeterd. 
Tegelijkertijd blijft aandacht voor juiste en tijdige informatie altijd nodig, het mag niet verslappen.

Het risico dat als gevolg van onderhandelingen met de zorgkantoren/gemeenten te lage 
tarieven zijn bedongen. 

Met betrekking tot dit risico zijn we als organisatie meer kritisch geworden. De zorgvragen van de 
doelgroep zijn complex, daar past het basistarief over het algemeen niet. Voordat diensten aangenomen 
worden, vindt onderhandeling plaats waarbij inflatiecorrectie, CAO en specialistische tarieven een rol 
spelen. De WMO tarieven zijn soms echt minimaal en er moet een aanzienlijk volume aan cliënten (en dus 
omzet) zijn om in een gemeente de begeleiding te kunnen bieden. 

Het risico op het gebied van de veranderde wetgeving op de privacy (AVG) 

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming medio mei 2018, zal de Exodusorganisatie 
extra aandacht nodig hebben om hier op tijd klaar voor te zijn. Vanuit het verenigingsbureau is er een 
werkgroep gestart om de vereniging en de leden te faciliteren. Daarnaast is het van groot belang om de 
medewerkers en vrijwilligers te trainen c.q. scholen op het veranderende beleid.
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15. Omgevingsanalyse

15.1 Ketensamenwerking
Exodus kent een platte organisatiestructuur met een sterke verankering in lokale en regionale samenlevingen. 
Deze structuur komt voort uit de organisatiefilosofie, welke onder meer sterk gericht is op het betrekken 
van lokale personen en organisaties bij de re-integratie van (ex-) gedetineerden. Nederland kent immers 
grote regionale verschillen en de aanpak en begeleiding van (ex) gedetineerden vergt daarom per regio 
andere accenten en contacten. Voor elk van de Exodus stichtingen geldt daarom het volgende:

• Politie: lokaal zijn altijd afspraken gemaakt t.a.v. bijvoorbeeld hoe te handelen in crisissituaties, 
samenwerking bij eventuele problemen, bejegening van zittende bewoners etc. 

• Overige partners: Exodus is nauw betrokken bij overleggen en samenwerkingsverbanden, zoals 
bijv. het Veiligheidshuis. 

• 3RO: 

• DJI (NIFP): Exodus onderhoudt een structurele en intensieve relatie met DJI. Daarbij gaat het 
om de uitvoering van tal van (vrijwilligers)projecten tijdens detentie, die in vele PI’s worden 
aangeboden. Veel van dit aanbod is mede gericht op het bevorderen van de motivatie bij 
de gedetineerde om aansluitend aan de detentie deel te nemen aan vormen van nazorg en 
begeleiding in bijv. één van de Exodus-programma’s. 

• Binnen het beleidskader Vrijwilligerswerk in Justitieel Kader van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie is Exodus wat betreft omvang en aantallen vrijwilligers momenteel landelijke de 
grootste samenwerkingspartner van DJI. 

• Openbaar Ministerie: Sinds de toename van het aantal plaatsingen op basis van een 
gerechtelijke titel nemen ook de contacten met het OM toe in frequentie en intensiteit. Het 
Centraal Aanmeldteam fungeert daarbij vaak als telefonische vraagbaak. Regionaal zijn er in 
veel regio’s contacten, hetzij op persoonlijk niveau (bijv. via een bestuurslidmaatschap van 
een Officier van Justitie in een lokale Exodusstichting), hetzij meer collectief (bijv. door een 
werkbezoek van het OM aan een Exodushuis). 

• Zittende Magistratuur: Idem als bij OM. Ook hier is sprake van persoonlijke contacten (bijv. 
via het bestuurslidmaatschap van rechters bij lokale stichtingen), maar ook van collectieve 
voorlichting door werkbezoeken van rechtbanken aan Exodus stichtingen, deelname van 
rechters aan ontmoetingen met Exodus deelnemers etc. Rechters zijn zo beter inhoudelijk op 
de hoogte van het Exodusprogramma, zodat de opname van begeleiding en/of plaatsing in een 
vonnis beter onderbouwd plaats kan vinden.

• Gemeenten/ CWI/Werkvoorziening: Iedere Exodus stichting onderhoudt intensieve 
relaties met de gemeente van vestiging, maar doorgaans ook met andere gemeenten in de 
wijde regio. De inhoud van deze relaties wisselt sterk. Een aantal gemeenten onderhoudt 
een structurele subsidierelatie met de lokale Exodusstichting (doorgaans voor beperkte 
bedragen). Alle gemeenten werken met Exodus samen voor wat betreft de organisatie van 
toeleiding naar werk en afstemming rond uitkering en huisvesting. In sommige gemeenten 
bestaat ook samenwerking met Exodus rond schuldhulpverlening aan en budgettering van 
(ex) gedetineerden. De meeste stichtingen hebben afspraken over arbeidsmarkttoeleiding, 
bijv. door plaatsing van bewoners in de regionale sociale werkvoorziening, deelname aan 
vrijwilligersprojecten, stimulering tot het volgen van opleidingen etc. 

• Woningcorporaties: Iedere stichting heeft met de regionale woningcorporaties afspraken over 
de doorstroming naar structurele huisvesting aansluitend aan de begeleiding in het Exodushuis. 
De afspraken verschillen inhoudelijk en behelzen bijv. de toewijzing van een bepaald aantal 
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vrijkomende woningen voor positief uitstromende Exodusbewoners, het hoger op een 
wachtlijst plaatsen van positief uitstromende Exodusbewoners of het ter beschikking stellen 
van woningen die aanvankelijk op naam van Exodus gehuurd worden. 

• Zorginstellingen voor vervolgzorg: De begeleiding door Exodus is er in principe op gericht dat 
bewoners na afloop zich zo zelfstandig mogelijk en zonder criminaliteit weten te handhaven 
in de samenleving. Waar nodig en mogelijk houdt Exodus ook na begeleiding contact, hetzij 
formeel (bijv. door continuering van de budgettering), hetzij informeel (door contacten via 
vrijwilligers, deelname aan groepsmaaltijden etc.) Waar toch meer intensieve vervolgzorg 
gewenst is, maakt Exodus afspraken met daarvoor geschikte instellingen. Uitgangspunt van de 
begeleiding door Exodus is dat deelnemers altijd uit het programma stromen met aansluitende 
afspraken over huisvesting, begeleiding, dagbesteding/arbeid etc. 

• Zorgverzekeraars: De begeleiding van Exodus is gericht op zelfredzaamheid. Veel personen 
die Exodus binnen huizen of ambulant begeleid hebben te maken met psychosociale 
beperkingen. Die vormen echter niet de insteek van de begeleiding die geboden wordt. Daar 
waar psychische of psychiatrische hulp of bijv. verslavingszorg toch gewenst is maakt Exodus 
daarover op individueel niveau afspraken met de betreffende zorgverlening/instelling. De 
financiering daarvan wordt in die gevallen ook buiten Exodus om gerealiseerd. 
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16.1 Balans per 31 december 2017
 (na resultaatbestemming)

   31-12-2017    31-12-2016

e e

Activa

Materiële vaste activa 247.184 252.267

 

Totaal vaste activa 247.184 252.267

Overige vorderingen 46.464 87.176

Liquide middelen 556.006 846.288

Totaal vlottende activa 602.470 933.464

Totaal Activa         849.654      1.185.731

Passiva

Bestemmingsreserves 307.779 348.803

Bestemmingsfondsen 0 4.617

Algemene reserves 154.646 144.767

Totaal eigen vermogen 462.425 498.187

Langlopende schulden 237.942 256.036

Kortlopende schulden 149.287 431.508

Totaal Passiva         849.654      1.185.731
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16.2 Exploitatierekening over 2017

 Exploitatie    Begroting  Exploitatie 

             2017              2017              2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 1.280.553 1.220.967 1.322.513

Subsidies 9.355 5.500 14.427

Overige bedrijfsopbrengsten 186.802 236.400 125.527

Som der bedrijfsopbrengsten      1.476.709      1.462.867      1.462.466

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.006.192 1.043.202 975.797

Afschrijvingen op materiële vaste activa 10.240 29.400 27.594

Overige bedrijfskosten 482.742 432.094 417.827

Som der bedrijfslasten      1.499.174      1.504.696      1.421.217

BEDRIJFSRESULTAAT          -22.465          -41.829           41.249

Financiële baten en lasten -13.298 -13.000 -12.501

RESULTAAT BOEKJAAR          -35.762          -54.829           28.749

RESULTAATBESTEMMING: 

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging bestemmingsreserve 246.000 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve -287.024 -55.000 -12.419

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds -4.617 0 0 

Mutatie algemene reserve (saldo)             9.879                171           41.168

Voordelig Voordelig Voordelig
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16.3 Kasstroomoverzicht 

         2017          2016

e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -22.465 41.249

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

      10.240       27.594

10.240 27.594

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 40.712 208.472

- kortlopende schulden    -282.221     137.819

   -241.509     346.291

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -253.734 415.134

Ontvangen interest 42 1.618

Betaalde interest      -13.340      -14.118

     -13.298      -12.500

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -267.032 402.633

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa        -5.157        -4.199

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.157 -4.199

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden      -18.094      -17.308

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten      -18.094      -17.308

Mutatie geldmiddelen   -290.283    381.127

 Aansluiting geldmiddelen

        2017         2016

Stand per 1 januari 846.288 465.162

Mutatie geldmiddelen -290.283 381.127

Stand per 31 december    556.006    846.289
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16.4 Toelichting 
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Midden-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus Midden-
Nederland is statutair gevestigd te Utrecht. Het adres van de stichting is Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht. 
Exodus bestaat uit verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle stichtingen zijn lid van 
vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:

De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen en 
die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te 
vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke structuren 
die de oorzaak daarvoor vormen.

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.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva

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

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa

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

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

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode 
op basis van de economische levensduur.
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De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen: 3%

• Verbouwing: 10%

• Inventaris: 20% 

• Installaties: 20%

• Automatisering: 33,3%

• Vervoermiddelen: 20% 

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

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

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de waarderingsgrondslagen van de individuele jaarrekeningposten.

Vorderingen 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen 
is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen 

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

Schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs (nominale waarde).

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen

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

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

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

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

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



Jaarverslag 2017Exodus Midden Nederland

35

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenregeling

Stichting Exodus Midden-Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Midden-Nederland. De verplichtingen, die voortvloeien 
uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 
Stichting Exodus Midden-Nederland betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt 
betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en 
voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door 
haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. 
Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het 
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad 
nu minder sterk schommelen. In december 2017 bedroeg de dekkingsgraad 101,1%. De gemiddelde 
dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) is 98,6%. Het vereiste niveau van de 
dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij de Nederlandsche bank. 
Hierin staat dat de verwachting is, dat binnen 12 jaar hieraan voldaan kan worden. Verder voorziet het 
Fonds geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 
premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Midden-Nederland heeft geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies.

Afschrijvingslasten

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

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

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

Aanschafwaarde 
per 31-12-16

467.136 53.406 14.747 27.679 14.168 2.239 579.375

Geaccum afschr. 
per 31-12-16

  250.011     30.263     13.303     21.454     11.715          363   327.110

Boekwaarde 
per 31-12-16  217.125    23.142      1.443      6.225      2.453      1.876  252.265

Investeringen            0 3.350 580 0 1.227 0 5.157

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 0 4.026 759 3.237 1.770 448 10.240

Afschrijving 
desinvesteringen

0 0 0 0 0 0 0

Aanschafwaarde 
per 31-12-17

467.136 56.756 15.327 27.679 15.395 2.239 584.532

Geaccum afschr. 
per 31-12-17

  250.011     34.289     14.063     24.691     13.486          811   337.350

Boekwaarde 
per 31-12-17  217.125    22.467      1.264      2.988      1.910      1.428  247.184

Met ingang van het boekjaar 2017 is de berekening van de afschrijving op de gebouwen aangepast. Er is vanaf dat 
moment rekening gehouden met een restwaarde. Per 1 januari 2017 is de restwaarde van de gebouwen bepaald 
op 217.000 euro. 

Vorderingen
De specificatie is als volgt:

    31-12-2017     31-12-2016

Nog te ontvangen bedragen 28.962 29.625

Vorderingen op bewoners 9.396 48.213

Transitoria debet 7.508 7.720

Kruisposten 203 0

Waarborgsommen 200 0

Groepsinterne vorderingen                  196               1.617

Totaal vorderingen            46.464            87.176
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Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-12-2017 31-12-2016

Bankrekeningen 554.800 843.235

Kassen 1.206 3.053

Totaal liquide middelen 556.006 846.288

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

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Continuïteitsreserve              2017              2016

Stand per 1 januari 246.008 246.008

 + toevoegingen 0 0 

 - onttrekkingen           246.008                    0

Stand per 31 december                    0          246.008

Reserve Groot Onderhoud

Stand per 1 januari 78.595 85.215

 +toevoegingen 0 0

 -onttrekkingen            28.936              6.620

Stand per 31 december            49.659            78.595

Reserve Exploitatie

Stand per 1 januari 24.201 30.000

 +toevoegingen 0 0

 -onttrekkingen            12.081              5.799

Stand per 31 december            12.120            24.201

Algemene bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 0 0

 +toevoegingen 246.000 0

 -onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december          246.000                    0

Totaal Bestemmingsreserves         307.779         348.803
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Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten om in het boekjaar 2017 de volledige reserve toe te voegen aan de algemene 
reserve. Door de beperkte toepassingsmogelijkheden is besloten de reserve om te vormen tot een 
algemene bestemmingsreserve om beter te kunnen anticiperen op toekomstige ambities.

Reserve Groot onderhoud
De reserve groot onderhoud is bestemd voor het plegen van onderhoud aan de eigen panden. In het 
boekjaar 2017 heeft op deze reserve een onttrekking van 28.936 euro plaatsgevonden.

Reserve Exploitatie
De reserve Exploitatie is o.a. in het verleden gevormd om de kosten vanwege de vorming van de nieuwe 
organisatie Exodus Midden-Nederland te kunnen bekostigen. Op deze reserve zijn in het boekjaar 2017 
de opleidingskosten van de directeur-bestuurder onttrokken.

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

Bestemmingfonds

Fonds t.b.v. nieuw pand              2017              2016

Stand per 1 januari 4.617 4.617

 + toevoegingen 0 0 

 - onttrekkingen              4.617                    0 

Stand per 31 december                    0              4.617

Totaal Bestemmingfonds                    0             4.617

Fonds opstart en inrichting nieuwe motiepand

Het Fonds is gevormd uit gelden ontvangen van de gemeente Utrecht welke gebruikt moeten worden voor 
de opstart en inrichting van een nieuw motiepand. De gemeente Utrecht heeft deze bestemming bepaald. 
In het boekjaar 2017 is het volledige bedrag onttrokken aan het Fonds ter dekking van de gemaakte kosten 
voor inrichting van een nieuw motiepand.

Algemene Reserve              2017              2016

Stand per 1 januari 144.768 103.600

Resultaat lopend jaar              9.879            41.168

Stand per 31 december          154.646          144.768

Langlopende schulden        

2017 2016

Stand per 1 januari 273.345 289.875

Aflossing 17.308 16.530

Stand per 31 december 256.037 273.345

Kortlopend deel van de schulden            18.094            17.308

Saldo         237.942         256.036
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De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

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

• de Waalstraat 91-93 (Aankoopsom 156.374 euro inclusief bijkomende kosten, rente 5% 
resterende looptijd 9 jaar),

• de Runstraat 53 (Aankoopsom 123.729 euro inclusief bijkomende kosten, rente 5% resterende 
looptijd 11 jaar),

• de Runstraat 51 (Aankoopsom 187.033 euro inclusief bijkomende kosten, rente 5% resterende 
looptijd 15 jaar),

Van bovenstaande leningen loopt 157.719 euro langer dan 5 jaar. Alle panden staan in Utrecht.
De bovengenoemde panden zijn in onderpand gegeven bij de hypotheek verstrekkers.
De rente en aflossingen zijn berekend op basis van annuïteiten.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

   31-12-2017    31-12-2016

Groepsinterne schulden 84.821 196.326

Te betalen vakantiedagen en loopbaanbudget 24.184 21.746

Kortlopende deel langlopende schulden 18.094 17.309

Schulden aan bewoners 11.922 83.049

Overlopende passiva            10.266            16.742 

Totaal kortlopende schulden         149.287         431.508

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Stichting Exodus Midden-Nederland huurt een aantal losse woningen. De totale huurverplichting hiervoor 
bedraagt 109.819 euro voor 2018. Behalve het huurcontract op de Eendstraat zijn alle huurcontracten per 
maand opzegbaar. 

De huurverplichtingen voor de Eendstraat voor de periode 2018-2020 bedraagt 165.000 euro.

Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg verhuurt met ingang van 1 december 2017 
voor 1 jaar tot 1 december 2018 3 kamers in Amersfoort aan Stichting Exodus Midden-Nederland. De 
huurverplichting voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 november 2018 bedraagt 11.245 euro. 



40

16.6 Toelichting op de exploitatierekening

Opbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 763.197 758.526

Gemeente Utrecht MO ambulante woonbegeleiding 154.340 151.820

Gemeente Utrecht Nazorg namens alle 26 gemeenten in de provincie 
Utrecht

151.739 203.029

Gemeente Utrecht MO voltijdopvang 120.594 118.624

Gemeente Utrecht Arbeidsintegratie 71.163 70.000

Gemeente Hilversum begeleiding 16.595 13.383

Gemeente Utrecht plaatsingen 2.925 0

Gemeente Wageningen begeleiding 0 3.630

JJI de Heuvelrug                    0              3.500

Totaal opbrengsten zorgprestaties      1.280.553      1.322.513

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname 
van (ex-) gedetineerden is ontvangen voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking betreft een 
vergoeding per dag voor het verblijf en de begeleiding in een van de Exodushuizen. De opbrengsten wordt 
doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld 
aan het aantal gerealiseerde nachten. De inkoopafspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie 
worden definitief vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van 
toepassing is. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve inkoopafspraken nog niet 
vastgesteld. De inkoopafspraken over het jaar 2016 zijn inmiddels wel vastgesteld. Voor de regio Midden 
Nederland resulteerde dit in een terugbetaling van 4.608 euro.

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaximeerd. De 
totale opbrengsten uit de inkoopafspraken zijn door een intern verdeelmodel verdeeld over alle Exodus 
Stichtingen die lid zijn van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

De inkoop forensische zorg zal met ingang van 2018 worden georganiseerd via een openbare 
aanbestedingsprocedure. De inschrijving en gunning voor de aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden.

Subsidies
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers 5.500 5.500

Subsidie Stage Fonds 3.855 3.928

Subsidie Veilig werken in de Zorg 0 4.999

Totaal subsidies             9.355           14.427

De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan 
de gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter 
dekking van gemaakte kosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De subsidie 
moet jaarlijks worden aangevraagd. 
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Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Giften van particulieren 8.645 14.128

Giften van kerken 4.800 5.419

Opbrengst project WorkWise 110.210 59.265

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 55.965 42.138

Opbrengst stichting Naaste 4.363 0

Opbrengst project Connect 1.037 0

Overige baten              1.783              4.577

Totaal overige bedrijfsopbrengsten         178.191         125.527

De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die deelnemers betalen voor 
de begeleiding in locaties van Exodus.

Personeelskosten 
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Salariskosten 787.644 780.732

Terugontvangen ziekengeld -18.089 -37.650

Sociale lasten 118.007 118.620

Pensioenpremie 64.694 66.656

Overige personeelskosten 49.480 41.101

Personeel derden              4.456              6.337

Totaal personeelskosten      1.006.192         975.797

In 2017 waren er gemiddeld 14,7 fte (2016: 16,2 fte) in dienst van Stichting Exodus Midden-Nederland. 
Daarnaast werd er voor gemiddeld 0,6 fte per week een zzp-er ingezet en waren er gemiddeld per week 
1,6 fte aan invallers. Dit is exclusief drie stagiaires.  

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naam M.A. Groenendijk

Functionaris Directeur-bestuurder

In dienst vanaf 1 januari 2017

In dienst tot 31 december 2017
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Deeltijdfactor 100%

Gewezen topfunctionaris Ja

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 84.772 

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.454

Subtotaal € 93.226

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 99.000

-/- Onverschuldigde betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 93.226

Klasse-indeling: I
Puntenscore: 7

Gegevens 2016

In dienst vanaf 1 januari 2016

In dienst tot 31 december 2016

Deeltijdfactor 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 87.278

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.757

Totale bezoldiging 2016 € 96.035

De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vereist dat de totaalscore ten 
behoeve van de klasseindeling jaarlijks wordt bepaald door de Raad van Toezicht (RvT) en schriftelijk 
wordt vastgelegd. Tevens dient deze totaalscore te worden vermeld in de jaarrekening. Voor het boekjaar 
2017 heeft deze bepaling plaatsgevonden in de vergadering van de RvT en is dit ook schriftelijke vastgelegd 
in de goedgekeurde notulen. 

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

Naam Periode

Dhr. C. van der Hoog 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Mevr. A. Kruimer 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Dhr. N. Overvest 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Dhr. R. Reumkens 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Dhr. H. Versteeg 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017
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Afschrijvingskosten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Afschrijving op gebouwen 0 14.014

Afschrijving installaties 3.237 5.069

Afschrijving op verbouwing 4.026 4.464

Afschrijving inventaris 759 721

Afschrijving op automatiseringsapparatuur 1.770 3.008

Afschrijving op vervoersmiddelen                 448                 318

Totaal afschrijvingen            10.240            27.594

Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Programmakosten 51.123 48.178

Onkosten vrijwilligers 8.468 9.690

Algemene kosten           423.152           359.958

Totaal overige bedrijfskosten         482.742         417.827

Programmakosten

             2017              2016

Huishoudelijke kosten 60 0

Bewonerskosten 51.063 47.290

Bewonersactiviteiten                    0                 888

Totaal programmakosten           51.123           48.178

Programmakosten zijn alle direct aan bewoners en bewonersactiviteiten gerelateerde kosten. 
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Algemene kosten 

             2017              2016

Huisvestingskosten 182.098 138.801

Public relations kosten 1.144 580

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 135.691 133.628

Communicatiekosten 11.310 14.882

Advies - en accountantskosten 7.205 3.915

Bestuurskosten 1.817 991

Kosten automatisering 11.531 13.765

Kosten projecten            65.041            29.349

Kosten transitie                586           18.867

Overige algemene kosten              6.730              5.180

Totaal algemene kosten         423.152         359.958

De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland ingehouden op de opbrengst 
voor de gemaakte dagen in het kader van de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

De Kosten projecten zijn kosten voor een medewerker die ingehuurd wordt voor werkzaamheden aan 
het project WorkWise. De kosten voor deze medewerker zijnde “personeel niet in loondienst” bedragen 
64.523 euro.

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

•  Missie;

• Identiteit;

• Kwaliteit;

• Deskundigheidsbevordering;

• Financiële administratie en personeelszaken;

• PR, communicatie en rapportage;

• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen;

• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties;

• Coördinatie vrijwilligers;

• Inhoud van het begeleidingsprogramma.

Financiële baten en lasten

             2017              2016

Rentebaten 42 1.618

Rentelasten           -13.340           -14.118

Saldo rentebaten en –lasten          -13.298          -12.501
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16.7 Analyse van het resultaat
Het boekjaar sluit met een positief resultaat. 

De opbrengsten zijn hoger dan de begroting. Aan de ene kant zijn de opbrengsten uit het contract met 
Justitie gestegen door een hogere bezetting terwijl aan de andere kant minder subsidies zijn ontvangen. 

Ook de totale kosten zijn in lijn met de begroting. De algemene kosten laten een stijging zien door 
de kosten verbonden aan het project WorkWise. Daar tegenover zijn met name de huisvestingskosten 
lager uitgevallen. Ook de personeelskosten laten een daling zien. In het boekjaar 2017 heeft een grote 
verbouwing plaatsgevonden, gefinancierd vanuit de reservering groot onderhoud. Dit was ook begroot.

De bezetting van intramurale dagen over 2017 bedraagt 87%. Hiervan was 66% op basis van een IFZO 
plaatsing. De gemeente Utrecht is met haar WMO inkoop en Staaij subsidie belangrijk voor de uitvoering 
van doorzorg en nieuwe dienstverlening. 

De gecontracteerde inkoopafspraken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gemaximeerd. Deze 
regeling is vervallen per 31-12-2017. Er is een nieuw contract met Justitie voor 2018 en verder.
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16.8 Ondertekening

 Datum

 Stichting Exodus Midden-Nederland te Utrecht

Het bestuur: 

 Dhr. M. Groenendijk (directeur-bestuurder)

Leden van de raad van toezicht:

 Dhr. C. van der Hoog

 Mw. A. Kruimer

 Dhr. N. Overvest

 Dhr. R. van Diemen

 Dhr. H. Versteeg

16.9 Overige gegevens

16.9.1 Resultaatbestemming 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening          -35.762

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 

Toevoeging bestemmingsreserve 246.000

Onttrekking bestemmingsreserve -287.024

Toevoeging bestemmingsfonds 0

Onttrekking bestemmingsfonds             -4.617

Mutatie algemene reserve (saldo)             9.879

16.9.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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16.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Exodus Midden-Nederland gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 
2017 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus 
Midden-Nederland, te Utrecht per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming 
met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet 
Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017 met een balanstotaal van e 849.654;
2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van 

-e 35.762 (tekort); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Noord-Holland, te Amsterdam, zoals vereist in de Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- 
en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen 

en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen 

of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 

vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

in overeenstemming met RJ-Richtlijn 400 ‘Bestuursverslag’.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en 
krachtens de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 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 werkzaam-
heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaar-
rekening 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.

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 con-
trole 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, afzon-
derlijk 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 controlewerk-
zaamheden 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,

Sliedrecht, 16 april 2018.

WITh accountants B.V.

P. Alblas RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting 
Exodus Midden-Nederland te Utrecht

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
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 het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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