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Voorwoord
Voor u ligt met gepaste trots het eerste jaarverslag van Stichting Exodus Zuid-Nederland! Het afgelopen 
jaar was het “post fusie jaar”, het jaar waarin alle puzzelstukjes op hun plek moesten gaan vallen. We 
hebben mogen ervaren dat een juridische fusie nog niet betekend dat je één organisatie bent. Niet alleen 
de verschillende locaties en teams moesten aan elkaar wennen, maar ook onze ketenpartners moesten 
opnieuw de weg vinden binnen de nieuwe regionale organisatie.

Nu, aan het begin van 2018, kunnen we stellen dat we die slag met elkaar geslagen hebben. De teams en 
de ketenpartners weten elkaar te vinden en nog belangrijker ook onze deelnemers weten ons te vinden.

We hebben mogen ervaren dat de schaalvergroting van de fusie maakt dat we onze begeleiding beter op 
maat aan kunnen bieden, dat we gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die meerdere locaties met 
zich meebrengen en expertise kunnen uitwisselen binnen de teams, waardoor we een kwalitatief sterkere 
organisatie worden.

Er waren niet alleen veranderingen op het gebied van de organisatie, ook in ons aanbod naar de deelnemers 
zijn we in 2017 gegroeid. Naast de begeleiding binnen onze huizen, hebben we in het afgelopen jaar ook 
ambulante begeleiding kunnen bieden aan voormalig gedetineerden. Deze waardevolle aanvulling aan het 
bestaande aanbod stelt ons in staat meer mensen te bereiken en om meer op maat te werken. 

Eveneens hebben we ons in 2017 weer hard gemaakt voor kinderen met een ouder in detentie. Dit project 
loopt vooralsnog alleen nog in Venlo, maar het is de wens voor 2018 om dit initiatief als een olievlek over 
de provincies uit te laten spreiden, zodat een kind dat geen schuld heeft ook niet gestraft wordt.

Een laatste mijlpaal die ik wil noemen is het toenemende aantal gemeenten waarvoor we van betekenis 
kunnen zijn. Naast de gemeenten, Venlo, Heerlen en ’s-Hertogenbosch waar onze locaties gevestigd 
zijn, hebben we voor een 5 tal andere gemeenten ondersteuning kunnen bieden, soms voor individuele 
deelnemers en soms voor deelnemersgroepen. Een mooi begin om in 2018 verder uit te breiden.

Al met al een jaar dat vertrouwen biedt voor de toekomst, niet alleen op organisatiegebied ervaren we 
met elkaar de mogelijkheden die we in 2018 verder kunnen exploreren, maar ook financieel laat het 
afgelopen jaar zien dat door de fusie werkprocessen efficiënter verlopen, waardoor we het jaar positief 
hebben kunnen afsluiten.

Ik ben dankbaar en trots op de deelnemers, teams en ketenpartners die de sprong in het diepe hebben 
genomen, die het vallen en opstaan wat bij dit proces hoort, hebben ervaren en met elkaar bouwen aan 
een stevig en solide Exodus Zuid-Nederland.

Vol vertrouwen kijk ik uit naar het bouwproces van 2018!

Roos Wisse
Directeurbestuurder 
Stichting Exodus Zuid-Nederland
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1.	Wat	maakt	Exodus	Exodus?
Stichting Exodus Zuid-Nederland werkt aan een betere en veiligere maatschappij door te geloven in de 
kracht van een tweede kans. Door het bieden van begeleiding en een veilige woonomgeving helpen wij 
onze deelnemers de stap te maken vanuit het justitiële systeem terug naar een zelfstandig en waardig 
bestaan. Gelukkig staan wij niet alleen, er zijn een hoop partijen en mensen betrokken bij ons doel die ons 
helpen en het mogelijk maken onze maatschappelijke schakelfunctie te vervullen en die ervoor zorgen dat 
wij onze deelnemers een zo goed mogelijke begeleiding kunnen geven. 

1.1 Exodus Nederland
Stichting Exodus Zuid-Nederland is als onafhankelijke stichting, lid van de vereniging Samenwerkingsverband 
Exodus Nederland. Afgekort is dit Exodus Nederland. Exodus Nederland heeft als doel een bijdrage te 
leveren aan het behoud, de voortgang en de verbetering van het werk van de diverse lokale Exodusstichtingen. 

De leden kiezen voor uniformiteit in:

• Missie

• Visie

• Identiteit

• Kwaliteitsafspraken en beleid

• Deskundigheidsbevordering

• Financiële administratie en personeelszaken

• Producten en resultaatdoelen

• PR, communicatie en rapportage

• Inhoud en methodiek van het begeleidingsprogramma

• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen

De leden betalen jaarlijks een verenigingsbijdrage voor de dienstverlening aan Exodus Nederland.

Op 31 december 2017 zijn er vijf stichtingen aangesloten bij de vereniging Samenwerkingsverband Exodus 
Nederland:

• Stichting Exodus Midden-Nederland

• Stichting Exodus Noord en Oost Nederland

• Stichting Exodus Noord-Holland

• Stichting Exodus Zuid-Holland 

• Stichting Exodus Zuid-Nederland
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1.2 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

1.3 Succesbepalende factoren
Succesbepalende factoren zijn randvoorwaarden om Exodus succesvol naar de toekomst te leiden. De 
succesbepalende factoren zijn divers van aard. Voor de komende beleidsperiode worden de volgende 
factoren door het directieteam als bepalend gezien voor Exodus in perspectief:

• Kleinschalig organiseren, grootschalig faciliteren

• Competente bemensing op alle niveau’s

• Onderscheidende aandacht zingeving

• Klantgericht en efficiënt verenigingsbureau

• Strategische PR en fondsenwerving

• Vernieuwende diensten en concepten

• Aantoonbare en aansprekende uitstroomresultaten

• Diversifiëring kostendragers

• Gezonde bedrijfsvoering

• Strategisch relatiebeheer

1.4 Doelstellingen
• Exodus wil kansen bieden aan mensen die willen stoppen met criminaliteit en aan een nieuwe 

toekomst willen werken. 

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

• Exodus wil haar werk in de samenleving inbedden door het creëren van een breed 
maatschappelijk draagvlak. 

• Exodus wil een schakel zijn in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen 
vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de 
samenleving. 

• Exodus zoekt samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring met vergelijkbare 
organisaties en groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te 
vergroten. 

• Exodus wil op een open en transparante wijze inzicht geven in haar resultaten, werkwijze en 
de besteding van middelen. 

• Exodus wil een werkomgeving zijn die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt 
gekenmerkt door een open en informeel karakter.
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2.	Methodiek
Een stichting kan niet alleen werken op goede wil en een ambitieus doel, daarom werken wij vanuit 
een afgebakende methodiek en richten wij ons op een specifieke doelgroep. In 2017 heeft onze aanpak 
wederom bewezen vruchten af te werpen. In de regio zijn 151 deelnemers begeleid, zowel op onze locaties 
als ook voor het eerst ambulant. Het uitbreiden van onze activiteiten buiten de huizen is een logisch gevolg 
van de vraag vanuit de maatschappij, waarbij er naast intensieve 24 uurs begeleiding ook behoefte is aan 
minder intensieve begeleiding binnen een eigen woonvoorziening (scheiden van wonen en zorg). Daarnaast 
neemt ook de vraag vanuit gemeenten toe. We hebben hiermee in het afgelopen jaar een nieuwe weg 
ingeslagen met onze stichting, één met nieuwe uitdagingen maar vooral ook nieuwe kansen. 

2.1 Methodiek
In 2015 heeft Exodus Nederland in samenwerking met de Radboud Universiteit, en gefaciliteerd door 
verschillende subsidies, onze methodiek verder uitgediept en vernieuwd. Het resultaat hiervan is het 
Methodiekschrift ‘Jouw Kracht’, dat als rode draad geldt in het gehele begeleidingsproces. Centraal 
hierin staat ‘Krachtwerk’, het geloof in de eigen kracht van de mens en het bieden van steun bij het 
vervullen van de eigen potentie. Naar onze medewerkers toe wordt dit proces ondersteund door de 
krachtcoach, die hen helpt zich verder te ontwikkelen en de beste zorg te kunnen bieden. Terwijl juist de 
begeleiders en dit doorgeven aan onze deelnemers. Ook onze vrijwilligers hebben een training gekregen 
over de nieuwe methodiek

De methodiek legt tevens veel nadruk op de vertrouwensband tussen deelnemer en begeleider. Zo 
hebben methodische middelen voor het bespreekbaar maken van de samenwerking en persoonlijke 
onderwerpen als ‘schuld’ en ‘schaamte’, ‘zingeving’ en ‘vertrouwen in de toekomst’ een belangrijke plek 
gekregen. De klassieke peilers van de Exodusmethodiek; wonen, werken, relaties en zingeving, zijn door 
deze methodiek geborgd en versterkt. Door de eigen kracht centraal te stellen, werken wij met deze 
unieke Exodusmethodiek aan het herstel van het leven van onze deelnemers. 

2.2 Doelgroep en criteria
Onze doelgroep bestaat uit (ex-)gedetineerde mannen en vrouwen vanaf 18 jaar voor de locaties in 
’s-Hertogenbosch en Heerlen. Locatie Venlo heeft als doelgroep (ex-) gedetineerde vrouwen vanaf 18 jaar 
met eventueel hun kinderen. 

2.3 Programma 
Elke deelnemer heeft een mentor (persoonlijk begeleider), die zorg draagt voor de begeleidingsgesprekken 
en het gefaseerde begeleidingsplan. Met deze begeleider zijn er wekelijks gesprekken over de eerder 
benoemde sleutels, naast het bieden van praktische materiële hulpverlening. 
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Minimaal 26 uur per week volgen de bewoners een verplicht programma. Dit programma bestaat uit:

• Werk/vrijwilligerswerk/scholing

• Dagopening

• Gezamenlijk eten

• Thema-avond

• Deelnemersvergadering

• SOVA (Sociale Vaardigheden) training of andere benodigde ondersteuning

• Gezamenlijk poetsen en andere poetstaken

• Begeleidingsgesprekken, minimaal één gesprek per week

• Budgetteren, bestaande uit zowel het budgetteren op papier als begeleiding in boodschappen 
doen

• Sport

• Opvoedingsondersteuning.

2.4 Ambulante zorg
Met ingang van 2017 biedt Exodus Zuid-Nederland, in aanvulling op het programma binnenshuis, ook 
ambulante zorg. Hiermee wordt voor het eerst zorg geboden buiten een 24-uurs omgeving, wat nieuwe 
uitdagingen biedt maar vooral ook nieuwe kansen. Zo kunnen wij onze deelnemers betere zorg blijven 
bieden na vertrek uit de huizen, waardoor de overgang meer geleidelijk verloopt en de kans op recidive 
afneemt. Daarnaast kunnen onze ervaren begeleiders een bredere doelgroep bereiken en meerdere 
deelnemers ondersteunen bij het opbouwen van een zinvol bestaan. 

2.5 Kwaliteit en veiligheid
De veiligheid van onze medewerkers en deelnemers staat altijd centraal. Om deze te borgen hebben wij 
onze protocollen vernieuwd en onderhouden wij nauwe banden met reclassering en politie. Ook in het 
intakeproces blijft dit punt één van de belangrijkste voorwaarden. Tevens zorgen wij ervoor dat onze 
medewerkers de juiste voorbereiding en achtergrond kennen om met situaties om te gaan. Hieraan wordt 
gewerkt vanuit de krachtwerk-methode, met trainingen en er wordt aandacht aan besteed in evaluaties en 
teamvergaderingen. 

In 2017 zijn er grote stappen gezet om over te gaan van lokaal naar regionaal kwaliteitsmanagement. We 
hebben de hercertificatie voor het kwaliteitscertificaat ISO 9001 succesvol behaald. Om de kwaliteit van 
de dagelijkse gang van zaken in de regio te borgen werken we met een verbeterregister, een jaarplanning 
en met een nieuw regionaal handboek. Tevens is er een regionaal kwaliteitsoverleg opgezet, met 
medewerkers van de drie locaties en de operationeel manager. In december is er een beleidsmedewerker 
kwaliteit en innovatie aangenomen die begonnen is met dit proces werkelijk regionaal te maken en naar 
een hoger niveau te tillen. 

Onze medewerkers werken (verplicht) naar onze gedragscode, welke vermeld staat in de 
arbeidsovereenkomst en welke via de personeelsgids ontvangen wordt. Alle documenten zijn ook te vinden 
op het intranet. Tevens geldt er een verplichte gedragscode voor vrijwilligers, eveneens als onderdeel 
van de overeenkomst en het informatiepakket. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
ook onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Er is een regionaal kwaliteitsmedewerker die er, in 
combinatie met lokale kwaliteitsmedewerkers, voor zorgt dat alle medewerkers op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen op dit gebied. 

Exodus Zuid-Nederland heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding 
van toezicht en besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht. Er is een landelijke 
Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GemOR) met regionale onderdeelcommissie (OC). Hierdoor 
zijn zowel op landelijk als regionaal niveau de medezeggenschap geregeld conform de WOR. 
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Jaarlijks wordt er een deelnemerstevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten worden begin 2018 verwacht.

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is ook afgenomen, de conclusies hiervan zijn gepresenteerd 
aan de RvT en goedgekeurd. Onze medewerkers waren over het algemeen tevreden, de aandachtspunten 
die naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen in het verbeterregister. 

De jaarlijkse controles op brandveiligheid zijn uitgevoerd, op alle locaties is tweemaal een brandoefening 
uitgevoerd. In ‘s-Hertogenbosch bleek er na controle van de brandweer dat een aantal deuren 
onvoldoende brandwerend waren of dat er deurstoppen ontbraken welke de compartimentering van 
het pand verbrak. De vereiste aanpassingen zijn gemaakt en in december kreeg locatie ‘s-Hertogenbosch 
goedkeuring van de brandweer. 

Microbiologisch waterbeheer was een aandachtspunt, vooral op locatie Heerlen waren hier in het begin 
van het jaar verhoogde waarden uit de tests gekomen. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van 
het leidingwerk.  Ook in ‘s-Hertogenbosch waren er licht verhoogde uitslagen, waarna er de passende 
maatregelen zijn genomen, als gevolg daarvan zijn er geen verhoogde waarden meer geweest.  

In het jaar 2017 is er één klacht gemeld bij Exodus-Zuid Nederland. Vroeg in het jaar heeft een van de buren 
van locatie Venlo geklaagd over geluidsoverlast. Exodus heeft samen met de buurtbewoner, de gemeente en 
de deelnemers gewerkt aan een oplossing. Het incident is naar tevredenheid van alle betrokkenen opgelost. 

Tevens hebben we bij Exodus een vertrouwenspersoon, er is in het afgelopen jaar geen klacht binnengekomen. 
Wel is er één keer beroep gedaan op de vertrouwenspersoon in een persoonlijke situatie. 
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3.	Onze	deelnemers
Regio Zuid-Nederland had in 2017 een capaciteit van 53 bedden in totaal. ‘s-Hertogenbosch (20) plekken, 
Heerlen (17) en Venlo (16). Het gemaximaliseerde aantal dagen op DForZo (justitiële plaatsingen) voor 
Exodus Zuid-Nederland in 2017 was 14.450, er werden 15.449 dagen gerealiseerd, een gemiddelde totale 
DForZo bezetting van 107 % of ruim 42 bedden per dag. 

Op de locatie ‘s-Hertogenbosch is in aanvulling hierop het WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 
-contract met de gemeente ‘s-Hertogenbosch met een 500% overproductie afgesloten.  In totaal hebben 
we 6 deelnemers in 2017 geplaatst onder het WMO-contract van ‘s-Hertogenbosch.

3.1 Aanmeldingen en intakes
In samenwerking met het CAT (centraal aanmeldteam) is de regionaal intaker verantwoordelijk voor de 
aanmeldingen en intakes bij Exodus Zuid-Nederland.  Het CAT verricht zoveel mogelijk de administratieve 
handelingen en het voorbereidende werk. Daarna maakt de regionaal intaker een inschatting of een intake 
gewenst is of dat het digitale dossier afdoende is om een beoordeling te maken. Door de inkoop situatie 
met Justitie is het alleen mogelijk om iemand te weigeren in het geval van onomstotelijke bezwaren. 
De meerwaarde van de intake is echter om meer zicht te krijgen op een deelnemer voor plaatsing, 
voorbereiding van de deelnemer op het Exodus traject en het voorbereiden van het team op de deelnemer. 
Resultaat is dat de aansluiting soepeler verloopt.

Overzicht aantal aanmeldingen en intakes

2017

Aantal aanmeldingen 121

Aantal intakes 56

Afgewezen/teruggetrokken 32

Toegelaten 74

In 2017 zijn er 121 aanmeldingen binnengekomen in de regio, 74 hiervan zijn toegelaten in één van onze 
huizen of in de ambulante zorg. In totaal zijn 32 aanmeldingen afgewezen of hebben deze zich teruggetrokken. 
Op 31-1-2017 stonden er nog 15 aanmeldingen open waarover geen uitsluitsel is gegeven. Dit kan zijn 
omdat zij nog wachten op een intake, omdat zij nog in de PI zitten of omdat zij nog niet definitief hebben 
toegezegd te zullen komen. 

Wij hebben vanuit Zuid-Nederland twee geïnteresseerden doorgestuurd naar een locatie van Exodus 
buiten de regio, op dezelfde wijze hebben wij ook twee doorverwijzingen vanuit het land geplaatst. Doordat 
wij dit jaar als regionale organisatie opereerden hebben we een aantal kandidaten beter kunnen plaatsen 
binnen de regio, zowel bij aankomst als ook door overzetting later in het proces. 

3.2 Bezetting
Aantal deelnemers, instroom en uitstroom. 

 Justitiële titel

 Aanwezig op
1 januari 2017 Instroom Uitstroom Aanwezig op 

1 januari 2018

Justitieel Penitentiair Programma 12 25 13 16

Justitieel Overig * 33 28 30 25

Totaal 45 53 43 41
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WMO/ subsidie

Gemeente Maastricht 0 1 0 1

Gemeente ‘s-Hertogenbosch/WMO 2 4 2 4

Gemeente Oss 1 0 1 0

Gemeente Breda 0 2 2 0

Gem Sittard-Geleen 1 0 1 0

Gemeente Venlo 1 4 3 2

Totaal 4 7 6 5

Vrijwillige plaatsing

Vrijwillig Overig** 1 1 1 1

Van der Staaij/VHH 2 1 3 0

Totaal 3 2 4 1

Ambulante zorg

DForZo ambulant 0 18 2 16

Gemeente ‘s-Hertogenbosch ambulant 1 0 1 0

Housing ambulant 4 3 4 3

Gem. Heerlen incl amb 1 5 4 1

Totaal 6 26 11 20

*  Justitieel Overig zijn: Bijzondere Voorwaarden bij vonnis, Bijzondere Voorwaarden door Reclassering, Schorsing, PIJ 
maatregel (Plaatsing in een Jeugdinrichting), Artikel 43.3 en Voorwaardelijke Invrijheidsstelling.

 Vaak gaat de ene titel over in de andere, bijvoorbeeld van Justitieel Penitentiair Programma naar Voorwaardelijke 
invrijheidstelling of zelfs naar vrijwillig overig.

** Vrijwillig overig betekend dat er geen vergoeding vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie tegenover staat. 

In 2017 heeft Exodus Zuid-Nederland samen met de andere Exodus regio’s een inkoopcontract afgesloten 
met DForZo. Hiervoor hebben wij 14.450 dagen in onze begroting opgenomen. We bereikten een forse 
overproductie met een realisatie van 15.449 dagen, een goede 998 meer dan begroot. 

Op de locatie ‘s-Hertogenbosch is in aanvulling hierop het WMO-contract met de gemeente 
‘s-Hertogenbosch met een 500% overproductie afgesloten. Er zijn hier ook enkele korte plaatsingen 
geweest vanuit de gemeente Breda en Oss, we hopen dat deze lijn zich voortzet. Ook in Heerlen zijn er 
vanuit de WMO plaatsingen geweest vanuit de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen. Gemeente Venlo 
heeft ook een plaatsing gedaan op locatie Venlo vanuit de WMO. 

Stichting Exodus Zuid-Nederland is in 2017 begonnen met het bieden van ambulante zorg. Door actieve 
werving op dit voor ons nieuwe gebied hebben we zichtbaar resultaat geboekt. Landelijk hebben wij het 
inkoopcontract met Justitie ruimschoots gehaald, in onze regio is echter nog veel groei mogelijk. De 
oorzaak hiervan zit in het gegeven dat er nog veel onbekendheid is dat wij dit product bieden. In 2018 zal 
er meer op voorlichting ingezet worden. 
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Totaal aantal deelnemers naar achtergrond
In de regio Zuid-Nederland hadden onze deelnemers in 2017 de volgende achtergrond.

 Totaal (aantal) Percentage (aantal)

Nederland 76 60%

Nederlandse Antillen 28 22%

Overig 22 18%

Totaal 126 100 %

82% van de deelnemers is afkomstig uit Nederland of de Nederlandse Antillen. 

3.3 Uitstroom
In de regio Zuid-Nederland stroomde in 2017 in totaal 59 deelnemers uit waarvan 32 positief. Dit is een 
percentage van 54%. 

5 daarvan zijn voortijdig vrijwillig vertrokken zonder het gehele programma doorlopen te hebben. Het 
toezicht vanuit de reclassering is daarna doorgezet. Dit wil niet zeggen dat een deelnemer recidiveert, 
ervaring leert dat ook een niet afgerond programma zeer succesvol kan zijn. 

22 deelnemers zijn voortijdig vertrokken omdat ze zich niet aan de regels konden of wilden houden. Een 
andere kon zijn dat ze meer begeleiding nodig hadden dan onze werkwijze kan bieden. 

Uitstroom

 Programma 
afgerond

Voortijdig 
vrijwillig

vertrokken

Voortijdig 
gedwongen 
vertrokken

Totaal

‘s-Hertogenbosch 15 3 8 26

Heerlen 4 2 11 17

Venlo 13 - 3 16

Totaal regio 32 5 22 59

Nazorg
Na positieve uitstroom biedt Exodus de mogelijkheid om door te gaan met ambulante begeleiding, een 
zogeheten nazorgtraject. Verder werken we in Venlo en ’s-Hertogenbosch met omklapwoningen, de 
deelnemers wonen in een door Exodus gehuurd huis en krijgen begeleiding. Gedurende het jaar wordt de 
deelnemer voorbereid op volledige zelfstandigheid. De intensiviteit van de begeleiding neemt gedurende 
het jaar, al naar gelang van de mogelijkheden van de deelnemer af. Na een succesvol traject wordt de 
woning omgeklapt op naam van de deelnemer en het traject afgesloten of middels een warme overdracht 
overgedragen aan een ketenpartner. 

3.4 Kinderen
De bijzondere aard van de locatie Venlo, als het enige moeder-kind-huis in Nederland, biedt ons de 
mogelijkheid om ook kinderen onder te brengen op onze locatie. In 2017 woonden er in totaal zeventien 
kinderen in het Exodushuis. Acht kinderen woonden in de nazorg. Van deze kinderen hebben er zeven in 
2017 ook in het Exodushuis gewoond.

De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de moeder. Het Exodushuis biedt zowel praktische als 
psychosociale begeleiding aan de moeder. Het doel van de meeste vrouwen is met hun kinderen samen 
te leven. Dit betekent dat de begeleiding hier veel aandacht voor heeft. Voor de ene vrouw betekent dit 
ondersteuning in het voorbereiden op een zelfstandig leven met haar kinderen, voor een andere vrouw 
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betekent het opvoedingsondersteuning en voor een derde juist ondersteuning in de juridische procedure 
omtrent de voogdij. Hiervoor is samenwerking met de diverse betrokken organisaties zoals Jeugdzorg en 
het Consultatiebureau erg belangrijk. 

Om de vrouwen beter in de opvoeding van hun kinderen te kunnen ondersteunen, organiseert Exodus 
Zuid-Nederland, locatie Venlo, de Interactieve Opvoedingsondersteunings Groep (IOG). Aan de hand van 
thema’s gaan de moeders met elkaar in gesprek onder begeleiding van een vaste begeleider. Diverse zaken 
omtrent de opvoeding worden op deze wijze besproken. De moeders brengen zelf casussen en vragen in 
en adviseren, ondersteunen en leren van elkaar.

Daarnaast hebben een aantal moeders tijdens hun detentie of tijdens het Exodus traject de training 
‘Betere Start’ mogen volgen, waarin ze opvoedingsvaardigheden aangereikt krijgen. Deze training is speciaal 
ontwikkeld voor moeders in detentie, juist ook om met het schuldgevoel om te kunnen gaan en hoe je het 
‘weer moeder zijn’ oppakt.

Over het algemeen is het resultaat van de intensieve begeleiding dat de moeders tijdens of vlak na de tijd 
in het Exodushuis hun kinderen weer bij zich hebben wonen en meer zelfvertrouwen en inzicht hebben in 
de opvoeding van hun kind(eren).

Voor de vaak intensieve begeleiding van de deelnemers met betrekking tot hun kinderen wordt ten 
onrechte geen financiële vergoeding ontvangen. De vergoeding voor een alleenstaande deelnemer en een 
moeder met kind(eren) is gelijk. Voor deze situatie is bij diverse partijen aandacht gevraagd. Met succes. 
Medio 2015 zijn op projectbasis verscheidene fondsen benaderd met de vraag om de begeleiding van de 
moeders in ons Exodusprogramma te financieren. Dit voor een periode van drie jaar. In deze periode wil 
Exodus Venlo structurele financiering realiseren voor deze doelgroep bij lokale, regionale of landelijke 
overheid. Eind 2015 is bevestigd dat wij het hele project gefinancierd krijgen, waardoor de begeleiding in 
het jaar 2016 en ook voor 2017 en 2018 gegarandeerd is. 

Met Gemeente Venlo zijn er gesprekken of we voor 
deze begeleiding mee kunnen doen in de aanbesteding 
jeugd van de WMO.

Dankzij de volgende fondsen is het project gefinancierd:

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Stichting Zonnige Jeugd

Commissie PIN

Haella Stichting

GBW Haarlem

Hofstee stichting

Stichting Dorodarte

SIOC

Hendrix Stichting

Testimonial van deelnemer Gail
23-03-’16 -> in :D
uit -> 18-04-2017

Beste en lieve begeleiders, 
Het is voorbij, ja echt voorbij. Gail gaat weg en is echt blij. 

Ik wil jullie heel hartelijk danken voor alles. 
Het was een hele leuke periode voor mij. Heb al mijn 

doelen kunnen waarmaken door jullie hulp. 
Ja ja ja ik hoor jullie al zeggen: Gail dat heb je allemaal zelf gedaan (weet ik ook J) maar toch hebben jullie een 

steentje bijgedragen aan alles. 

Hahaha geen gepiep meer bij de deur, maar zelf mijn 
sleutel erin. Geen corvee meer, geen gezamenlijk eten,
geen themavond, geeen bewonersvergadering, en het 

leukste, geen VERLOF meer! Yippieeeee!!!
Dit alles is verleden tijd. Ik ben een ervaring rijker en mijn leven en ik ben er blij mee. Het is tijd om daaag te zeggen.Nogmaals HARTELIJK DANK!!!!!! Aan een ieder die hier 

werkt. Jullie doen het super goed. 
GOD BLESS YOU ALL. 

Gail. 
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4.	Vernieuwing
Exodus Zuid-Nederland is door haar nieuwe regionale rol in staat om projecten die eerder lokaal waren 
naar de regio te exporteren. We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om meer voor onze doelgroep 
en de maatschappij te kunnen betekenen dan alleen de zorg die wij bieden. Juist ook in 2017 zijn we 
hier enthousiast mee bezig geweest, door bestaande initiatieven door te zetten, uit te breiden en door 
realistisch naar de toekomst te kijken. Er is nog veel te halen, maar er is ook veel bereikt. 

4.1 Projecten
Exodus Connect
In 2017 zijn we samen met Exodus Nederland begonnen met het project Exodus Connect, dat onze 
deelnemers helpt met het krijgen van ‘echt’ werk. Centraal hierin is de rol van bedrijven, die zich steeds vaker 
in willen zetten op duurzaamheid voor zowel mens als milieu. Met een landelijk netwerk van bedrijven, sociale 
partners en lokale overheden kunnen wij onze deelnemers nog beter helpen aan een baan te komen. 

Hiervoor organiseren wij op 6 april 2018 in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch een netwerkbijeenkomst. 
Hier zullen deelnemers van Exodus Zuid-Nederland spreken over zowel hun successen als de moeilijkheden 
die voormalig gedetineerden ondervinden bij het zoeken naar een baan. Ook een aantal werkgevers zullen 
een bijdrage leveren. 

Dat het initiatief nu al vruchten afwerpt is goed te zien bij een van onze deelnemers. Als gekwalificeerd 
lasser kwam hij toch moeilijk aan een baan, via Exodus Connect is hij gekoppeld aan een vrijwilligersbedrijf. 
Hier heeft hij het zo goed gedaan dat hij met ingang van 2018 een betaalde baan aangeboden heeft gekregen. 
In 2018 hopen wij nog veel meer van onze deelnemers via Exodus Connect aan het werk te krijgen.  

Kind: geen schuld, geen straf!
In 2016 is Stichting Exodus Zuid-Nederland, locatie Venlo, gestart met het project Kind: geen schuld, geen 
straf! Dit project richt zich op kinderen van gedetineerde ouders. Kinderen van gedetineerde ouders 
zijn kwetsbare kinderen die veel problemen ervaren als gevolg van de detentie van een ouder. In 2016 is 
onderzocht hoe de zorg voor deze kinderen in de gemeente Venlo is geregeld en hoe de verschillende 
ketenpartners met elkaar samenwerken om voor deze kinderen te zorgen. Dit heeft geresulteerd in een 
aantal aanbevelingen om te komen tot een goede samenwerking met ketenpartners, zodat zorg voor 
kinderen van gedetineerde ouders is gewaarborgd. Uitgangspunt is hierbij dat er preventief en outreachend 
wordt gewerkt om problemen bij kinderen van gedetineerde ouders zo veel als mogelijk te voorkomen. 

In 2017 is hard gewerkt aan de implementatie van deze aanbevelingen. Voorwaarde voor het preventief 
kunnen aanbieden van hulp aan deze kinderen is dat zij in beeld zijn bij de hulpverlenende instanties 
(gemeente Venlo, Veilig Thuis, Exodus/vrijwilligers, scholen etc.). Waarbij de privacywetgeving voorliggend is. 
Er is in 2017 nog geen mogelijkheid gevonden op grond waarvan de gegevens van kinderen van gedetineerde 
ouders gedeeld mogen worden als er nog geen directe zorgen zijn met betrekking tot het welzijn van deze 
kinderen. Ondanks dit gegeven zijn er wel veel andere doelen behaald in het afgelopen jaar:

• Er is gewerkt aan bewustwording van en bekendheid met de problematiek van kinderen van 
gedetineerde ouders bij het Openbaar Ministerie, bij medewerkers van de politie, reclassering 
en penitentiaire inrichtingen en bij intern begeleiders en leerkrachten van basisscholen. Het is 
bijzonder om te ervaren dat zoveel mensen zich willen inzetten voor het welzijn van kinderen 
van gedetineerde ouders. 

• Er zijn enthousiaste vrijwilligers geworven en getraind, die graag hulp willen bieden aan 
kinderen/gezinnen die te maken krijgen met een ouder in detentie.

• Om de doelgroep te bereiken, is op strategische plaatsen in de gemeente foldermateriaal verspreid.

• Er liggen plannen klaar voor het organiseren van een lotgenotenmiddag voor kinderen van 
gedetineerde ouders.
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Het project Kind: geen schuld, geen straf! krijgt in 2018 een vervolg. Samen met het Openbaar Ministerie en 
de politie wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om, binnen de grenzen van de bestaande wetgeving, 
preventief iets te kunnen doen voor kinderen van gedetineerde ouders.

Daarnaast is er nauwe samenwerking geweest met de Kinderombudsman, waarvoor landelijk veel media-
aandacht is geweest. Uiteindelijk zijn de grootste 42 gemeenten van Nederland aangeschreven met de 
vraag of zij goed zicht hebben op de kinderen met een ouder in detentie en indien dit niet het geval is of 
zij daar ondersteuning bij wensen te ontvangen. In 2018 zal dit ook een vervolg krijgen.

De ideale buurman 
In 2017 hebben wij de positieve en doorlopende effecten van het project de Ideale Buurman uit 2016 
kunnen merken.  Doelstellingen van het project waren:

• Buurt bekend maken met en verbinden met de locatie Exodus ’s-Hertogenbosch;

• Deelnemers van Exodus ’s-Hertogenbosch hun talenten laten onderzoeken, aansluitend 
op de sleutel zingeving;

• Innoveren en draagkracht creëren binnen het team en de landelijke Exodus organisatie 
om talentgericht te werken;

• Onderzoek naar de effecten van buurtgericht werken in combinatie met zingeving, vanuit 
verschillende disciplines.

Zo zijn er verschillende contacten opnieuw aangehaald met buurtorganisaties waar het initiatief mee 
was begonnen. Bijvoorbeeld met buurthuis de Slinger, waar wij verschillende vrijwilligers naartoe hebben 
gestuurd. We hebben ruimte beschikbaar gesteld voor vergaderingen van verschillende organisaties, de 
buurttuin Bietje bij Bietje kweekt nog altijd plantjes bij ons in de kas en in samenwerking met het Pastoraal 
Uitzend Bureau (PUB) hebben we een fietsen uitleen gerealiseerd. 

In 2018 hopen wij ook in andere steden met buurtsamenwerkingen de re-integratie van onze deelnemers 
te bevorderen en de gemeenten te ondersteunen bij het terugdringen van de eenzaamheid.

Gemeente Tilburg 
In 2017 is er uitgebreid contact geweest met de gemeente Tilburg over de mogelijkheid om een project te 
starten met doorstroomwoningen. Een passend antwoord op het bieden van begeleiding aan burgers die 
uit detentie komen en ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie. Daarnaast een passend antwoord 
op het delen van verantwoordelijkheid tussen gemeente, woningcoöperatie en zorgorganisatie.  Dit heeft 
geleid tot het indienen van een projectvoorstel. De verwachting is dat dit in 2018 een vervolg krijgt.
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5.	Risico’s
De veranderingen binnen de organisatie en in de forensische zorg brengen niet alleen kansen met zich mee, 
maar ook risico’s. Exodus Zuid-Nederland weert zich hiertegen door deze zo snel mogelijk vast te stellen 
en door plannen op te stellen om de uitval hiervan te minimaliseren of zelfs om te zetten in positieve 
veranderingen. In 2017 zijn de volgende risico’s door ons vastgesteld en hebben wij plannen opgesteld om 
ook in de toekomst een gezonde organisatie te kunnen blijven, welke kwalitatieve zorg op maat kan blijven 
leveren voor onze deelnemers.

Beheersing risico’s financiële instrumenten 
Exodus heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit inkoopcontracten en subsidies. Er is op dit 
moment een solide financiële positie. Om een goede liquiditeitspositie te behouden is de werkwijze als volgt:

• Subsidies worden zoveel mogelijk via voorschotten opgevraagd;

• Meevallende inkomsten worden niet automatisch vertaald in extra uitgaven (veelal personele 
kosten), maar worden gebruikt om het eigen vermogen te versterken.

• Voorzieningen maken voor het onderhoud van panden in eigen beheer

Veranderingen in de financiering van de zorg. 
De veranderende markt en de vernieuwde eisen voor het bieden van zorg, alsook de vernieuwde 
inkooprelatie met DForZo maken de toekomst van Exodus onzeker. Waar de regionale stichtingen van 
Exodus voorheen gezamenlijk zorg ‘inkochten’ bij DForZo en vervolgens het contract moesten waarmaken 
gaat dit in 2018 over naar betaling voor wat je produceert. Het ontbreken van een ‘plafond’ biedt de kans 
om een hogere bezetting waar te maken en zo meer deelnemers te bereiken echter de concurrentie 
neemt toe en het vangnet is weg. Voorop blijft staan de kwalitatieve zorg die we willen bieden. 

De komst van WMO draagt hieraan bij, veel gemeenten in de regio kennen ons niet (goed genoeg) en 
intergemeentelijke financiering maakt het soms lastig om financiering van plekken rond te krijgen. In 2017 
zijn goede stappen gezet voor het realiseren van een grotere instroom van WMO, dit heeft geresulteerd in 
een forse toename van het aantal WMO plekken op de locatie ‘s-Hertogenbosch, en is de WMO in Heerlen 
en Maastricht gestart. Goede uitgangsposities om in 2018 in door te ontwikkelen. Door in te zetten 
op meerdere financieringsstromen, naast WMO en DForZo met bijvoorbeeld projecten, voorkomen we 
afhankelijkheid en spreiden we het risico, waarmee we dus ook de risico’s verkleinen. 

Het risico is dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan en 
afhankelijkheid toenemen.

2017 heeft zoals gezegd meer dan ooit in het teken gestaan van samenwerking. Bij ieder samenwerkingsverband 
dat wordt aangegaan wordt zorgvuldig afgewogen wat de risico’s zijn voor de organisatie. Het risico 
dat verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan of afhankelijkheid toeneemt geldt voornamelijk bij 
onderaannemerschap. 

Een veranderende concurrentiepositie.
Het risico dat door veranderde marktomstandigheden, met primair daarin de invoering WMO en het 
verdwijnen van het ‘productieplafond’ bij DForZo, de concurrentiepositie wordt ondermijnd.

In 2017 is er landelijk door het directieteam 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 onderscheidt van haar 
concurrenten. Geconcludeerd is dat Exodus zich onderscheidt van andere zorgorganisaties niet alleen 
door zorg te bieden waar anderen ophouden. Maar ook door onze unieke positie, van oorsprong het 
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dichtstbij 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 maakt 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 besteedt 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); 

Het risico dat door concurrentie nieuwe voorzieningen van Exodus ‘leeg’ 
komen te staan
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de markt in de regio is het noodzakelijk om de externe 
stakeholders in kaart te brengen. Eind 2017 is onder andere hiervoor een beleidsmedewerker aangenomen, 
die dit op zich zal nemen. Daarnaast wordt bij het openen van iedere nieuwe voorziening- in samenwerking 
met de gemeenten, veiligheidshuizen en verwijzers- uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag in het 
desbetreffende verzorgingsgebied. Exodus Zuid-Nederland heeft als doel het verzorgingsgebied uit te breiden 
naar de hele provincie, maar wil geen behoefte creëren, maar hier juist in voorzien. Door zorgvuldig af te 
wegen waar eventuele nieuwe (woon)voorzieningen wenselijk zijn, zorgen wij voor een beperkt risico. 

De borging van kwaliteit binnen een grotere organisatie.
De grotere organisatie die ontstaan is door de fusie heeft natuurlijk schaalvergroting tot gevolg. Dit biedt 
kansen, maar het is ook een bedreiging voor de kleinschaligheid die onze organisatie altijd heeft gekenmerkt. 
Het borgen van de nauwe verbondenheid van de teams en het bewaren van de rol van het individu zijn 
uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden, zo blijven wij een organisatie waar iedereen naast elkaar staat 
en elkaar meeneemt in het verworden van een regionale organisatie. Hierin ligt een grote taak voor het 
management, die de verbindende regionale factor is. Ook binnen de teams wordt er hard gewerkt om de 
saamhorigheid te behouden en versterken. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Het implementeren van de nieuwe landelijke wetgeving omtrent privacy heeft prioriteit in 2018. De 
normen voor het bewaren van documenten en persoonsgegevens zullen strenger worden. Het is zaak 
om onze processen en protocollen niet alleen te herzien, maar vooral ook actief door te zetten op de 
werkvloer. De zorg voor onze deelnemers en daarmee het bewaken van hun privacy maken het essentieel 
om deze wetgeving op de juiste wijze te implementeren en zorg te hebben voor de handhaving. Dit vereist 
een verandering in het denken van onze medewerkers, en daarmee een verandering in werkwijze. Staat 
zorgvuldigheid en betrouwbaarheid altijd hoog in ons vaandel, de nieuwe wetgeving maakt dat er andere 
regels zijn die toegepast moeten worden. Er is in 2017 reeds een begin gemaakt met het bijwerken van de 
bestaande documentatie en er zijn stappen gezet in document beveiliging. 
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Niet alle geschikte kandidaten worden aangemeld. 
 Er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat geschikte kandidaten Exodus 
niet kunnen vinden. Risico’s zijn aangetroffen in het aanmeld-systeem, het CAT staat op afstand van de 
locaties, waardoor sommige inschattingen soms moeilijk zijn. Door de nauwe samenwerking worden deze 
geminimaliseerd. Ook het registratiesysteem IFZO is voor sommige verwijzers nog redelijk onbekend 
waardoor niet alle aanvragen correct worden ingevuld. Bekendheid bij verwijzers in PI’s en andere instanties 
moet geoptimaliseerd worden, evenals de kennis over Exodus bij zowel de deelnemers als instanties. 
Niet alleen de naamsbekendheid als organisatie, maar ook de diversiteit aan producten die we bieden als 
de verschillende aanbieders die ons kunnen bereiken, moet verbeterd worden. Wanneer dit gerealiseerd 
wordt, zal ook het aantal aanmeldingen toenemen. Hiervoor moet een beter PR-beleid worden opgesteld.  

Even aandacht voor een van onze bijzondere vrijwilligers

Yasha Greene 

Zij is een mooi voorbeeld van een enthousiaste, gepassioneerde en betrokkene vrijwilliger. Zij werkt  bij 

locatie Venlo als tolk en sinds januari 2018 ook als promoter van Exodus. 

Op 20-01 stond zij daar, in de protestante Kerk van ‘s-Hertogenbosch, helemaal van Venlo gekomen om 

een mooi gedicht  voor te lezen en haar verhaal te delen met het publiek. En wat een krachtig verhaal 

want Yasha was ook een van onze deelnemers geweest. Mensen zaten met bewondering te luisteren naar 

haar indrukwekkende woorden die haar doelen en dromen goed konden vertegenwoordigen. 

Het was een heel speciaal moment om te zien hoe iemand zo veel doorzettingsvermogens heeft om 

opnieuw te beginnen en het beste proberen te maken van haar leven. Zij was trots om haar ervaringen 

te delen en ook dankbaar aan Stichting Exodus die een bijdrage heeft kunnen leveren in haar leven. 

Deze dankbaarheid wilde zij terug geven aan Exodus door middel haar waardevolle inzet als vrijwilliger. 

Dichterbij

Door Arno V.

Kreeg ik maar de kans te corrigeren

Daar waar ik fout begon

Mijn verleden om te keren

Voor deze droom begon, de bron

Nu ik tijd krijg om te denken

Er is echt geen weg meer terug

Terug in de tijd zonder krenken

Afgesloten is dit pad, deze brug

Ik heb nu veel tij om te denken

En een jaar gaat snel voorbij

Vergeving kon ik mijzelf niet schenken

Toch ben ik weer een jaartje dichterbij

Dichter bij de hoop op rust en vrede

Dichter bij misschien vergeving en begrip

Al is mijn verleden ook omstreden

Dichterbij het einde van mijn aardse trip
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6.	De	mensen	van	Exodus	
	 Zuid-Nederland

6.1 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn een intermediair tussen deelnemers en de samenleving en zij zijn actief zowel in onze 
huizen, in de PI’s en in een ambulante vorm in verschillende steden. Vrijwilligers hebben tijd en aandacht 
voor een ongedwongen gesprek met de deelnemers. Deelnemers zullen vrijwilligers anders benaderen 
vanwege hun neutrale positie. Vrijwilligers kunnen ook behulpzaam zijn op gebieden waar kennis en kunde 
in de begeleiding ontbreken, zoals technische kennis. 

Er is regelmatig contact tussen onze regionale vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers. 

Vanuit Exodus Nederland worden landelijk trainingen en een landelijke vrijwilligersdag voor vrijwilligers 
verzorgd, waaraan alle vrijwilligers deel mogen nemen. Lokaal worden vrijwilligersvergaderingen gehouden, 
waar ook bv. casussen besproken worden. Daarnaast worden vrijwilligers betrokken bij diverse interne en 
externe activiteiten.

Om het onbetaalbare werk dat de vrijwilligers doen te waarderen, nodigt Exodus Zuid-Nederland hen uit 
voor een jaarlijks etentje met alle vrijwilligers. Dit doen wij per locatie, om aanwezigheid te vereenvoudigen 
en om de betrokkenheid bij de teams te vergroten. Daarnaast ontvingen de vrijwilligers een kleine attentie 
voor hun verjaardag.

Het werk dat de vrijwilligers doen is zo divers als het aantal mensen dat er werkt, van het helpen met 
klusjes in huis, tot geestelijke verzorging, van oppassen tot administratieve taken, bezoeken in de PI’s via 
onze re-integratiecentra of gewoon een keer een goed gesprek. Zonder vrijwilligers zou Exodus haar werk 
niet kunnen doen. 

Niet alleen de medewerkers zijn erg blij met de inzet van de vrijwilligers, ook de deelnemers geven aan het 
heel prettig te vinden ondersteuning van vrijwilligers te krijgen. 

In 2017 zijn er 130 vrijwilligers actief geweest voor Exodus Zuid-Nederland op de volgende locaties:

Locatie ‘s-Hertogenbosch 25

RIC ‘s-Hertogenbosch 13

RIC Vught 18

RIC Reinier van Arkel 2

Supporters Breda 5

Veiligheidshuis Tilburg 6

Locatie Heerlen 19

RIC Roermond 6

RIC Sittard 12

Venlo 18

RIC Ter Peel 6
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6.2 Stagiaires
Exodus Zuid-Nederland werkt graag met stagiaires, Enerzijds vanuit de visie dat toekomstige medewerkers 
de kans moeten krijgen praktijkervaring op te doen. Anderzijds, omdat na een eerste investering, stagiaires 
een waardevolle aanvulling zijn op het team van medewerkers. In 2017 zijn er in de regio 7 stagiaires 
begeleid. 4 daarvan vanuit de HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 1 vanuit de HBO opleiding 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en 2 vanuit de MBO opleiding Maatschappelijke Zorg Volwassenen. 

Wederom is gebleken dat de kennis en kunde die zij meebrengen, de frisse blik waarmee ze naar situaties 
kijken een positieve bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van onze begeleiding.

6.3 De teams
De fusie heeft in Zuid-Nederland grote veranderingen met zich meegebracht wat betreft de structuur 
van de organisatie en het werk op de locaties. De basis van de veranderingen is de aanwezigheid van een 
regionaal management team dat de drie teams op locatie ondersteunt. Dit heeft een grote flexibiliteit van 
onze medewerkers vereist, waarbij er niet langer in het dagelijks bedrijf management aanwezig is geweest 
en waar ‘zelf organiserend’ soms tot vervelens toe het kernbegrip is geweest. 

Tevens zijn de teams voorzichtig begonnen met het intensiveren van de samenwerking tussen de locaties en 
zijn eerste stappen gezet naar meer zelfstandig werken. Zo werken een aantal werknemers sinds 2017 op 
verschillende locaties en heeft er op verschillende momenten uitwisseling plaatsgevonden. De mogelijkheid 
om bij ziekte of uitval collega’s uit de regio aan te trekken biedt mogelijkheden om de teams te ontlasten. 

Daarbovenop kwam nog eens, het voor ons nieuwe, ambulante werken, dat wederom extra flexibiliteit 
van onze teams heeft gevraagd. Om al deze processen te ondersteunen is er in 2017 met een externe 
coach gewerkt die de teams heeft begeleid bij dit mooie maar ook moeilijke teamproces. Zijn advies, maar 
vooral ook het enthousiasme van onze medewerkers, zorgde ervoor dat deze dagen een groot succes zijn 
gebleken en dat wij stappen hebben kunnen zetten naar een nieuwe regionale organisatie. Stappen die in 
2018 een nadrukkelijk vervolg zullen krijgen.

In 2017 heeft Exodus Zuid-Nederland volgens de volgende formatie gewerkt:
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Verzuim
Het ziekteverzuim van Exodus Zuid-Nederland over 2017 was 4,8%. Belangrijk is daarin onderscheid 
te maken tussen kort- en langdurig ziekteverzuim. We hebben langdurige uitval van twee medewerkers 
gehad, waarvan één niet arbeidsgerelateerd.  Wanneer we langdurig verzuim scheiden van het kortdurend 
verzuim is het verzuim slechts 0,4%. 

Bij het intensieve werk dat Exodus doet hoort voldoende aandacht voor de werkdruk en het welzijn van 
onze medewerkers. Wij proberen hier door begeleiding en coaching zoveel mogelijk aan bij te dragen, 
bijvoorbeeld door het versterken van begrippen als zelfzorg en het nemen van verantwoordelijkheid. 

Wij blijven werken aan het versterken van onze medewerkers en hopen dat we in 2018 verder kunnen 
gaan met het re-integreren van onze langdurig zieken. 

6.4 Raad van Toezicht
Exodus Zuid-Nederland wordt bestuurd conform het Governancemodel Raad van Toezicht van de sector 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze is vertaald in de statuten van de stichting. Beleid, uitvoering 
en verantwoording zijn belegd bij de directeurbestuurder Roos Wisse, die vooraf en achteraf worden getoetst 
door middel van de begroting en de verantwoording van de jaarstukken. Daarbij is er tweemaandelijks een 
vergadermoment, waar de RvT adviseert, bijstaat en wanneer nodig in kan grijpen. De leden van de RvT 
worden aangesteld voor een periode van drie jaar, welke tot twee keer verlengd kan worden. 

De Raad van Toezicht bestond op 31-12-2017 uit de volgende leden:

Jaar van 
aftreden: Functie en nevenfuncties:

Dhr. D. Schuitema, voorzitter 2019 Consultant landbouwzaken

Dhr. A. de Haan, secretaris 2018 Geestelijk verzorger bij Cicero Werkgroep

Mevr. I Cuppers 2020  vrijwilliger vluchtelingenwerk

Dhr. P. van der Grinten 2020 Adviseur European Employment Service (EURES) in Nederland

Mevr. T. Hoeijmakers 2019 Communicatiemedewerker ministerie van Veiligheid en Justitie

Het volledige jaarverslag van de RvT is te vinden in bijlage 2 onderaan dit document. 
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7.	Exodus	in	beeld

7.1 Ketenpartners
Als maatschappelijke organisatie staat Exodus midden in de samenleving en vooral ook in het forensische 
zorglandschap. Wij kunnen ons werk niet doen zonder onze ketenpartners, waarvan wij afhankelijk zijn 
in alle elementen van ons werk. Of het nu is bij het vinden en aandragen van deelnemers, technische 
ondersteuning, huisvesting of financiering, het helpen invullen van activiteiten voor onze deelnemers of 
het bieden van een handreiking voor de stap na Exodus. We zijn alle organisaties even dankbaar voor hun 
samenwerking en hopen deze onverminderd te kunnen voortzetten. 

In december heeft Exodus Zuid-Nederland op onze locatie in Heerlen een kerstborrel georganiseerd voor 
onze ketenpartners, waar met enthousiasme op gereageerd werd. De bijeenkomst benadrukte dat voor een 
succesvolle samenwerking met organisaties het menselijk contact onmisbaar is. De aanwezigheid van vele 
betrokken partijen en het enthousiasme waarmee onze deelnemers hapjes en drankjes hebben voorbereid, 
waren inspirerend. Wij hopen in de toekomst vaker de kans te krijgen iedereen in het zonnetje te zetten. 

Aangezien het onmogelijk is om hier alle afzonderlijke ketenpartners bij naam te noemen willen wij onze 
samenwerkingspartners op de gebieden: 

• Justitiële instellingen

• Lokale en regionale overheden

• Instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

• Werkgevers

• Vrijwilligersorganisaties

• Ondersteunende fondsen

• Woningbouwverenigingen

• Jeugdzorgorganisaties

• Bewindvoerders

• Hogescholen

• Samenwerkende huis- en tandartspraktijken

• Voedsel- en kledingbanken

7.2 PR
Exodus Zuid-Nederland in het nieuws. 

In 2017 zijn er diverse pr-activiteiten ondernomen. Landelijk en lokaal is Exodus herhaaldelijk in beeld geweest. 
Steeds vaker wordt Exodus gevraagd als deskundige in zaken omtrent (ex-)gedetineerden en detentie.

Een hoogtepunt hiervan was het verschijnen van onze directeurbestuurder Roos Wisse bij het Jeugdjournaal, 
waar zij uitleg gaf over het project ‘Geen schuld, geen straf’ en het probleem van kinderen met ouders in 
detentie nationaal in beeld wist te brengen. 

Met betrekking tot dit onderwerp zijn we ook lokaal meerdere malen in het nieuws geweest. 

Er zijn verschillende lezingen georganiseerd door onze medewerkers, vrijwilligers en voormalige 
deelnemers; binnen kerkgenootschappen, wijkteams en bij ketenpartners. Aan deze lezingen zaten soms 
ook interviews voor buurt- en kerkbladen. 

Daarnaast zijn we als gastdocent betrokken geweest bij SBO-opleidingen in Utrecht, dit is een opleiding 
specifiek voor gemeentemedewerker die betrokken zijn bij de nazorg van ex-gedetineerden. 
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Vanuit België is er interesse geweest voor het programma dat Exodus biedt. We hebben daarin zowel bij lokale 
overheden en organisaties als deskundige gefungeerd. Daarbij hebben we tevens met een televisiebijdrage 
voor een landelijke televisiezender de meerwaarde van het Exodusprogramma uiteen kunnen zetten. 

Het Tweede Kamerinitiatief V100 heeft ons benaderd om mee te denken over de veranderingen in het 
werkveld. Hier hebben twee van onze medewerkers in geparticipeerd. 

Een oud-deelneemster die in 2017 als vrijwilliger en betaalde kracht in dienst was van Exodus Zuid-
Nederland heeft meegewerkt aan een interview voor het lifestyle magazine &C 87van Chantal Janzen. 

8.	Terugblik
Voor 2017 had Exodus Zuid-Nederland de volgende onderwerpen op haar agenda staan:

• Meer maatwerk kunnen bieden aan deelnemers vanuit het krachtgerichte perspectief. 
Hiermee bedoelen we dat door de fusie er beter geanticipeerd kan worden op de 
vraag en de behoefte van deelnemers. Gedurende dit jaar hebben we ervaren dat 
de verschillende teams elkaar steeds beter weten te vinden waardoor passende 
begeleiding geboden kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden 
en elkaars kunde. 

• Het uitdragen van een onderscheidend imago. Het is noodzakelijk dat zowel 
deelnemers, verwijzers, als betrokken ketenpartners geïnformeerd zijn over de 
dienstverlening die Exodus biedt. Wat daarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden 
zijn. Mede door onvoorziene omstandigheden (ziekteverzuim) is dit punt in 2017 
onderbelicht geweest en zal hier in 2018 meer de nadruk op gelegd worden. 

• Uitbreiding van aanbieders en diversificatie in producten. In 2017 hebben we naast het 
aanbieden van wonen binnen een 24-uurs setting, ambulante hulpverlening geboden, al 
dan niet in combinatie met huisvesting. Daarnaast hebben we middels het project Kind 
geen schuld geen straf ons sterk gemaakt voor een aanverwante doelgroep, namelijk de 
kinderen met een ouder in detentie. Eveneens hebben in 2017 diverse gemeenten op 
verschillende wijze gebruik gemaakt van de dienstverlening die Exodus biedt. 

• Effectuering van de fusie middels intensivering van de regionale samenwerking. 
In 2017 is een slag gemaakt met het efficiënt maken van de processen, zowel op 
deelnemersniveau als in de administratieve- en faciliterende processen. 

• Een sluitende exploitatie. Mede bovengenoemde punten hebben ertoe geleid dat we 
het jaar 2017 met een positief resultaat geëindigd zijn. 
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9.	Vooruitblik
In 2018 staan een aantal punten centraal:

• De deelnemer staat centraal. Hiermee bedoelen wij dat er op dit moment een te grote 
onbekendheid is met de dienstverlening die wij bieden. Noodzaak zal zijn om zichtbaar te zijn 
binnen de penitentiaire inrichtingen, gemeenten, reclasseringsorganisaties en ketenpartners. 

• Deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. Naast onze deelnemers zijn de 
medewerkers het goud waar we mee werken. Na een aantal lastigere financiële jaren, 
waarin de druk op deskundigheidsbevordering hoog was, is er nu ruimte en noodzaak 
om de medewerkers mee te laten groeien met de verandering van de doelgroep en de 
dienstverlening die we bieden. 

• Innovatie en differentiatie in producten en doelgroepen. Zowel binnen onze aanbesteding 
met Justitie als in de samenwerking met gemeenten willen we onze organisatie meer in 
de regio verankeren. Hierdoor hopen wij een bredere doelgroep en daardoor een meer 
gedifferentieerde hulpvraag te kunnen bedienen.  

• Optimalisering van de regionale samenwerking. We willen de processen vereenvoudigen, taken 
en bevoegdheden duiden en volgen. Evalueren van regionale functies en vanuit meerwaarde 
verder implementeren. 

• Krachtgerichte methodiek verdiepen. Door het meenemen van de slaapwachten bij de 
ontwikkelingen in de nieuwe methodiek en een platform te bieden voor de krachtcoaches 
willen we het krachtwerk als gedachtegoed borgen in de organisatie.

Begroting Exodus Zuid-Nederland 2018
Onderstaande begroting is, na advisering van de OC, vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht. 

Opbrengsten

Totale opbrengst DForZo 1.970.302

Subsidies 380.620

Overige bedrijfsopbrengsten 36.800

Totaal opbrengsten 2.387.722

Kosten

Totaal Personeelskosten 1.621.651

Totaal materiële kosten 16.000

Totaal overige kosten 706.039

Totaal Kosten 2.343.690

Bedrijfsresultaat 44.032

Totale rentebaten en -lasten

Rentebaten 2.150

Exploitatieresultaat 46.182

Resultaatbestemming

Onttrekking bestemmingsreserve -40.000

Mutatie algemene reserve 6.182
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Nawoord
2017 was het eerste volledige jaar na de fusie tussen Exodus ‘s-Hertogenbosch, Exodus Venlo en Exodus 
Zuid-Limburg en waar als de stichting Exodus Zuid-Nederland werd gewerkt. 

Een terugblik over het afgelopen jaar leert ons dat 2017 in het teken stond van het goed laten functioneren 
van deze nieuwe organisatie op de verschillende locaties, onder de leiding en directie van Mevr. R. Wisse.

Dit is gepaard gegaan met wisselingen van verantwoordelijkheden om uiteindelijk tot een zo optimaal 
mogelijke en gestroomlijnde organisatie te komen. Dit heeft een beroep gedaan op de flexibiliteit van 
verschillende van onze collega’s.

Wij als RvT hebben bijzonder veel respect en waardering voor de wijze waarop hiermee is omgegaan.

 Wij hebben onze doelstellingen kunnen behalen.

Een woord van dank voor alle getoonde inzet van onze medewerkers, het team, de vrijwilligers en de 
directeur bestuurder in 2017. 

Met veel vertrouwen wensen wij onze organisatie een succesvol 2018 toe!

Dethmer Schuitema

Voorzitter Raad van Toezicht Exodus Zuid-Nederland
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Bijlage 1: Lijst van afkortingen 

V&K  - Vrijwilligers & Kerkzaken
DForZo - Directie Forensische Zorg
DJI  - Dienst Justitiële Inrichtingen
ALV  - Algemene ledenvergadering
LOM  - Landelijk Overleg Managers
CAT  - Centraal Aanmeldingsteam
ISD  - Inrichting Stelselmatige Daders
PP  - Penitentiair Programma

Bijlage 2: Jaarverslag Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kwam in 2017 op de volgende dagen en locaties bijeen:
Maandag 22 januari  Heerlen

Maandag 3 april ‘s-Hertogenbosch

Maandag 22 mei Venlo

Maandag 10 juli  Heerlen

Maandag 4 september  ‘s-Hertogenbosch

Dinsdag 31 oktober Venlo

Besproken Agendapunten
• Verslag vorige vergadering (wordt per vergadering vastgesteld)

• Directie/RvB-Bestuursrapportage & mededelingen, inclusief personeelssituatie, stand van zaken 
financieel en landelijke ontwikkelingen (met name vereniging Exodus Nederland).

• Actieplan 2017

• Gesprek adviescommissie vereniging Exodus Nederland vanwege aanstelling algemeen 
directeur vereniging Exodus Nederland

• Jaarrekeningen 2016 - RvT- leden tekenen voor gezien

• Jaarplan 2017

• Accountantsverslag vereniging Exodus Nederland 

Besluiten
• Bestuurscontract 2017 (getekend 20/2/20-17)

• Verdeling functies binnen RvT: voorzitter D. Schuitema en secretaris: A. de Haan

• Zelfevaluatie 2017 RvT en rooster van aftreden

• Begroting 2018

• Jaarplan 2018

• WNT-klasse-indeling directeur-bestuurder

Andere contacten:
D. Schuitema is op 28-11-2017 aanwezig geweest bij een overleg in brede samenstelling van Exodus NL / 
SEN. Besproken (zonder notulen) is de taskforce studie Exodus Nederland -dienstverlening SEN.

D. Schuitema maakt nu deel uit van een werkgroep, samen met M. Luyer en S. Beumer die de beoordelingcie/
werkgeversrol van Exodus Nederland intern gaat bespreken.

D. Schuitema en P.v.d. Grinten namen deel aan de begrotingsbespreking/Jaarplandag van Exodus Zuid-Nederland. 

PIJ  - Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
VOG  - Verklaring omtrent het gedrag
OKD  - Ouders, Kinderen en Detentieprogramma
PI  - Penitentiaire Inrichting
IFZO  - Informatievoorziening Forensische Zorg
IOG  - Interactieve Opvoedingsondersteuning Groep
PI  - Penitentiaire Inrichting
RIC  - Re-integratie Centrum
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10.1 Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

De cijfers die zijn opgenomen in de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 
van Stichting Exodus Zuid-Nederland.

   31-12-2017    31-12-2016

e e

Activa

Materiële vaste activa 324.964 332.657

Totaal vaste activa 324.964 332.657

Overige vorderingen 225.043 79.593

Liquide middelen 679.255 1.001.467

Totaal vlottende activa 904.298 1.081.060

Totaal Activa      1.229.261      1.413.716

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 610.669 603.154

Bestemmingsreserve 515.961 435.821

Totaal eigen vermogen 1.126.629 1.038.975

Kortlopende schulden 102.633 374.741

Totaal Passiva      1.229.261      1.413.716
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10.2 Exploitatierekening over 2017

 Exploitatie    Begroting  Exploitatie 

             2017              2017              2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e

Opbrengsten zorgprestaties 2.096.030 1.767.694 1.898.987

Subsidies 37.955 47.020 75.824

Overige bedrijfsopbrengsten 155.540 181.600 177.533

Som der bedrijfsopbrengsten      2.289.525      1.996.314      2.152.344

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.475.637 1.357.288 1.439.346

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16.349 16.200 16.476

Overige bedrijfskosten 711.238 699.052 771.009

Som der bedrijfslasten      2.203.224      2.072.540      2.226.831

BEDRIJFSRESULTAAT:           86.301          -76.226          -74.487

Financiële baten en lasten 1.353 1.150 6.567

RESULTAAT BOEKJAAR           87.654          -75.076          -67.920

RESULTAATBESTEMMING: 

Toevoeging bestemmingsreserve 141.961 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve -61.821 0 0

Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 -2.339

Mutatie algemene reserve (saldo)             7.514          -75.076          -65.581

 Voordelig  Nadelig  Nadelig 
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10.3 Kasstroomoverzicht 

 2017   2016

e e e e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 86.301 -53.584

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

     16.536        1.676

16.536 1.676

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -145.450 -139.237

- kortlopende schulden   -272.107      48.527

  -417.557     -90.710

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -314.720 -142.618

Ontvangen interest        1.353        7.021

       1.353        7.021

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -313.367 -135.597

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa       -8.843       -5.012

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten       -8.843       -5.012

Mutatie geldmiddelen  -322.210  -140.609

 

Aansluiting geldmiddelen

       2017        2016

Stand per 1 januari 1.001.467 892.271

Mutatie geldmiddelen   -322.210    109.195

Stand per 31 december    679.255  1.001.467
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10.4 Toelichting

Exodusorganisatie
Stichting Exodus Zuid-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus Zuid-Nederland 
is statutair gevestigd te Venlo. Het adres van de stichting is Dautzenbergstraat 96, 5921 BZ Venlo. Exodus 
bestaat uit meerdere leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle Exodus Stichtingen zijn lid van Vereniging 
Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:

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

2.  Het verlenen van steun aan predikanten en rooms-katholieke justitie-pastores werkzaam in 
inrichtingen van het gevangeniswezen. 

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: 

• Gebouwen: 2,5%

• Verbouwing: 10, 20-25%%

• Inventaris: 20% 

• Installaties: 20%

• Automatisering: 33,3%

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

Opbrengsten

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

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

Personele kosten

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

Stichting Exodus Zuid-Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor 
in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat 
is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 
opgebouwd bij Stichting Exodus Zuid-Nederland. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen 
worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. Stichting Exodus Zuid-
Nederland betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door 
de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) 
dit toelaat. 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 Zuid-
Nederland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

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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10.5 Toelichting op de balans

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

Aanschafwaarde per 31-12-16 307.491 133.574 57.435 38.310 11.993 548.803

Geaccum afschr. per 31-12-16             0   124.739     48.896     32.601       9.913   216.149

Boekwaarde per 31-12-16  307.491      8.835      8.539      5.709      2.080  332.654

Investeringen 0 0 0 8.843 0 8.843

Afschrijvingen 3.844 2.810 4.925 3.749 1.020 16.349

Desinvesteringen 0 17.963 8.564 13.072 3.716 43.315

Afschrijving desinvesteringen 0 17.963 8.564 12.885 3.716 43.128

Aanschafwaarde per 31-12-17 307.491 115.611 48.871 34.081 8.277 514.333

Geaccum afschr. per 31-12-17       3.844   109.586     45.257     23.465       7.217   189.369

Boekwaarde per 31-12-17  303.647      6.025      3.614    10.616      1.060  324.964

Het gebouw wordt in afwijking van de overige activa afgeschreven rekening houdend met een restwaarde van 50% 
van de aanschafwaarde per eind 2016. 

Vorderingen
De specificatie is als volgt:

Groepsinterne vorderingen 173.555 31.039

Vorderingen op bewoners 19.923 16.402

Nog te ontvangen bedragen 14.498 21.155

Transitoria 9.567 2.605

Waarborgsom 7.500 7.500

Vooruitbetaalde bedragen                    0                 892

Totaal vorderingen         225.043           79.593

De mutaties op de groepsinterne vorderingen hebben met name betrekking op lonen, sociale lasten, 
loonheffing en ontvangen subsidies.

Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

   31-12-2017    31-12-2016

Bankrekeningen 677.525 999.654

Kassen              1.729              1.813

Totaal vorderingen         679.255      1.001.467

De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor. Van het totaal werd 581.622 
euro in de vorm van een spaarrekening aangehouden. Dit geld is direct opneembaar.
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Eigen Vermogen

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Continuïteitsreserve               2017               2016

Stand per 1 januari 435.821 435.821

 + toevoegingen 0 0 

 - onttrekkingen            61.821                    0

Stand per 31 december          374.000          435.281

Egalisatie reserve

Stand per 1 januari 0 0

 +toevoegingen 1.961 0

 -onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december              1.961                    0

Algemene bestemming reserve

Stand per 1 januari 0 0

 +toevoegingen 140.000 0

 -onttrekkingen                    0                    0

Stand per 31 december          140.000                    0

Totaal Bestemmingsreserves         515.961         435.821

Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen feitelijk een zodanige omvang moet hebben dat in 
geval van terugloop van de externe inkomensstromen er minimaal 3 maanden de loonkosten doorbetaald 
kunnen worden gebaseerd op de begroting van het komende jaar. Met het huidige niveau van de reserve 
wordt aan deze doelstelling voldaan.

Egalisatie reserve
Met de gemeente Tilburg is afgesproken dat deze reserve vanaf het boekjaar 2017 gevormd wordt. De 
reserve komt ten goede  aan de extra inzet in gemeente Tilburg inzake begeleiding van gedetineerden en 
ex-gedetineerden. 
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Algemene bestemmingsreserve
Reserve voor noodzakelijkheden op het gebied van deskundigheidsbevordering, perspectief, onderhoud en 
doorontwikkeling. Zowel op deelnemer-, medewerker- als organisatieniveau.

Algemene Reserve              2017              2016

Stand per 1 januari 603.155 668.737

Resultaat lopend jaar              7.514           -65.582

Stand per 31 december          610.669          603.155

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

   31-12-2017    31-12-2016

Te betalen vakantiegeld en dagen 66.955 48.678

Vooruit ontvangen subsidies 9.660 67.191

Schulden aan bewoners 4.159 42.837

Waarborgsommen 0 3.238

Groepsinterne schulden 0 167.016

Overlopende passiva 21.859 45.781

Totaal kortlopende schulden         102.633         374.741

Niet uit de balans opgenomen activa en verplichtingen
De stichting heeft een huurcontract tot augustus 2021 voor de locatie Soniusstraat 3 te ‘s-Hertogenbosch. 
De huurverplichting voor 2018 bedraagt 72.328 euro. Voor de periode 2019-2021 bedraagt de totale 
huurverplichting 186.847 euro.

De stichting heeft verder de volgende huurcontracten gesloten:

• Locatie Maijweg 60 te ‘s-Hertogenbosch voor onbetaalde tijd. Huurverplichting 2018 is       
6.540 euro.

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

De stichting is onderverhuurcontracten aangegaan. De stichting heeft de verplichting tot verhuur van 
kamers en de rechten tot de opbrengsten uit deze verhuur. De rechten uit hoofde van deze contracten 
bedragen totaal 27.458 euro voor geheel 2018. 

De stichting heeft een huurcontract voor de Dautzenbergstraat. De huurverplichting voor 2018 bedraagt 
25.041 euro. Het huurcontract is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Er zijn daarnaast 6 huurcontracten op naam van Exodus afgesloten. Deze panden worden bewoond door 
voormalige bewoners van het Exodus huis. De totale huurverplichting voor 2018 is 37.415 euro. Na 
verloop van maximaal 1 jaar zullen de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomsten overgaan 
naar de voormalige bewoners van het Exodus huis.

De huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd aangegaan.
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10.6 Toelichting op de exploitatierekening

Opbrengsten
Opbrengst zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1.776.795 1.717.716

Gemeente Den Bosch Beschermd Wonen 198.980 35.781

Gemeente Sittard Geleen 27.500 30.000

Gemeente Den Bosch 26.550 19.413

WMO gemeente Heerlen 14.723 8.380

Gemeente Den Bosch ambulante begeleiding 14.592 1.688

Gemeente Tilburg 11.601 6.274

Opbrengst dagbesteding Timmerwerkplaats 9.526 3.393

Gemeente Breda inzake plaatsingen 7.920 0

Gemeente Maastricht ambulante begeleiding 6.185 0

Opbrengst Veiligheidshuis 1.658 5.562

Gemeente Oss inzake plaatsingen 0 2.124

Gemeente Boxmeer inzake plaatsingen 0 7.036

Gemeente Bergen op Zoom inzake plaatsingen 0 12.000

Gemeente Venlo begeleiding kinderen 0 39.000

Opbrengst Housing Park ambulante begeleiding 0 10.400

Opbrengst Ambulante toeleiding                    0                 220

Totaal opbrengst zorgprestaties      2.096.030      1.898.987

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 in een Exodushuis. De opbrengsten wordt doorberekend aan de lokale stichtingen 
op basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal gerealiseerde nachten. 

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 voor de aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en de 
aanvraag is gehonoreerd.
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Subsidies
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie ten behoeve van vrijwilligers 16.500 16.500

Gemeente Venlo 16.120 16.120

Stage Fonds 5.335 6.245

Stichting Coovels 0 36.959

Totaal subsidies           37.955           75.824

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

Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Giften van particulieren 2.063 2.493

Giften van ondernemingen 0 500

Giften van kerken 9.284 4.815

Giften van fondsen 30.444 37.018

Opbrengst eigen bijdrage begeleidingskosten 41.667 38.671

Project Opvoedondersteuning 41.928 43.072

Project Kind geen schuld geen straf 30.153 0

Project de ideale buurman 0 30.010

Project Werkmeester 0 10.000

Project Supporter 0 3.160

Tuinproject 0 4.122

Overige baten                    0              3.672

Totaal overige bedrijfsopbrengsten         155.540         177.533

De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreft de eigen bijdrage die bewoners betalen voor de 
begeleiding in het Exodushuis. 
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Personeelskosten  
De specificatie is als volgt:   

             2017              2016

Salariskosten 1.156.533 1.138.938

Terugontvangen ziekengeld -29.635 -20.639

Doorbelaste salariskosten 0 -12.907

Sociale lasten 170.162 169.278

Pensioenpremie            89.459            93.883

Overige personeelskosten           82.480           60.432

Personeel derden              6.638            10.362

Totaal personeelskosten      1.475.637      1.439.346

Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele subsidies. In 2017 waren er 
gemiddeld 24,5 fte (2016: 22,9 fte) in dienst van de Stichting Exodus Zuid-Nederland.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naam R. Wisse 

Functionaris    Directeur-bestuurder

In dienst vanaf 1 januari 2017

In dienst tot 31 december 2017

Deeltijdfactor 100%

Gewezen topfunctionaris Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 69.442

Beloningen betaalbaar op termijn e 7.137

Subtotaal e 76.579

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum e 99.000

-/- Onverschuldigde betaald bedrag e 0

Totale bezoldiging e 76.579

Klasse-indeling: 1
Puntenscore: 7

Gegevens 2016

In dienst vanaf 1 januari 2016

In dienst tot 31 december 2016

Deeltijdfactor 100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen e 70.587

Beloningen betaalbaar op termijn e 6.729

Totale bezoldiging 2016 e 77.316 
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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. 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. D.W. Dethmer Schuitema 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Dhr. P. van der Grinten 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Mevr. G.M. Hoeijmakers 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Dhr. A.A.W. de Haan 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Mevr. I.I. Cuppers 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Afschrijvingskosten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Afschrijving gebouwen en verbouwingen 6.653 6.670

Afschrijving installaties 3.749 3.168

Afschrijving inventaris 4.925 5.532

Afschrijving automatiseringsapparatuur              1.021              1.106

Totaal afschrijvingen           16.349           16.476

Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

             2017              2016

Programmakosten 133.074 159.895

Onkosten vrijwilligers 2.722 1.404

Algemene kosten           575.442           609.710

Totaal overige bedrijfskosten         711.238         771.009

Programmakosten

             2017              2016

Huishoudelijke kosten 632 874

Bewonerskosten 101.792 92.344

Bewonersactiviteiten 8.201 7.586

Projectkosten            22.449            59.091

Totaal programmakosten         133.074         159.895

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

             2017              2016

Huisvestingskosten 269.863 267.293

Opbrengsten onderhuur -54.939 -43.354

Public relations kosten 1.012 140

Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 312.002 307.259

Communicatiekosten 9.576 9.440

Advies - en accountantskosten 6.431 20.888

Bestuurskosten 2.704 1.288

Kosten automatisering 17.467 18.944

Kosten transitie 2.124 15.252

Overige algemene kosten              9.202            12.560

Totaal algemene kosten         575.442         609.710

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

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

• Missie;

• Identiteit;

• Kwaliteit;

• Deskundigheidsbevordering;

• Financiële administratie en personeelszaken;

• PR, communicatie en rapportage;

• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;

• Vertegenwoordiging naar grote fondsen;

• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties;

• Coördinatie vrijwilligers; 

• Inhoud van het begeleidingsprogramma.

Rente baten en lasten

             2017              2016

Rente baten 1.353 9.629

Rente lasten                    0              3.063

Saldo rente baten en lasten             1.353             6.567
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10.7 Analyse van het resultaat 
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 87.654 euro. Dit is een aanzienlijke 
verbetering ten opzichte van het negatieve begrote resultaat van 75.076 euro. Het boekjaar 2017 is in 
financieel opzicht een heel goed jaar geweest. 

De fusie per eind 2016 van de voormalige stichtingen uit Den Bosch, Venlo en Heerlen had mede als doel 
een sterke regio te vormen die financieel gezond de toekomst in kon gaan. In 2017 zijn belangrijke stappen 
gezet om deze doelstelling te realiseren.  

De realisatie over 2017 laat duidelijk een hogere omzet zien ten opzichte van het boekjaar 2016. De 
opbrengsten zorgprestaties zijn gestegen met ruim 134K. Belangrijkste reden is de hogere bezetting bij 
het onderdeel 24-uursverblijf. Daarnaast is voor het eerst in 2017 de dienstverlening uitgebreid met 
extramurale zorg binnen het inkoopcontract met Justitie. 

De intensieve samenwerking met de gemeenten en onze partners laat duidelijk zien dat regionaal een 
belangrijke behoefte is om meer mensen de juiste begeleiding en zorg te bieden. Dit past goed in onze 
ambitie om een belangrijke en betrouwbare partner in de regio te zijn. De inkomsten uit gemeenten en 
projecten zijn in 2017 gestegen met 66K ten opzichte van 2016. Ten opzichte van de begroting 2017 zijn 
deze gestegen met 247K. Onze ambities voor komende jaren begint al duidelijk zijn vruchten af te werpen. 

De personeelskosten zijn hoger dan begroot, doordat we meer deelnemers hebben kunnen begeleiden 
was deze extra inzet noodzakelijk. De programmakosten laten eveneens een duidelijke stijging zien doordat 
meer mensen aan ons programma hebben deelgenomen. 

Door het positieve resultaat is het totale eigen vermogen gestegen tot 1,1 miljoen euro. Dat is 92% van 
het balanstotaal. Dat is een belangrijke verbetering ten opzichte van eind 2016 toen dit nog 73% was. 
Daarnaast zijn de kortlopende schulden substantieel gedaald.

Het positieve resultaat van 2017 zal worden gereserveerd in een bestemmingsreserve. Een deel van het 
bedrag zal in 2018 gebruikt worden om noodzakelijke investeringen te bekostigen. 

10.8 Ondertekening

9 maart 2018

Stichting Exodus Zuid-Nederland te Venlo

Het bestuur: 
Mw. R. Wisse (directeur-bestuurder)

Leden van de raad van toezicht:
Dhr. D.W. Dethmer Schuitema

Dhr. P. van der Grinten

Mevr. G.M. Hoeijmakers

Dhr. A.A.W. de Haan

Mevr. I.I. Cuppers
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10.9 Overige gegevens

10.9.1 Resultaatbestemming 

Resultaat boekjaar           87.654

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 

Toevoeging bestemmingsreserve 141.691

Onttrekking bestemmingsreserve -61.821

Toevoeging bestemmingsfonds 0

Onttrekking bestemmingsfonds 0

Mutatie algemene reserve (saldo)             7.514

10.9.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 

10.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Zuid-Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Exodus Zuid-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 Zuid-Nederland, te Venlo 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 1.229.261;
2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van 

e 87.654 (overschot); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.
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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 Zuid-Nederland, te Venlo, zoals vereist in de Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en 
Beroepsregels Accountants (VGBA).

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

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.

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 
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.

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 
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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, 19 maart 2018.

WITh accountants B.V.

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

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
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.


