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Voorwoord
In 2018 is er met enthousiasme gewerkt aan het vergroten van onze naamsbekendheid, zowel binnen het
forensische werkveld maar ook binnen de gemeenten in de noordelijke regio. Exodus is onder andere
mede organisator van het Forensisch Forum in Groningen geweest en gaat daarmee door. Het is mooi om
te zien hoe de forensische zorgpartners elkaar in het noorden zo goed weet te vinden en elkaar weet te
versterken. Eind november hebben wij een masterclass leiderschap georganiseerd voor geïnteresseerden in
het forensisch werkveld in het noorden. Deze goedbezochte masterclass is op uitstekende en inspirerende
wijze verzorgd door prof.dr. Gabriel Anthonio, waarvoor onze waardering. Onze dank gaat ook uit naar
alle ketenpartners, wij rekenen op jullie en jullie kunnen zeker weer op ons rekenen in 2019!
Er is inhoudelijk ingezet op het vergroten van de kennis van onze medewerkers via verschillende (bij)
scholing en coachingtrajecten. Onze methodiek krachtwerk is ondertussen goed geïmplementeerd en
onze begeleiders worden hierin intensief gecoacht door onze krachtwerkcoaches. Het afgelopen jaar zijn
wij in de gelukkige omstandigheid geweest om een ervaren gedragswetenschapper te mogen verwelkomen
binnen onze gelederen. Zowel intern als extern biedt dit ook andere mogelijkheden waaronder het
verzorgen van klinische lessen voor onze medewerkers en ketenpartners. Hier is met veel enthousiasme
op gereageerd en dit krijgt zeker een vervolg in 2019. Er zijn de afgelopen periode verschillende teamdagen
georganiseerd, soms met een inhoudelijk doel en andere keren een teamdag om elkaar op een andere
manier beter te leren kennen.
Donaties van zowel particulieren, kerken als bedrijven zijn voor een groot deel weer ten goede
gekomen van onze deelnemers. Deze donaties hebben wij voornamelijk gebruikt voor educatieve, sociaal
maatschappelijke en recreatieve doeleinden. Zo is er een met een gift van het Papefonds onder andere
een woning van een deelnemer ingericht. Daarnaast konden wij van de giften wederom een kerstviering
organiseren, waarbij iedere deelnemer een leuk kerstcadeautje in ontvangst kon nemen. De kerstperiode
is vaak een moeilijke periode voor onze deelnemers, het is fijn dat wij hen mede dankzij deze steun een
beetje meer kerstgevoel hebben kunnen meegeven.Wij zijn enorm blij met onze donateurs en vrijwilligers
en hopen natuurlijk dat zij ons blijven steunen, zodat deze mensen net dat beetje extra aandacht kunnen
krijgen, op weg naar een leven zonder criminaliteit.
Exodus heeft zoals iedere organisatie periodiek met bestuurswisselingen te maken. Binnen de raad van
toezicht zijn Marthijn van de Wetering en Klaas Paul de Boer toegetreden na het vertrek van Ronald
Zwarter en Peter Tolsma. Wij zijn ontzettend blij met deze aanwinst binnen de raad. Het bestuur is trots
op het team dat er altijd maar weer staat, dag en nacht staan zij klaar om invulling te geven aan de missie
van Exodus. Samen zorgen zij voor een goede begeleiding van onze deelnemers, geen makkelijke taak.
Mensen die vaak na jarenlange detentie weer terug in de maatschappij mogen terug keren hebben die
begeleiding en aandacht enorm hard nodig. Het is fijn om te zien dat onze medewerkers onze deelnemers
een helpende hand bieden en volhardend zijn in wat er moet gebeuren. Stap voor stap vooruit en soms
ook weer twee of drie stappen terug met de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het geloof
in zichzelf laten terugvinden en vertrouwen geven dat het goed komt na een leven binnen detentie. Dat
lukt niet altijd maar toch staan onze medewerkers altijd weer klaar voor deze kwetsbare groep mensen.
Dat moet je maar kunnen opbrengen, iedere keer weer, dag in, dag uit. Bij Exodus verdienen deelnemers
daadwerkelijk een tweede, derde of vierde kans en het is fantastisch dat wij hier met een gemotiveerd en
toegewijd team van professionals en vrijwilligers dagelijks vorm en inhoud aan kunnen en mogen geven.
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1. Stichting Exodus Noord en
Oost Nederland (ENO)
Stichting Exodus Noord en Oost Nederland, hierna te
noemen ENO, is als zelfstandige juridische entiteit lid van
het Samenwerkingverband Exodus Nederland (afgekort
SEN). De stichting is gevestigd in de stad Groningen en
heeft haar werkgebied in Noord en Oost Nederland in
de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
ENO is een ISO 9001 gecertificeerde zorginstelling. Het SEN is de grootste landelijke organisatie die met
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun
familieleden. Bij Exodus bieden we begeleiding volgens de methodiek krachtwerk. Exodus gaat daarbij uit
van de vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving.

1.1 Missie:
Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol
heeft gespeeld. Dat is mogelijk als zij:

• als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven
• zicht krijgen op de zin van hun bestaan
• zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen
Ex-gedetineerden en gedetineerden krijgen van Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Een
vorm van begeleiding is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal
en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting. Doel: zelfstandig
wonen, betaald werken en aangaan en versterken van relaties. De inzet van
vrijwilligers is in al het Exoduswerk van groot belang. Door het werk van Exodus worden de kansen op een leven zonder criminaliteit vergroot en neemt de
veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de maatschappij toe. Exodus werkt
hier ook aan door maatschappelijk draagvlak te creëren voor de terugkeer van
ex-gedetineerden in de samenleving.
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1.2 Visie:
Exodus wil vanuit een Christelijke identiteit kansen bieden aan mensen die de criminaliteit achter zich willen
laten en aan een nieuwe toekomst willen werken. Exodus wil bijdragen aan het verlagen van de recidive
en het terugdringen van de criminaliteit. Exodus wil een schakel zijn in de keten van maatschappelijke
organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de
veiligheid in de samenleving. Exodus zoekt samenwerking met vergelijkbare organisaties en groepen
vrijwilligers om via uitwisseling van kennis en ervaring haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie
te vergroten. Exodus wil op een open en transparante wijze inzicht geven in haar resultaten, werkwijze en
besteding van middelen. Exodus wil een inspirerende werkomgeving zijn, gekenmerkt door een open en
informeel karakter, met gemotiveerde en betrokken werknemers.

1.3 Kernactiviteiten
Exodus biedt voornamelijk aan ex-gedetineerden op verschillende manieren begeleiding: begeleid wonen,
ambulante begeleiding en dagbesteding.

1.4 Verwijzing en plaatsing forensische zorg
De diensten van Exodus vallen onder de forensische zorg. Plaatsing is mogelijk via het CAT (centraal
aanmeld team) van Exodus in Leiden, de Reclassering (Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord
Nederland en Leger des Heils), het Psycho Medisch Overleg in de penitentiaire inrichting.

1.5 Begeleid wonen forensische zorg
In het woonprogramma van ENO wordt binnen een duidelijke structuur toegewerkt naar zelfstandigheid
en worden bewoners (binnen hun eigen capaciteiten) aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.
Periodiek wordt de geboden begeleiding geëvalueerd en doelen worden bijgesteld. Krachtwerk gaat uit van
de kracht en eigen mogelijkheden van de deelnemers.

1.6 Ambulante begeleiding forensische zorg
In ons ambulante zorgprogramma staat een integrale- en structurele aanpak centraal. Iedere cliënt heeft
een persoonlijk ambulante begeleider. Er wordt een begeleidingsplan gemaakt met doelstellingen voor de
korte en langere termijn. In het persoonlijk begeleidingsplan wordt vastgesteld op welke leefgebieden de
cliënt behoefte heeft aan begeleiding en aan welke doelen de cliënt wil werken. Dit begeleidingsplan wordt
periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode is verlopen en
worden doelen gesteld voor de volgende periode.

1.7 Dagbesteding forensische zorg
Iedere deelnemer met een hulpvraag op het gebied van werken of dagbesteding kan hiervoor eveneens
bij Exodus terecht. Een persoonlijke benadering en maatwerk is kenmerkend voor onze werkwijze. De
voorbereiding op succesvolle re-integratie in het werkende leven vraagt om een diversiteit van aanbod voor
wat betreft dagbesteding en werkervaringsplaatsen. Zowel intern als extern bieden wij de mogelijkheden
om werkervaring op te doen met professionele begeleiding.
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Interne werkervaringsplaatsen:
•
•
•
•
•

Extra+ (kringloopwinkel)
Schilderwerkzaamheden
Schoonmaakwerkzaamheden
Houtbewerking
Tuinwerkzaamheden voor
buurtgenoten

Externe werkervaringsplaatsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kringloop+
Meubelmakerijen
Houtbewerkingbedrijven
Fietsenwerkplaats
Klussenbedrijven
Assemblagebedrijven
Horecabedrijven
Bemiddeling voor een andere
werkervaringsplaats (individueel
perspectief)

Zinvolle dagbesteding bij onze kringloopwinkel Extra+

1.8 WMO zorg
ENO heeft met een aantal gemeenten een contract afgesloten
om ook zorg via de WMO te kunnen bieden. Dit betekent dat wij
onze deelnemers de mogelijkheid kunnen bieden om na afloop
van de forensische zorgtitel blijvend vervolgzorg kunnen bieden
zodat zij niet van zorgaanbieder hoeven te wisselen. Het gaat hier
om de zorgproducten begeleid wonen en ambulante begeleiding.

Aandeel per financieringsvorm
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2. Juridische structuur en
groepsstructuur
Stichting Exodus Noord en Oost Nederland (ENO) is lid van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus
Nederland (SEN). De andere leden zijn Stichting Exodus Zuid Nederland (Zuid NL), Exodus Zuid Holland (ZH),
Exodus Midden Nederland (Midden NL) en Exodus Noord Holland (NH). SEN behartigt als bedrijfsbureau
de belangen van de leden zowel intern als extern. Het organogram van ENO ziet er als volgt uit:

Organogram
Stichting Exodus Noord en
Oost Nederland per 31-12-2018
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2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting
ENO wordt gekenmerkt door een platte organisatiestructuur. Er wordt gewerkt volgens de Governancecode.
De stichting kende in 2018 een Raad van Toezicht met drie toezichthouders. Het bestuur kende in 2018 één
bezoldigd directeur- bestuurder en vijf onbezoldigde bestuurders. Er waren 22 bezoldigde medewerkers
in dienst (17,3 fte) welke operationeel aangestuurd worden door een teamleider. De functies waren in
2018 als volgt verdeeld: 1 directeur, 1 teamleider, 1 controller/stafmedewerker, 1 gedragswetenschapper, 1
administratief medewerker, 4 woonbegeleiders,
1 woonbegeleider/ assistent projecten vrijwilligers, 3 ambulant begeleiders, 2 assistent woonbegeleiders,
1 begeleider dagbesteding, 1 huismeester, 1 slaapwacht/ assistent begeleider dagbesteding, 3 slaapwachten
en 1 stagiaire.

12/7/18 teamdag bij Copini buitensport in Kollumerpomp, thema: samenwerken

2.2 Ziekteverzuim
ENO kende in 2018 een ziekteverzuimpercentage van slechts 0,6 %.
De gemiddelde verzuimduur in 2018 was 5,2 dagen.
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3. Organisatie en beleid
ENO is een laagdrempelige organisatie waarbij persoonlijk leiderschap een belangrijke competentie
moet zijn en is van onze medewerkers. ENO streeft naar een grote mate van eigen verantwoordelijkheid
en stimuleert medewerkers om zelfstandig initiatieven te ontplooien. Binnen ENO gaat het ons om de
kwaliteit van ons werk betreffende de geleverde begeleiding en zorg. Via krachtgericht werken proberen
onze werkers het maximale uit onze deelnemers te halen opdat zij grotere kansen op succes maken
wanneer zij zelfstandig terugkeren in de maatschappij.
Management en bestuur sturen sterk op het
perspectief dat de stichting een financieel
gezonde organisatie is zodat wij onze
missie blijvend kunnen waarmaken. Wij
streven naar een open en eerlijke cultuur,
kernwaardes waar wij veel waarde aan
hechten. ENO wil graag innovatief zijn maar
ook ondersteunend richting de landelijke
organisatie en de overige regio’s waar
onze collega’s werkzaam zijn. Als voorbeeld
hiervan heeft ENO ook in 2018 wederom
gemiddeld 2 dagen per week haar controller
als ondersteunende dienst voor het SEN
te werk gesteld. Het landelijk bureau had
behoefte aan bepaalde expertise die op dat
moment niet voorhanden was terwijl deze
kennis wel binnen ENO beschikbaar was.
Het laatst uitgevoerde tevredenheidonderzoek onder medewerkers werd gewaardeerd
met een gemiddeld rapportcijfer van 7,0.
Wij kunnen met trots melden dat ENO een
efficiënte organisatie is met een gezonde
bedrijfsvoering. De laatste jaren is er gewerkt
binnen de vastgestelde begroting. Het
financiële exploitatieresultaat van 2018 is Krachtwerk trainingen
positief. Dit hebben wij bereikt door kosten
goed te managen en is er een focus geweest op een efficiënte
bedrijfsvoering binnen begeleid wonen en de dagbesteding. Er
is een toename waarneembaar van cliënten met een hogere
zorgzwaarte. Het aantal deelnemers is niet gestegen in 2018, wel
zijn er meer deelnemers met een indicatie voor zowel wonen als
dagbesteding begeleid door ENO. Het aanbod van deelnemers
voor ambulante begeleiding is fors gestegen en wij hebben
daardoor meer focus op ambulante begeleiding gelegd wat tot
groei heeft geleid.
Wij zijn transparant en geven graag inzicht in de bereikte
resultaten, in onze werkwijze en de besteding van aan ENO
beschikbaar gestelde middelen en financiën.
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4 Financiële informatie
Ontwikkelingen in boekjaar
In 2018 heeft het contract met DForZo de mogelijkheid geboden om deelnemers te begeleiden met
een grotere zorgbehoefte. Met een evenredige mix van lage en hoge pakketten heeft het product Wonen
rond de begroting geopereerd. Voor Dagbesteding werd een kleine groei gerealiseerd, mede door het feit
dat ambulante deelnemers in 2018 hun dagbesteding bij ENO konden volgen. De ambulante zorg heeft
een grote groei doorgemaakt en er zijn meerdere contracten voor vervolgzorg afgesloten met diverse
gemeentes. Dit heeft geleidt tot extra opbrengsten in 2018. Naast WMO contracten voor Ambulant is er
een WMO contract Beschermd Wonen afgesloten om vervolgzorg opties te kunnen bieden aan deelnemers
met blijvende zorgvraag binnen Beschermd Wonen.
In 2018 is er een bijzondere baat ontvangen vanuit de huurovereenkomst van een eerder gehuurde pand
in Nooitgedacht.
In 2019 ligt de focus op het vasthouden van een financieel gezonde organisatie en het behalen van de in
de begroting gestelde doelen.

Behaalde omzet en resultaten
In 2018 is de begrote omzet behaald en heeft geresulteerd in een positief resultaat.

Voornaamste risico’s en onzekerheden
De liquide middelen zijn toereikend om de interne vorderingen te dekken, echter zit er wel een stijging in
de hoogte van de vorderingen.
De begrote zorgprestaties voor 2019 zijn afgestemd op het referentiejaar 2018 waarin de nieuwe
inkoopsystematiek voor het eerste jaar actief was. Betrouwbaarheid van het referentiejaar 2018 en
fluctuaties in de bezetting zijn factoren die in 2019 gevolgd dienen te worden.

Financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit)
Om de liquiditeitspositie van de stichting te bepalen is de ‘current ratio’ gehanteerd. De ‘current ratio’
op 31-12-2018 komt boven de gewenste grens van 1 uit. Dit betekend dat er op korte termijn voldoende
liquiditeit is om aan de kortlopende schulden te voldoen.
De solvabiliteit van de stichting bedraagt 97,32%. Dit betekent dat op basis van de verhouding tussen het
vreemd vermogen en het totaal vermogen de stichting financieel gezond is.

Kasstromen en financieringsbehoeften
Het positieve resultaat wordt deels niet gemuteerd op de geldmiddelen vanwege de stijging van interne
vorderingen. Tevens zijn er een aantal investering opgenomen in de activa die in 2018 gestart zijn, maar die
in 2019 opgeleverd worden.
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4.1 Financiële instrumenten
Beleid op gebied van beheer risico’s financiële instrumenten
De focus van de stichting ligt op het beheer van het liquiditeitsrisico op financieringen. Door middel van
maandelijks monitoren wordt de beheersing van de huidige liquiditeitspositie van de stichting gewaarborgd.

4.2 Risicomanagement
Exodus voert zowel landelijk als regionaal periodiek een risico- analyse uit. Deze analyse omvat de volgende
aspecten:

•
•
•
•
•

Strategie
Operationeel
Financieel
Financiële verslaggeving
Wet- en regelgeving

ENO begeleidt een specifieke doelgroep, bestaande uit gedetineerden en ex-gedetineerden. In de noordelijke
regio is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat de penitentiaire inrichtingen (P.I.’s)geopend blijven waardoor
de instroom van deelnemers weer meer garanties biedt dan het vooruitzicht van een jaar geleden waarbij
er nog sprake was van sluiting van een aantal P.I.’s. In dit spectrum zijn wij als organisatie minder afhankelijk
geworden van het aanbod van deelnemers in de noordelijke regio en daarmee minder kwetsbaar geworden.
ENO onderkent echter wel dat wanneer P.I.’s op termijn alsnog gesloten worden de instroom van nieuwe
deelnemers kan stagneren. Het afgelopen jaar is er met diverse gemeenten een WMO contract gesloten.
Enerzijds om betere vervolgzorg opties te hebben en anderzijds om meer risicospreiding aan te brengen.

4.3 Gedragscodes
Exodus heeft een drietal gedragcodes vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Het betreft hier gedragscodes
voor 1. medewerkers, 2. vrijwilligers, 3. werving en selectie van nieuwe medewerkers. Regelmatig worden
vastgestelde protocollen doorgelicht tijdens interne en externe audits. Waar nodig wordt dit aangepast.

4.5 Maatschappelijke aspecten en ondernemen
Exodus wil kansen bieden aan mensen die willen stoppen met criminaliteit en aan een nieuwe toekomst
willen werken. Wij willen bijdragen aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit.
Exodus is een belangrijke schakel in de keten van forensische zorg, maatschappelijke organisaties en groepen
vrijwilligers, die ieder vanuit hun eigen invalshoek ook een bijdrage aan de veiligheid in de samenleving leveren.
De samenwerking zoeken en het uitwisselen van kennis en ervaring met vergelijkbare organisaties en groepen
vrijwilligers vinden we belangrijk en helpt om onze werkzaamheden met kracht uit te voeren en in verbinding
naar oplossingen te zoeken voor de deelnemers. ENO werkte in 2018 in de keten samen met onder andere
het Ministerie van Justitie, de drie reclasseringorganisaties (3RO), Lentis, Forint, Politie Groningen, AFPN
Groningen, Sociale Dienst Groningen,Veiligheidshuis Groningen en Kompas Bewindvoering.

4.5 Sociaal betrokken
ENO biedt een interessante werkomgeving welke herkenbaar is aan een open en informele sfeer.Medewerkers
werken hier met veel plezier. Dit blijkt onder andere uit het medewerker tevredenheidonderzoek en lage
ziekteverzuim. Wij zijn een organisatie waar professionals werkzaam zijn die gemotiveerd met hun werk
bezig zijn. De regie ligt laag in de organisatie en is gericht op zelfmanagement. Om dit te bereiken wordt
er veel geïnvesteerd in tijd en geld in onze medewerkers. Zo worden onze medewerkers regelmatig (bij)
geschoold.Voorbeelden hiervan zijn: het afgelopen jaar heeft één van onze begeleiders de Master opleiding
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Vrijwilligers steunen het werk van Exodus!
Social Work met goed gevolg mogen afsluiten, net als dat in 2017 het geval was met één van onze andere
medewerkers.Verder is er een collega geslaagd voor de HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.
Het team heeft als collectief weer de BHV training ontvangen. Onze krachtwerkcoach is gedurende het
jaar met grote regelmaat bezig geweest met krachtwerkgesprekken en coaching ‘on the job’ om onze
methodiek te borgen binnen het team van ENO. In juli is een ‘outdoor’ teamdag georganiseerd welke
in het teken stond van samenwerking. In de loop van oktober is er door onze gedragswetenschapper
een start gemaakt met het verzorgen van klinische lessen binnen het eigen team waarbij onderwerpen
als verslavingsproblematiek, licht verstandelijk beperkte problematiek, psychiatrische ziektebeelden en
post traumatische stress syndroom de revue zijn gepasseerd. Externe deelnemers van onze masterclass
door prof.dr. Anthonio hebben na afloop een voucher ontvangen waarmee zij in 2019 twee klinische
lessen kunnen gaan volgen. Er worden dan twee onderwerpen behandeld: verslavingsproblematiek en post
traumatisch stress syndroom. Deze lessen worden in het kader van collegialiteit en samenwerken in de
keten door ENO kosteloos aangeboden.
Onze kringloopwinkel Extra+ in de Oranjebuurt in Groningen heeft een actieve buurtfunctie gekregen en de winkel wordt bemand
door onze deelnemers onder toeziend oog van
een begeleider van de dagbesteding. De winkel past goed in de Oranjebuurt, zo blijkt uit
de positieve response die wij regelmatig ontvangen. Vanuit de winkel worden ook andere
activiteiten voor de buurt georganiseerd, zoals
het kosteloos onderhouden van tuintjes van
buurtbewoners die daar zelf minder goed toe
in staat zijn. Ook worden er regelmatig kleine
bijeenkomsten gehouden waarbij buurtbewoners vanuit verschillende culturen hun kook-
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kunsten aan elkaar tonen en er gezamenlijk gegeten wordt. In de schuur is een kleine fietsenwerkplaats
waar buurtbewoners of passanten hun band kunnen laten plakken of andere kleine reparaties kunnen
laten uitvoeren. Tegenwoordig is eenzaamheid een steeds groter wordend probleem en wij willen in het
tegengaan hiervan graag een rol van betekenis spelen, de Extra+ winkel biedt de gelegenheid om elkaar te
vinden en te zien. In onze winkel staat altijd verse koffie met koek klaar en het wordt gewaardeerd wanneer bezoekers gezellig aansluiten en de verbinding zoeken met elkaar en onze deelnemers en begeleiders.
Extra+ is daarmee een ontmoetingsplek geworden waar jong en oud gemakkelijk naar binnen lopen.

4.6 Opvang zonder strafrechtelijk kader en financiering
ENO vangt regelmatig deelnemers op vrijwillige basis op, zo ook in 2018. Vaak gaat dit om deelnemers
waarvan het strafrechtelijke kader afgelopen is en er vanaf dat moment geen financiering voor begeleiding
via Justitie meer beschikbaar is.Wanneer voor deze individuen geen directe en passende vervolgvoorziening
beschikbaar is binnen de gemeente, maar waar wel zorg voor nodig is, biedt ENO op vrijwillige basis een
bed aan en voorziet in de benodigde begeleiding totdat er een passende oplossing gevonden is.
In sommige gevallen kunnen wij daarvoor terugvallen op een ondersteunende financiering van de gemeente
via Van der Staaij- motie- gelden* maar in een aantal gevallen is dat soms helaas ook niet mogelijk. Regelmatig
betreft het hier deelnemers met ernstige delicten op hun conto maar waar desondanks geen passende
voorziening voor is.
ENO ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze deelnemers niet in de kou te
laten staan en in de anonimiteit te laten verdwijnen. Mede hierdoor wil ENO een bijdrage leveren aan
een veiligere samenleving om hen een beter perspectief te bieden. Deze vrijwillige opvang proberen wij
te financieren via donaties die ons gegund worden maar veelal financieren wij dit ook zelf, mits financieel
verantwoord. In 2018 hebben wij twee mensen op vrijwillige basis opgevangen en begeleid.

*
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Toelichting Van der Staaij- motie- gelden:
Dit beleidskader sluit aan bij het gemeentelijk beleid op het terrein van nazorg voor ex-gedetineerden en bevordert een integrale aanpak op de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie: werk & inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening
en wonen. De motie richt zich op trajecten voor begeleiding van ex-gedetineerden naar wonen en werken. Deze motie
wordt zo opgevat dat zij een integrale aanpak op de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie stimuleert met als uiteindelijk doel dat een duurzame oplossing voor de ex-gedetineerde wordt bewerkstelligd op het terrein van wonen en werken.
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4.7 Succesverhalen van deelnemers
Een begeleidingstraject kent altijd pieken en dalen. Deelnemers kijken vaak op een complex leven terug waarbij
vele clichés helaas uitgekomen zijn.Een moeilijke jeugd,geen of zeer beperkte opleiding,verslavingsproblematiek,
geweld in het gezin of in de nabije omgeving, post traumatisch stress syndroom, financiële problemen,
werkeloosheid en relatieproblemen constateren wij bij veel deelnemers als veroorzaker van de problemen
waar ze mee te maken hebben. Vaak heeft men eenvoudigweg niet geleerd hoe zaken werken en horen te
lopen in het dagelijkse leven. Helaas leidt dat in veel gevallen tot een leven in de criminaliteit en uiteindelijk
tot een leven in detentie. Meestal is detentie voor velen uiteindelijk gelukkig ook een ‘wake up call’ en komt
men tot het besef dat dit niet het leven is wat men nog langer wil leiden. Exodus is er om deze mensen een
nieuwe kans te bieden op een leven zonder criminaliteit. Veel deelnemers slagen hier gelukkig ook in nadat
zij het begeleidingstraject van Exodus gevolgd hebben. Graag delen wij een aantal van deze succesverhalen
ingegeven door onze begeleiders. Als organisatie zijn wij er trots op dat ons team van medewerkers dit met
onze deelnemers bereikt hebben. Het zijn korte anekdotes uit de dagelijkse praktijk.
Een aantal voorbeelden:

• Als krachtcoach vind ik het een succes dat begeleiders zich steeds meer bewust worden dat
deelnemers regie krijgen in hun traject en dus ook bepalen hoe dat traject eruit komt te zien.
Een voorbeeld hiervan is dat een deelnemer aanwezig is bij de teamkracht bespreking en ervaart
hoe er over en met hem gesproken wordt. Deelnemer gaf na afloop aan het gevoel te hebben dat
begeleiders met hem begaan en betrokken zijn. “Had iemand dit maar 20 jaar geleden gedaan!”

• Via het Korte klappen team, waar ENO bij aangesloten is, wordt een deelnemer urgent
aangemeld. Geen financiering, geen indicatie en geen toezicht.Vanuit onze methodiek
krachtwerk is dat niet relevant en kijken wij alleen hoe wij kunnen aansluiten bij wat iemand
nodig heeft. Wij zagen een kans dat iemand op dat moment zei: ‘ja, ik wil na drie jaar dakloos
geweest te zijn nu iets anders’. Wij hebben hem diezelfde middag in eerste instantie op
vrijwillige basis opgenomen. Het mooi hiervan was dat deze deelnemer deze kans met beide
handen heeft aangegrepen en nu weer contact heeft met zijn kinderen en andere familieleden.
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• Een ander succesverhaal is het beschikbaar stellen van een klein budget aan begeleiders,
zodat zij in de natuurlijke leefomgeving (buiten kantoor) samen met de deelnemer iets anders
kunnen doen.Voorbeelden zijn; samen naar een museum gaan, koffie drinken bij Starbucks,
samen even lunchen of een klein presentje kunnen geven om te vieren dat iemand werk heeft
gevonden. De vertrouwensband tussen begeleiders en deelnemers wordt hierdoor vergroot.

• Door standvastig en stevig begrenzend er voor de deelnemers te zijn is het de aanhouder
die uiteindelijk wint. Een deelnemer zei: nooit heb ik de moed en het geloof verloren op een
goed einde en nu na bijna 3 jaar sta ik toch op eigen benen. Alles is op de rit en ben ik aan het
werk, de schuldenaflossing loopt en heb ik mijn plek stapje voor stapje terug weten te winnen
in deze maatschappij, de rehabilitatie is daar! Dit had ikzelf wel gehoopt maar nooit gedacht
dat dit zou lukken en nu is het zover. Ik wil Exodus en mijn begeleider hiervoor bedanken!! Ik
vond mijn begeleider in het begin niet te harden en nu ben ik blij met de aanpak waar Exodus
voor gekozen heeft. Doortastend, vol geloof en vol energie blijven aandringen bij de gemeente,
ondanks de frustraties die er waren om na bijna 3 maanden van knokken, toch die uitkering voor
elkaar weten te boksen (met terugwerkende kracht) zodat ik mijn schulden kon betalen en zo
een nieuwe start kon maken in een nieuwe proefwoning. Exodus was zo coulant om de huur
voor te schieten, vertouwend op een goed einde. En zo geschiedde, dank daarvoor!

• Begeleider: ik had al een proefwoning voor mijn deelnemer maar helaas terugval in delict
gedrag. In samenwerking met de therapeut is hij nu heel ver gekomen, zo ver dat hij zijn
eenzaamheid heeft overwonnen. Open durft te zijn over als hem iets dwars zit. Zijn suïcidale
gedachten heeft hij achter zich gelaten zegt “ik ben gelukkig nu“.

• Quote van een deelnemer: “vertrouwen komt als een schildpad, maar vertrekt als een haas”
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5. Bestuur en Raad van Toezicht
- Zorgbrede Governance Code
De organisatie wordt bestuurd in overeenstemming met de Governance Code van de sector Welzijn
& Maatschappelijke Dienstverlening, conform het Model Raad van Toezicht. Deze code is vertaald in de
statuten van de Stichting ENO.

5.1

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van ENO bestond op 31-12-2018 uit een bestuur van 4 onbezoldigde
bestuurders en één bezoldigde directeur bestuurder, te weten:
• Feike Agema, voorzitter
• Bauke van Stempvoort, penningmeester
• Vacature: secretaris
• Jeanette Diele-Staal, lid
• Johan Dreesens, lid
• Richard van Leeuwen, directeur- bestuurder (bezoldigd)
Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties of belangenverstrengeling. Met uitzondering van de
directeur- bestuurder is het bestuurslidmaatschap onbezoldigd. De bezoldiging van de directeur- bestuurder
valt binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens.

5.2 Raad van toezicht
Op 31-12-2018 was de samenstelling van de raad als volgt:

• Theo Westerhout, voorzitter
• Klaas Paul de Boer, lid
• Marthijn van de Wetering, lid
Binnen de Raad van Toezicht is er sprake van voor de zorginstelling relevante kennis en ervaring. De leden
hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met ENO noch is er sprake van conflicterende
nevenfuncties of belangenverstrengeling. Evenals de bestuursleden kennen de leden van de Raad van
Toezicht geen honorering.
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de voorzitter van het bestuur en de
directeur- bestuurder.

5.3 Cliëntenraad & klanttevredenheid
Exodus heeft landelijk een cliëntenraad waarin de belangen van alle cliënten van de aangesloten stichtingen
worden vertegenwoordigd. De cliëntenraad heeft periodiek overleg. Vanuit het landelijk bureau wordt via
de directeur van de vereniging contact onderhouden namens de aaneengesloten stichtingen.
Het laatste uitgevoerde klanttevredenheid onderzoek onder de deelnemers van ENO werd gewaardeerd
met een gemiddeld rapportcijfer van 7,1.
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5.4 Gemeenschappelijke ondernemingsraad en
onderdelencommissie ENO
Landelijk is er een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GeMor) waarin ENO vertegenwoordigd
werd door Lisa von Hebel. ENO heeft een onderdelencommissie (OC) met 3 personeelsleden die de
medewerkers van ENO vertegenwoordigen binnen de eigen stichting. De OC wordt vertegenwoordigd
door Lisa von Hebel (voorzitter), Lars Redmeijer en Samantha Blokzijl. Zij hebben periodiek overleg met
de directie van ENO en doen daar verslaglegging van.
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6. Evaluatie van het bestuur
en Raad van Toezicht
Naar aanleiding van de evaluatie in 2017 en de daaruit voortvloeiende afspraken, is gebleken dat het vanuit
wettelijke kaders en opgelegde voorwaarden niet mogelijk is gebleken om de huidige bestuursstructuur
aan te passen. Naar aanleiding hiervan zijn er twee nieuwe leden voor de raad van toezicht aangetrokken.

6.1 Conclusie
In de loop van 2019 zal er wederom een evaluatie van het bestuur en raad van toezicht plaatsvinden.
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7. Toekomst
De komende periode zal blijvend worden geïnvesteerd in het bestendigen en vergroten van het netwerk
van onze ketenpartners zoals DJI, reclassering, de veiligheidshuizen, gemeenten en collega instellingen.
ENO blijft actief in de regio noord en oost Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel).
ENO heeft zich het afgelopen jaar opgeworpen als mede organisator van het Forensisch Forum Groningen*
en wil de komende jaren hierbij betrokken blijven om zo een positieve impuls en bijdrage te kunnen
leveren binnen het forensische werkveld en daarbuiten. Bij projecten die hieruit voortvloeien, wil ENO een
actief betrokken partner zijn die er toe doet en een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de vraagstukken
en uitdagingen die zich aandienen binnen het forensische werkveld.

*Toelichting Forensisch Forum Groningen
Het Forensisch Forum Groningen is de dag waarop professionals
uit diverse (keten)organisaties elkaar beter leren kennen met als
doel de lokale en regionale samenwerking binnen de forensische
sector te bevorderen.
Deze dag komt tot stand via crowdfunding en wordt in
gezamenlijkheid georganiseerd met de keten. Doordat alle
deelnemende organisaties een financiële en inhoudelijke bijdrage
leveren aan de totstandkoming van deze dag wordt het ook echt
een dag van de forensische keten zelf.
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7.1 Investeren
ENO wil kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden en gaat deze ambitie mede vormgeven door het
up-to-date houden en verbeteren van de competenties van de eigen medewerkers. ENO heeft zichzelf
daarom tot doel gesteld om de komende jaren nog meer te investeren in scholing van onze medewerkers.
De veranderende doelgroep, met meer psychiatrische en verstandelijke problematiek, vraagt om een
steeds meer op maat gesneden benadering. Daarvoor is aanvullende scholing nodig. Hiervoor is zowel
landelijk als regionaal een scholingsprogramma samengesteld dat bij deze behoefte aansluit. In 2019 wordt
er landelijk een grote investering gedaan in de ICT omgeving van Exodus. Zo wordt de hardware en
software vervangen en gaat Exodus ‘in the cloud’ werken. Het registratiesysteem Regas wordt geüpgradet
en komt er een nieuwe ‘business intellingence omgeving’ van waaruit de managementinformatie beter
gegenereerd wordt en wat tot efficiëntere werkprocessen zal leiden.

Klinische lessen					BHV cursus
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7.2 Begroting 2019
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8. Jaarrekening 2018
8.1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)
31-12-2018

31-12-2017

e

e

15.500

16.385

15.500

16.385

Overige vorderingen

593.581

281.041

Liquide middelen

994.570

947.784

1.588.150

1.230.824

1.603.650

1.245.209

Algemene reserve

536.446

467.227

Bestemmingsreserve

979.273

678.273

45.000

45.000

1.560.719

1.190.500

42.931

54.709

1.603.650

1.245.209

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa
Totaal Activa

Passiva
Eigen vermogen

Bestemmingsfonds
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva
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8.2 Exploitatierekening over 2018
Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2018

2018

2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

e

e

e

Opbrengsten zorgprestaties

1.775.858

1.526.062

1.519.752

Subsidies

11.000

11.000

11.000

Overige bedrijfsopbrengsten

67.455

20.040

69.706

1.854.313

1.557.102

1.600.458

952.533

978.215

911.750

6.749

7.500

7.390

Overige bedrijfskosten

526.883

588.603

644.029

Som der bedrijfslasten

1.486.165

1.574.318

1.563.169

BEDRIJFSRESULTAAT

368.148

-17.216

37.289

Financiële baten en lasten

2.072

1.800

1.279

RESULTAAT BOEKJAAR

370.219

-15.416

38.568

301.000

0

71.000

Onttrekking bestemmingsreserve

0

0

-38.868

Toevoeging bestemmingsfonds

0

0

0

Onttrekking bestemmingsfonds

0

0

0

69.219

-15.416

6.436

Voordelig

Nadelig

Voordelig

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa

RESULTAATBESTEMMING:
Toevoeging bestemmingsreserve

Mutatie algemene reserve (saldo)
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8.3 Kasstroom overzicht
2018
e

2017

e

e

e

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

368.148

37.289

6.749

7.390
6.749

7.390

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden

-312.540

-263.779

-11.778

-112.811

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

-324.317

-376.590

50.579

-331.911

2.072

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.279
2.072

1.279

52.651

-330.632

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-5.865

-10.559

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.865

-10.559

Mutatie geldmiddelen

46.785

-341.191

Aansluiting geldmiddelen

Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december
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2018

2017

947.784

1.288.975

46.785

-341.191

994.570

947.784
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8.4 Toelichting
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Noord- en Oost-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus
Noord en Oost Nederland (ENO) is statutair gevestigd te Groningen. Het adres van de stichting is
Parklaan 21, 9724 AP Groningen. Exodus bestaat uit verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie.
Alle Exodushuizen zijn lid van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:
1. De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te
komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren
zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de
maatschappelijke structuren die de oorzaak daarvoor vormen;
2. Het verlenen van steun aan predikanten en rooms-katholieke justitie-pastores werkzaam in
inrichtingen van het gevangeniswezen

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

•
•
•
•
•

Bedrijfsgebouwen: 10%
Inventaris: 20%
Installaties: 20 - 33,3%
Automatisering: 33,3%
Vervoermiddelen: 20%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide
financiële instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen
naar de waarderingsgrondslagen van de individuele jaarrekeningposten.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen
is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde).
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Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. 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.
Pensioenregeling
Stichting Exodus Noord en Oost Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer
pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Noord en Oost Nederland. De verplichtingen, die
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. Stichting Exodus Noord- en Oost-Nederland betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen
van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 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 2018 bedroeg de dekkingsgraad
97,5%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (beleidsdekkingsgraad) is 101,3%. Het
vereiste niveau van de dekkingsgraad is ruim 124%. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend
bij de Nederlandsche bank. Hierin staat dat de verwachting is, dat binnen 12 jaar hieraan voldaan kan
worden. Verder voorziet het Fonds geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen
te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Noord- en OostNederland 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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8.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland
Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2018, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2018 en
de samengevatte resultatenrekening 2018 met bijhorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde
jaarrekening 2018 van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland te Groningen.Wij hebben een goedkeurend
oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 25 maart 2019.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in Nederland
geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). Het kennisnemen van de samengevatte
jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening
van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland te Groningen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van
onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810, ‘’Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’’.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent
met de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Exodus Noord en Oost Nederland te Groningen
en in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi.
Was getekend te Sliedrecht, 25 maart 2019.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
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