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1. Over Exodus
1.1 Voorwoord
Met trots blikken we terug op het jaar dat achter ons ligt. Een jaar waarin we veel hebben bereikt en
voorbereidingen troffen om in 2019 te kunnen oogsten op velerlei gebied. Dit proces heeft veel van
de medewerkers gevraagd, waardoor er veel waardering is voor het enthousiasme waarmee onze
medewerkers aan het werk zijn.
We hebben actief ingezet op de verbetering van de dienstverlening aan de vijf regio’s van Exodus Nederland.
Onze ambitie is een dienstverlening te bieden waar onze leden te allen tijde op kunnen rekenen, omdat
ze weten waar ze aan toe zijn. Tegelijk wil de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN)
op consistente wijze een duidelijke bijdrage leveren aan de afhandeling van financiële en administratieve
processen. Dit in nauwe samenwerking met de leden en onze partners, met een stimulerende rol voor
continue kwaliteitsverbetering.
De aandacht voor vrijwilligers, deelnemers en medewerkers stond dit jaar centraal. SEN plaatst hen in al
haar handelen centraal.
Zo hebben we in 2018 flinke stappen gezet specifiek in de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers
door bijvoorbeeld een samenwerking met Stichting MEE. Zo kregen de vrijwilligers extra handvatten voor
het omgaan met een veranderende doelgroep.
En door bijvoorbeeld ontwikkelingen en verbeter maatregelen op het terrein van kwaliteit, medewerkers
veiligheid en tevredenheid. De inzet van een deskundig beleid zal dit proces in het komende jaar voortzetten.
We mogen met trots en dank terugkijken. Volgend jaar spannen we ons wederom in om de huidige
voortgang te continueren en het belangrijke werk dat Exodus mag doen in alle vertrouwen en breed
gedragen uit te voeren.
Graag nodig ik u uit om kennis te nemen van de meest belangwekkende ontwikkelingen van 2018 en van
de inzet die geleverd wordt om deze tot stand te kunnen brengen.
Jan van Gils
directeur-bestuurder Exodus Nederland
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1.2 Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe
kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

1.3 Visie
Wij geloven in de kracht van een zorgzame samenleving, daar dragen wij aan bij door te:
• Werken in de context van de forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving.
• Geloven in het herstel van mensen en een perspectief op een zinvol leven
• Kijken naar en te begeleiden in de complexiteit van het herstel voor zowel daders als slachtoffers
• Geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het opbouwen en
onderhouden van een krachtig netwerk
• Investeren in het versterken van mensen en een veiligere maatschappij
• Informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken van
onze missie
Wij doen dit samen met anderen!

1.4 Kernwaarden
1. Mensgericht - Medewerkers van Exodus staan naast de ander. We begeleiden ex-gedetineerden en
hun familieleden, we behandelen ze niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardig
2. Behulpzaam - Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de ex-gedetineerden
en hun familieleden. Hulp- en informatievragen beantwoorden we eerlijk en transparant. We
werken mee, we handelen niet opportunistisch.
3. Volhardend - Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan
misschien wel rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief
4. Betrokken - Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander.
Deze houding verlangt Exodus ook van onze relaties zoals samenwerkingspartners, medewerkers
en ex-gedetineerden.

1.5 Doelstellingen
De vereniging heeft ten doel:
1. Het optimaliseren van de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de
samenleving in Nederland door:
• dienstbaar en ondersteunend zijn aan haar leden, die als doelstelling hebben de resocialisatie van
(ex-)gedetineerden, op het gebied van kwaliteitswaarborging, kwaliteitsontwikkeling, financieel
beheer en fondsenwerving, methodiekvorming en onderlinge communicatie tussen de leden;
• aansturend, initiërend en faciliterend bezig zijn met vrijwilligersgroepen binnen en buiten de
Penitentiaire Inrichtingen en de huizen van de leden, als dan niet met betrekking tot nazorg
aan (ex-)gedetineerden;
• het betrekken van en samenwerken met relevante partners, waaronder kerken, geloofsgemeenschappen, justitie(pastoraat), reclasseringsorganisaties, bij de nazorg aan (ex-)gedetineerden;
• de ontwikkeling van nieuwe Exodusprojecten;
• het ingaan op nieuwe beleidsontwikkelingen;
• het verwerven van subsidies ten behoeve van de leden;
en voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt.
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2. De vereniging draagt zorg voor een adequate medezeggenschapsstructuur ten behoeve van
het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de vereniging en de bij haar aangesloten
stichtingen werkzame personen. De instelling, samenstelling en bevoegdheden hiervan worden,
voor zover niet in deze statuten voorzien, bij reglement geregeld.
3. De vereniging kan, op een wijze als in het huishoudelijk reglement te voorziening, voor de leden
taken uitvoeren.
4. De vereniging en haar leden laten zich bij de uitvoering van haar doelstelling leiden door de
Bijbelse boodschap van gerechtigheid en heelmaking, te midden van de pluriformiteit van de
samenleving.
5. De vereniging kent regio’s vast te stellen en aan te wijzen door het bestuur na voorafgaande
goedkeuring van de leden.
6. De vereniging beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

1.6 Succesbepalende factoren
Succesbepalende factoren zijn randvoorwaarden om Exodus succesvol naar de toekomst te leiden. De
succesbepalende factoren zijn divers van aard. Voor de beleidsperiode 2018 worden de volgende factoren
als bepalend gezien voor Exodus in perspectief:
1) Tevreden en betrokken vrijwilligers
2) De deelnemer centraal
3) Vergroten medewerkers participatie
4) Onderscheidend imago
5) Algemene Verordening Gegevensbescherming
6) Betrouwbare management informatie
7) Financieel gezond
8) Digitaliseren van gegevensinformatie

1.7 Juridische en interne structuur
Samenwerkingsverband Exodus Nederland is een vereniging van regionale Exodusstichtingen, die met een
aansluitovereenkomst aan elkaar verbonden zijn.
In 2018 kent de vereniging vijf aangesloten stichtingen, ook regio’s genoemd:
Exodus Zuid-Holland
Exodus Noord-Holland
Exodus Noord- en Oost-Nederland
Exodus Midden Nederland
Exodus Zuid-Nederland
De directeur-bestuurders van de regio’s vormen samen met de directeur-bestuurder van de vereniging het
directieteam.

7

Organogram
ALV Vereniging Exodus

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

Directeurbestuurder

Directeurbestuurder

Directeurbestuurder

Directeurbestuurder

Bestuur

OC

OC

OC

OC

RvT

Directeurbestuurder

Ge
MOR

OC

OC

Cliëntenraad

Midden
Nederland
(Utrecht en
Flevo-polder
en
Gelderland)

ZuidNederland
Noord
Holland

ZuidHolland

(NoordBrabant,
Limburg en
Zeeland)

Exodus
Noord en
Oost
Nederland
(ENO)
(Groningen,
Friesland,
Drenthe,
Overijssel)

VB
V&K

VerenigingsBureau

1.8 Raad van Toezicht en bestuur
Exodus is een vereniging, voluit de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland. De vereniging
heeft een Raad van Toezicht, die bestaat uit:
Marianne Luyer, voorzitter
Jacco Groeneveld, lid
Vincent Eversdijk, lid
Het bestuur bestond tot mei 2018 uit:
Dik Toet, lid
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht (RvT) en van het bestuur is onbezoldigd. Alleen werkelijk
gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, inclusief de afdeling
Vrijwilligers & Kerkzaken. Sinds mei 2018 is Jan van Gils aangesteld als directeur-bestuurder, waardoor de
taken van het bestuur bij hem zijn belegd. De directeur wordt bezoldigd conform de CAO Sociaal Werk.
In de overgangsperiode naar een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder
vergaderden het (eenkoppige) bestuur en de Raad van Toezicht samen. Zij kwamen in deze formatie vijf
keer bijeen.
Op de agenda in 2018 stonden onder andere de voortgang van de ontwikkelagenda, de zelfevaluatie van toezicht
en bestuur, het voorbereiden van de statutenwijziging en de voordracht benoeming directeur-bestuurder.
Tevens werd in 2018 twee keer in brede samenstelling vergaderd door de bestuurders en de raden van
toezicht van de aangesloten stichtingen en de vereniging.
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Overzicht van nevenfuncties leden Raad van Toezicht en bestuur:
Marianne Luyer

Directeur OnTheGood (betaald)
Voorzitter RvT CNV Connectief
Voorzitter Raad van Advies Espeq
Plv lid Raad van Europa
Lid Statenfractie CDA Flevoland
Lid Bestuur Steenkampfonds CDA

Jacco Groeneveld

Regiodirecteur Reclassering Nederland (betaald)
Director Social Innovation SIF (betaald)
Lid Raad van Toezicht Gevangenismuseum te Veenhuizen
Lid Adviescommissie Kennisinstituut Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
Lid Raad van Inspiratie Stichting Life Goals
Lid Bestuur Rotary Haarzuylens

Vincent Eversdijk

Partner bij BDO Advisory BV (betaald)

Dik Toet

Voorzitter stichting inloophuis psychiatrie/informatiepunt GGZ Holland Rijnland

De Algemene Leden Vergadering (ALV)
Het hoogste orgaan van de vereniging is de ALV. Alle ledenstichtingen hebben hierin één stem. De ALV stelt
de begroting en de jaarstukken vast. De ALV kwam in 2018 drie keer bijeen en nam de volgende besluiten:
•

Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018

•

Instemmen met wijziging statuten vereniging

•

Instemmen met profiel directeur-bestuurder

•

Herbenoeming Marianne Luyer en Jacco Groeneveld voor een tweede termijn als lid van de
Raad van Toezicht

•

Vaststellen Jaarplan 2019

•

Vastellen Jaarkalender 2019

•

Vastelling inhoudingen aan verenigingsbureau

•

Vaststellen begroting 2019

1.9 Governancecode
Exodus hanteert als zorgorganisatie de principes van de Zorgbrede Governancecode en wordt bestuurd
conform het Model Raad van Toezicht. Deze code is vertaald in de statuten van de vereniging. Beleid,
uitvoering en verantwoording zijn belegd bij de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht
op een moment vooraf (begroting) en achteraf (verantwoording jaarstukken) en staat de directeurbestuurder met raad en daad terzijde.
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1.10 Personeelsontwikkelingen
Verenigingsbreed werkten er in 2018 307 medewerkers bij Exodus, inclusief stagiaires.
Op het Verenigingsbureau werkten 32 medewerkers (24,4 FTE). Dit is inclusief vier stagiaires op de
afdelingen Communicatie en Fondsenwerving, P&O en Vrijwilligers en Kerkzaken.

Verzuiminfo
Het verenigingsbureau had een gemiddeld verzuimpercentage van 6,5%. Dit is een stijging van 2,5% ten
opzichte van 2017. In 2018 was er regelmatig overleg met de bedrijfsarts en re-integratiebureau het
Keerpunt. Frequent kort verzuim en individueel langdurig verzuim waren onderwerpen van gesprek.

CAO en arbeidsvoorwaarden
Volgens de afspraken van de CAO Sociaal Werk zijn conform de loonstijging ingaande 1 juli 2018 de
salarissen structureel verhoogd met 2%.
De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in overleg met de decentrale CAO-akkoorden
overeenstemming bereikt over de reparatie van het derde WW-jaar. De WW-reparatie is bedoeld voor
medewerkers die vanaf 1 maart 2018 langer dan twee jaar werkloos raken en voor medewerkers die
eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. Hiervoor betalen alle medewerkers een percentage
van 2% van het salaris.

Het Loopbaanbudget
In 2018 hebben we de inzet van het Loopbaanbudget gemeten over de periode juli 2015 tot en met
juli 2018. Uit deze meting blijkt gemiddeld van 33% van de medewerkers gebruik heeft gemaakt van
het Loopbaanbudget. De inzet van het loopbaanbudget wordt voornamelijk ingezet voor opleidingen/
trainingen, coaching of de aanschaf van studie- of leermiddelen.

Het Individueel Keuzebudget
Medewerkers raken steeds meer bekend met de mogelijkheden en het gebruik van het Individueel
Keuzebudget. Medewerkers hebben de vrijheid om hun IKB op basis van hun persoonlijke situatie en wensen
in te zetten. Dat is goed merkbaar door de grote diversiteit van inzet van het IKB door medewerkers. Bij
de inzet van het IKB voor een opleiding is de uitbetaling aan de medewerker vrij van belastingen.
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2. Feiten en Cijfers
2.1 Ontwikkelingen Centraal Aanmeldteam
Het Centraal Aanmeldteam (CAT) behandelt alle aanmeldingen van mogelijke kandidaten voor de
Exodushuizen en -programma’s. In overleg met de regio’s wordt besloten of een deelnemer in aanmerking komt
voor begeleiding vanuit Exodus. Dit kan bestaan uit begeleid wonen, ambulante begeleiding of dagbesteding.
Daarnaast houdt het CAT zich bezig met het verstrekken van informatie over de begeleidingsprogramma’s
van Exodus aan gedetineerden, verwijzers (onder andere de reclassering) en familieleden.
Uit de aanmeldingen komt een beeld naar voren van toenemende multi-problematiek, waarbij verschillende
psychiatrische en gedragsstoornissen gecombineerd aanwezig zijn. In 2018 heeft dat de ontwikkeling
van extra deskundigheid bij onze begeleiders en vrijwilligers noodzakelijk gemaakt. Om die reden zijn
aanvullende trainingen en opleidingen aangeboden aan onze professionals en vrijwilligers. Daarnaast heeft
dit ertoe geleid dat er in 2018 nieuwe categorieën plaatsingsmogelijkheden zijn toegevoegd, waaronder
specifieke begeleiding voor verstandelijk beperkten.

2.2 De deelnemers
In de vijf regio’s waren in 2018 ongeveer 600 deelnemers, zowel in de ambulante begeleiding als in het
begeleid wonen traject.Van dit aantal zat ongeveer twee derde in het begeleid wonen traject en ongeveer
de helft ontving ambulante begeleiding.
Van alle deelnemers werd 80,2% gefinancierd vanuit DForzo. Deelnemers in het begeleid wonen traject
verbleven gemiddeld 107 dagen bij Exodus. Deelnemers ontvingen gemiddeld 248 dagen ambulante begeleiding.

2.3 Deelnemerstevredenheidsonderzoek
Jaarlijks vindt binnen Exodus het deelnemerstevredenheidsonderzoek (DTO) plaats. Dit onderzoek is
uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Triqs. Vanuit de ambulante begeleiding hebben
127 respondenten aan het onderzoek meegewerkt; vanuit het beschermd wonen traject deden 117
respondenten mee. Het gemiddelde waarderingscijfer is gestegen van een 7.3 naar een 7.6; een resultaat
waar we trots op zijn. 97% van de deelnemers uit de ambulante begeleiding en 73% van de deelnemers uit
het beschermd wonen traject zouden Exodus aanbevelen.

2.4 Resultaten vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk van Exodus kent drie verschillende vormen. Allereerst het ‘nazorgwerk’, dat zich
concentreert op re-integratie en ondersteuning van deelnemers in een Exodushuis of in de ambulante
zorg, bijvoorbeeld als buddy. Vrijwilligers begeleiden deelnemers onder meer met praktische hulpvragen,
zoals huiswerk en het bijbrengen van computervaardigheden/social media. In 2018 is een succesvolle start
gemaakt om in een breder spectrum hulp te bieden. Een vrijwilliger kan veel betekenen voor de partner
en eventuele kinderen van de deelnemer, de zogenaamde ‘achterblijvers’. De kans op een succesvolle
terugkeer in de samenleving wordt op deze manier groter en deelnemers reageren hier enthousiast op.
De tweede groep vrijwilligers richt zich specifiek op kinderen van gedetineerde ouders. Zie hiervoor de
paragraaf ‘Ouders, Kinderen en Detentie’ in hoofdstuk 3.
De derde groep is de kerkvrijwilliger, die binnen de PI actief is in samenwerking met de geestelijk verzorgers
aldaar. Het ‘inzorgwerk’ (zorg binnen de muren van PI’s) is van grote waarde. De vrijwilligers bereiden de
zondagse kerkdiensten in praktische zin voor. Na afloop drinken zij met de gedetineerden thee en koffie en
bieden hen een luisterend oor. Sinds jaar en dag zetten zij zich ook in voor groepsgesprekken over onder
andere liturgie en zingeving in het leven.
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De unieke positie van deze groep vrijwilligers biedt kansen om als Exodusambassadeur aan de slag te gaan.Als
gevangenen al tijdens detentie kennismaken met de hulp die Exodus kan bieden, dan kan deze ondersteuning
na detentie bij Exodus worden voortgezet. Een praktische oplossing die een breder perspectief biedt voor
de mogelijke toekomstige deelnemers. Voor 2019 is het voornemen het ambassadeurschap verder uit te
breiden met (ex-)deelnemers die hun verhaal vertellen.
De vrijwilligerstaken worden steeds verantwoordelijker, blijkt uit ervaring. Daarom krijgen training en
opleiding van vrijwilligers opnieuw veel aandacht het komende jaar en wordt de professionalisering van de
vrijwilligers verder uitgebreid.
Het bestaande trainingspakket, de basistraining voor nieuwe vrijwilligers en de methodiektraining
Krachtwerk worden gecontinueerd.
In 2018 is geïnvesteerd in een nieuwe cursus ‘Herkennen van en omgaan met mensen met een Licht
Verstandelijke Beperking (LVB)’. Een grote groep gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking en
dit vraagt dat om een specifieke manier van omgang. Daarom is deze nieuwe cursus aangeboden.
Om de schuldhulpverlening voor deelnemers te optimaliseren, wordt in samenwerking met het Centraal
Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een nieuwe cursus aangeboden. Door boetes en bekeuringen van het CJIB
op te schorten en betalingsregelingen te treffen kunnen oplopende schulden worden beperkt.
Verder zullen de familieleden van de gedetineerde, de ‘achterblijvers’, meer en meer betrokken worden om
zo het re-integratieproces te verstevigen.
De uitbreiding van de vrijwilligerstaken maakt persoonlijke aandacht voor de vrijwilliger, en de
vrijwilligerscoördinatoren in het bijzonder, een speerpunt voor de komende jaren. De resultaten van
het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek zijn input voor een nog betere band tussen de professionals en
de vrijwilligers.

Cijfers vrijwilligerswerk
Nazorg

335

FPC

1

Inzorg

1071

JJI

4

OKD

180

PIJ (partc)

2

SEN/forum/ambassadeurs

18

TBS part.

4

Bestuursleden incl. RvT

31

Rijks TBS

1

Promotors

4

PI

29

Vertrouwenspersonen/klachtencie

6

Regiocoördinatoren (personeel)

7

Aspirant-vrijwilligers*

42

Vrijwilligerscoördinatoren

28

Totaal

1680

*wacht op VOG en/of contract
Vrijwilligers kunnen in meerdere groepen actief zijn

Inzorggroepen
DTC

3
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3. Beleid
3.1 Bedrijfsvoering
De organisatiestructuur van vijf zelfstandige regio’s binnen de vereniging maakt een eenduidige
bedrijfsvoering belangrijk. Bedrijfsprocessen zijn daartoe het afgelopen jaar aangepast en verbeterd.
Zo is het financiële proces rond declaraties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid door middel van
automatisering vereenvoudigd, hetgeen heeft geleid tot een betrouwbaarheidspercentage van 99,8% in het
declaratieproces.

Profilering
Het werk van Exodus beslaat naast de forensische zorg ook de inzet van ongeveer 1700 vrijwilligers. Naast
de ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we de aandacht, hulp en financiële
ondersteuning van derden nodig om dit werk mogelijk te maken. Eén van de taken van de vereniging is
hiertoe het werk van Exodus onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken. Om dit inhoud te geven
is onder andere de publiciteitscampagne ‘FACES’ ontwikkeld. Indringende portretfotografie gecombineerd
met pakkende oneliners geeft (ex-)gedetineerden letterlijk een gezicht en onderschrijft het belang om
onze deelnemers kansen te bieden tijdens en vóór hun terugkeer in de samenleving.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Een organisatie als Exodus, die als missie heeft het bieden van kansen voor een kwetsbare doelgroep,
is per definitie een mensgerichte organisatie die maatschappelijk onderneemt. We houden bij Exodus
in sterke mate rekening met mens en omgeving. Dat uit zich onder andere in de belangrijke rol van de
medezeggenschapraad en het streven naar de installatie van een volwaardige cliëntenraad, waar we in
2018 een start mee hebben gemaakt. Het Exoduspersoneel wordt gestimuleerd tot het gebruikmaken
van openbaar vervoer en heeft verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van de gezondheid en
vitaliteit, zoals het inzetten van het LBB voor gezondheid en de vitaliteitsuren. In het groeiende aanbod
van personeel richten we ons meer en meer op diversiteit onder de medewerkers. Tot slot biedt Exodus
kansen en mogelijkheden voor haar eigen doelgroep, door ook ex-gedetineerden een plek te geven binnen
de organisatie, zowel als betaalde krachten als binnen het vrijwilligerswerk.

AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft ertoe geleid dat
er noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd in de bedrijfsvoering, werkprocessen en protocollen op het
gebied van privacy.

ICT
Het afgelopen jaar is ingezet op ICT-vernieuwingen, zowel in de hardware als in de software. In 2017
werden de financiële mogelijkheden gecreëerd om te komen tot noodzakelijke vervanging van verouderde
systemen. Daartoe is in 2018 overgegaan tot de aanschaf van Office 365 en gestart met onder andere de
migratie naar Sharepoint en het optimaliseren van de HRM-tools. In 2019 zullen de ICT-ontwikkelingen
verder landelijk worden doorgevoerd.
Een belangrijke, nieuwe ontwikkeling is de invoer van een geoptimaliseerde, landelijke Business Intelligence
(BI) tool. Dit stelt ons in staat actueler cijfermatig inzicht te krijgen in de werkzaamheden van Exodus.
Medio 2019 zal de BI-tool landelijk zijn doorgevoerd.
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Tot slot kreeg ook het cliëntregistratiesysteem REGAS extra aandacht. Al langer lag er een wens voor een
REGAS-dashboard. In 2018 is er een werkgroep met diverse medewerkers uit alle regio’s gevormd, wat
heeft geleid tot de ontwikkeling van meerdere dashboards die de registratiewerkzaamheden in REGAS
minder arbeidsintensief maken. Deze zullen gedurende 2019 worden geïmplementeerd

3.2 Activiteiten
Ouders, kinderen en detentie
Het vrijwilligersprogramma Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) richt zich op het herstellen en
verstevigen van de band tussen de gedetineerde ouder en kind. Eens per maand rijden Exodus-vrijwilligers
de kinderen van gedetineerden naar verschillende PI’s. De kinderen krijgen de kans om hun ouder te
ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte.
De nadruk van dit aanbod ligt, naast de ontmoeting tussen ouder en kind, op het luisteren naar de kinderen
en hen op deze manier het gevoel geven dat zij gehoord worden.
In 2018 deed de Raad van Europa de aanbeveling om PI’s meer in te richten op kinderen. Zowel in het uiterlijk
van de PI als de aangeboden programma’s en trainingen, maar ook in het gedrag van personeel om herstel
tussen de ouder en het kind te bevorderen. Dit bevestigt nogmaals het belang van het OKD-programma.

Mijn kind en ik
De training Mijn kind en ik is uitgegroeid tot een volwaardig programma waarbij gedetineerde vaders leren hoe
zij de relatie met hun kind kunnen onderhouden en opbouwen vanuit de PI. In 2018 is het coachingprogramma
ook buiten de PI’s aangeboden. Omdat hier geen detentiebeperkingen meer gelden is het lesmateriaal
uitgebreid en hierop aangepast. Een hernieuwde aanpak binnen de eigen Exodushuizen en extern, zoals bij
Novadic Kentron in Brabant, moet in 2019 zijn vruchten afwerpen en tot meer succes leiden.

Vakantiekamp
Voor gedetineerde vaders en hun kinderen werd naar Amerikaans voorbeeld het vakantiekamp ontwikkeld:
een drie dagen durend vakantieprogramma waaraan maximaal 8 vaders en 15 kinderen per PI kunnen
deelnemen. De bedoeling is dat zij zich binnen de gevangenismuren vermaken met sport, spel en quality
time. De kinderen verblijven gedurende de resterende tijd in een jeugdherberg ‘om de hoek’ van de PI. Het
doel van dit project is om de band tussen gedetineerde ouder en kind te versterken.
Ondanks de goede voorbereiding ging het vakantiekamp in 2018 niet door.Vaders hadden meer tijd nodig om
vertrouwen te krijgen in het evenement. Met nieuwe inzichten krijgt het programma in 2019 een doorstart.

Signal
In 2018 startte Exodus een berichtenservice via de app Signal.We riepen een telefoonnummer in het leven
om kinderen van gedetineerde ouders en familieleden de mogelijkheid te geven om hulp en advies te
vragen. Een team van vrijwilligers staat dagelijks van 15.00 tot 23.00 uur paraat om vragen te beantwoorden
en advies te geven.

Voorlichtingsprogramma Onderwijs
In 2015 is een verlanglijst van kinderen van gevangenen opgesteld. Eén van de tien wensen luidt:‘Onderwijzers
en leraren weten wat het betekent als je vader of moeder in de gevangenis zit’. In 2018 maakten we een
begin met een algemeen voorlichtingsprogramma voor onderwijzers van basisscholen. Een animatiefilm en
digitale voorlichting zijn in voorbereiding.

Connect
In 2018 hebben we ons middels het project Connect gericht op de intensivering van onze huidige
zakenrelaties en op nieuwe samenwerkingen met bedrijven. Diverse regionale netwerkbijeenkomsten en
presentaties werden georganiseerd en daarvoor werkten we samen met lokale sociale ondernemers, zoals
Social Bakery en Heilige Boontjes.
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Connect nam in het najaar deel aan de Christelijke Ondernemers (CO) dagen in Veenendaal. De
ondernemers van het CO-netwerk gingen met Exodus in gesprek over de mogelijkheden voor en met
(ex-)gedetineerden. Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met Justis (een onderdeel van Dienst
Justitiële Inrichtingen) een quiz over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die op de beursvloer werd
gehouden. In 2019 continueren we het project Connect. In samenwerking met DJI zullen we werken aan
een betere aansluiting voor (ex-)gedetineerden met werk en opleiding.

Gezinsbenadering
Exodus is betrokken, samen met andere organisaties, bij de invulling van workshops van het project
Gezinsbenadering in de PI Veenhuizen. Acht vaders deden mee in het project en formuleerden hulpvragen
voor het gezin en hoe ze hieraan gaan werken. In de workshops leren de vaders hoe ze hun rol in de
opvoeding van het kind sterker kunnen maken.

Vrijwilligersdag
Op 27 oktober 2018 verwelkomden wij onze vrijwilligers op de jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag in
Nijkerk. Een dag waarop al bijna 15 jaar de ongeveer 1700 vrijwilligers van Exodus worden bedankt voor
hun inzet van het afgelopen jaar. Deze dag staat in het kader van elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen
en deskundigheidsbevordering.
Met het thema ‘Hou vol, Hou vast’ kreeg de Landelijke Vrijwilligersdag dit jaar zijn vorm. Presentator
Klaas Drupsteen was dagvoorzitter en sprak met diverse vrijwilligers om hun ervaringen te delen met de
aanwezigen. Ex-gedetineerden en achterblijvers kwamen aan het woord, evenals de jongerenambassadeurs.
Zij vertelden over de detentie van hun familielid en wat dat met hen deed en hoe zij hun kennis inzetten
voor Exodus en andere achterblijvers van gedetineerden.
Tijdens deze Vrijwilligersdag zijn we een nieuwe traditie gestart, namelijk het uitroepen van de vrijwilliger
van het jaar. Afgelopen jaar was dat Raymond, vrijwilliger bij Exodus Amsterdam.
Meerdere muzikale bijdragen kwamen van Jan Rot en het Kris Ransijn Trio van de Delftse Studenten
Jazzvereniging Groover. Jan Rot, zanger, componist en tekstdichter, schreef gedurende de dag een nummer
over Exodus dat hij aan het einde van dag opdroeg aan alle vrijwilligers van Exodus. Een prachtige afsluiter
van een bijzondere dag.

Exodusconcert en gedichtenwedstrijd
“Als je uit de gevangenis komt, voelt het niet meteen alsof je erbij hoort. Muziek heeft deze kracht
wel, het verbroedert, en dat wil ik graag overbrengen”. Dit vertelde zanger Jeangu Macrooy tijdens het
Exodusconcert 2018 in PI Krimpen aan den IJssel.
Exodus, KRO-NCRV, Uitgeverij Ark Mission en de Dienst Geestelijke Verzorging van DJI organiseren
jaarlijks een dichtwedstrijd en concert om gedetineerden te motiveren op creatieve wijze uiting te geven
aan hun gevoel. Op die manier willen zij het grote publiek laten zien dat het altijd de moeite waard is om te
investeren in mensen. Dit jaar werd het voor de tiende keer georganiseerd en het thema was ‘Open deur’.
Jeangu en zijn negenkoppige band gaven een overweldigende show, voor een zaal met ongeveer 60
gedetineerden. Daarnaast was er ook nog een gastoptreden van de bajesband. Bandleden Wendell en Rick
vertellen dat het zeer bijzonder is dat ze tijdens hun detentie de kans krijgen muziek te maken. “Samen
muziek maken werkt bevrijdend”.
Tijdens het Exodusconcert werd eveneens het winnende gedicht van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd
gepresenteerd. Schrijver Rashid Novaire, juryvoorzitter, gaf workshops dichten in verschillende PI’s
voorafgaand aan het concert. “Ik heb diepe bewondering voor deze mensen die veelal hun gedicht
gebruikten als voertuig om even uit de tijd te varen.” De drie gedetineerden die met hun gedicht waren
genomineerd zijn Ludson (PI Krimpen), Jos (PI Vught) en Steven (PI Veenhuizen).
Jeangu koos uiteindelijk het winnende gedicht en vertolkte het in een gezongen nummer. Het gedicht
van gedetineerden Jos raakte hem het meest. Winnaar Jos vertelde over de uitvoering van Jeangu van zijn
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gedicht: “Dit is onbeschrijflijk, dat mijn gedicht gekozen wordt, de uitvoering ervan door Jeangu en zijn
band. Het is net of jullie even in mijn hart hebben rondgekeken.”
Op 21 mei 2018 werd het Exodusconcert uitgezonden in het Radio 5 programma Volgspot van Hijlco Span.

Het winnende gedicht van Jos
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3.3 Ontwikkelingen
Expertisecentrum K I N D
Avans Hogeschool en Exodus namen in 2018, in nauwe samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen, het
initiatief voor het ontwikkelen van het Expertisecentrum K I N D (Kind, Inspiratie, Netwerk en Detentie):
een verzamelpunt van expertise rondom herstel, kansen, veerkracht en verbinding voor familieleden van
gedetineerden. Tijdens een congres in november, georganiseerd door Avans en Exodus en met bijdragen
van onder andere Monique Schippers, divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring,
dr. Joni Reef, universitair docent Criminologie, en kinderombudsman Margrite Kalverboer, werd het
expertisecentrum officieel gelanceerd. Het expertisecentrum is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur per mail
en telefonisch bereikbaar.

De grens over
Nieuwe Belgische wetgeving maakt het sinds 2018 mogelijk om in België kleinschalige transitiehuizen voor
(ex-)gedetineerden op te starten. Exodus wil gedetineerden over de grens dezelfde mogelijkheden en
kansen bieden als in Nederland en hen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van de opgebouwde
ervaring en expertise die aantoonbare resultaten hebben opgeleverd. In samenwerking met een Belgische
partner hebben we ons daartoe in oktober 2018 ingeschreven op de aanbesteding die de Belgische
overheid heeft uitgeschreven. Daarmee kunnen de pijlers, kernwaarden en Krachtmethodiek van Exodus
worden ingezet om te komen tot een actief burgerschap en vermindering van recidive.
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4. Kwaliteit en veiligheid
4.1 ISO-normering
Het afgelopen jaar is binnen de ISO-normering de overstap gemaakt van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015.
De voorbereidingen voor deze overstap zijn al in 2017 getroffen. De focus van de ISO 9001:2015 ligt onder
meer op risico-gebaseerd denken en de context waarin risico’s kunnen plaatsvinden.
Tijdens audits wordt getoetst of Exodus nog voldoet aan de norm. In 2018 kwamen enkele kleine
verbeterpunten naar voren die direct zijn opgepakt. Tijdens de voorbereidingen op de audits blijkt steeds
weer de bevlogenheid van de Exodus-werknemers en hun enthousiasme als zij vertellen over hun werk.

4.2 Klachtencommissie
In het afgelopen jaar zijn er zeven klachten ontvangen door de commissie. Van deze klachten zijn er vier
gegrond verklaard, is één klacht ingetrokken en zijn twee klachten niet-ontvankelijk verklaard.

4.3 Vertrouwenscommissie
In 2018 beschikte Exodus over twee vertrouwenspersonen. Dit zijn onafhankelijke personen die niet
werkzaam zijn bij Exodus. In 2018 is er meerdere keren contact gelegd met de vertrouwenspersonen. Dit
betrof vooral de vraag naar een luisterend oor van bewoners en werknemers, maar ook het adviseren bij een
werkconflict. Hierbij fungeert de vertrouwenspersoon als ‘partijdige’ betrokkene, de vertrouwenspersoon
is er namelijk voor de werknemer. Een aantal van deze zaken is uiteindelijk bij de klachtencommissie beland.
De vertrouwenspersonen komen eens per jaar bij elkaar voor overleg, samen met de klachtencommissie.
Hierbij worden zaken niet inhoudelijk besproken, maar komt vooral het proces ter sprake.
Vertrouwenspersonen 2018 – heden:
•

Ellen Timmermans

•

Hanneke Atsma

4.4 Gedragscode
Voor alle medewerkers geldt de gedragscode. Zij tekenen daarvoor in de arbeidsovereenkomst en
ontvangen deze via de personeelsgids bij indiensttreding. Daarnaast is de gedragscode beschikbaar via
intranet.Voor de vrijwilligers geldt een aparte gedragscode.

4.5 GemOR
De GemOR is de gemeenschappelijke ondernemingsraad waarin het personeel van de vereniging en de
stichtingen vertegenwoordigd worden. Tot mei 2018 hadden zitting in de GemOR:
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•

Karin Goosen, regio Zuid-Nederland, voorzitter

•

Marloes Berings, verenigingsbureau Exodus Nederland, secretaris

•

Jette Kuiper, regio Midden Nederland

•

Suzanne Spruit, regio Noord-Holland

•

Roselyne van de Heul, regio Zuid-Holland (duo functie)

•

Ronald Frederiks, regio Zuid-Holland (duo functie)
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In mei veranderde, nadat een verkiezing was gehouden, de samenstelling van de GemOR. De GemOR
bestaat nu uit:
•

Hans Voshol, regio Zuid-Holland, voorzitter

•

Henk van der Beek, verenigingsbureau Exodus Nederland

•

Lisa von Hebel, regio Noord- en Oost-Nederland

•

Pieter Dekker, regio Midden Nederland

•

Ellia Verhoef, regio Zuid-Nederland

•

Roy van Dijk, regio Noord-Holland

OC
Het verenigingsbureau heeft een Onderdeelscommissie (OC) waarvan één lid is afgevaardigd in de
GemOR. De OC heeft rechten en plichten ten aanzien van het vast te stellen beleid dat van invloed is op
het personeel van het verenigingsbureau. In de OC hadden zitting Marloes Berings en Winie Hanekamp. In
mei 2018 zijn er verkiezingen gehouden en werden de functies bemand door Reyna Kadijk en Henk van
der Beek. In 2019 komt er een derde lid bij middels een verkiezingsprocedure.

21

5. Risicobeheersing
5.1 Strategie
Risicomanagement is essentieel voor het realiseren van onze ambities. De afgelopen jaren hebben
vooral in het teken gestaan van aanpassingen in de bedrijfsvoering. Veranderende financiering van onze
werkzaamheden en de ontwikkelingen in de samenleving maakten dat noodzakelijk.
Om tot een goede dienstverlening te komen, hebben we een actueel en compleet beeld nodig van de te
leveren diensten en de vraag daarvoor van onze leden. Het aanbod van diensten dient overeen te komen
met de vraag van de leden. Door contacten te onderhouden met de stichtingen en zo hun vragen en
wensen continue in de gaten te houden, kunnen we onze dienstverlening actief blijven aanbieden.

5.2 Interne samenwerking
De organisatiestructuur van vijf zelfstandig opererende regionale stichtingen en het samenwerkingsverband
Exodus Nederland is een structuur die veel aandacht vereist. De onderlinge samenwerking heeft deze
aandacht in 2018 volop gekregen en resultaten en successen zijn navenant. De begroting voor het nieuwe
boekjaar is voor het eerst in gezamenlijk overleg samengesteld. Met de aanstelling van beleidsmedewerkers
is een adviesgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met het gezamenlijk ontwikkelen, uitzetten,
monitoren en evalueren van beleid.

5.3 Financieel
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2018 aangegeven dat de financiële bijdragen en subsidies
voor het vrijwilligerswerk worden heroverwogen. Hiervoor gaat een andere weging gelden. Tot nu toe
werd subsidieverantwoording afgelegd op basis van het aantal actieve vrijwilligers. Vanaf 2019 worden de
verrichte activiteiten van de vrijwilligers de wegingsfactor. Daarnaast worden de ontvangen donaties en
fondsen meegenomen in de beoordeling van de hoogte van de nieuwe subsidie. In gesprekken met het
ministerie over dit onderwerp worden de ontwikkelingen en de mogelijke aanpassingen die hierdoor nodig
zijn in de bedrijfsvoering in kaart gebracht en bijgehouden.

5.4 Operationeel
Binnen DJI zijn psychologen (PMO – Psycho-Medisch Overleg) en casemanagers verantwoordelijk
voor de voorselectie van potentiële deelnemers. In 2018 ontstond onduidelijkheid over de rollen en
verantwoordelijkheden voor de indicatie voor forensische zorg in de laatste fase van detentie, waardoor
verwijzingen van het PMO naar Exodus zijn geminimaliseerd. De grootste knelpunten zijn:
•

Onduidelijkheid over wanneer gedetineerden geplaatst kunnen worden;

•

Gebrek aan opvangplekken in de buurt van woonplaats gedetineerde;

•

Afwijzingen voor plaatsing, terwijl dit niet is toegestaan.

Verwacht wordt dat in 2019 de meeste knelpunten zijn opgelost.

5.5 Wet- en regelgeving
De invoering van de nieuwe Wet Forensische Zorg (1 januari 2019) brengt risico’s met zich mee, doordat
nog niet bekend is wat de precieze uitwerking van deze wetgeving zal zijn. Over informatie-uitwisseling met
derde partijen (zoals reclassering en de PI’s) zijn nu bijvoorbeeld nog geen duidelijke afspraken gemaakt of
standaarden ontwikkeld.We houden ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet in de gaten en passen daarbij
onze werkwijze aan als dat nodig blijkt te zijn.
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6. Ontwikkelingen 2019
Vrijwilligerswerk
In 2019 gaan wij het vrijwilligerswerk verder optimaliseren. Afhankelijk van waar de behoefte ligt, zetten
wij onze vrijwilligers breder in. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met de reclassering in het
vrijwilligersproject COSA. Via wervingscampagnes kunnen we het vrijwilligersaantal en de diversiteit van
de vrijwilligers vergroten.

Deskundigheid personeel
De forensische zorgmarkt is zich aan het verbreden en steeds meer expertises zijn nodig om onze
deelnemers effectief te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van LVB. In 2019 gaan we
inzetten op het vergroten en verbreden van de deskundigheid van het personeel, waar we in 2018 al een
start mee hebben gemaakt. In 2020/2021 zal een uitgebreid deskundigheidsbeleidsplan worden opgesteld
om duurzame deskundigheidsontwikkeling van onze medewerkers te waarborgen.

Nieuwe keuzes
Een ander gevolg van de verbreding van de markt is dat er behoefte komt aan nieuwe diensten en nieuwe
doelgroepen. De leden van de vereniging spelen daarop in door nieuwe woonvormen en diensten te
ontwikkelen. Het verenigingsbureau zal in 2019 daarin haar rol nemen door gecontinueerd en nog meer
dienstverlenend en ondersteunend te zijn aan haar leden.

België
In België is in 2018 reeds de start gemaakt met het ontwikkelen van een kleinschalig transitiehuis voor
ex-gedetineerden. In 2019 gaan we de haalbaarheid verder onderzoeken.

Financiële gezondheid
De financiële resultaten waren in 2018 positief en we hebben een flink aantal stappen gezet om de
bedrijfsvoering zo betrouwbaar en accuraat mogelijk te krijgen. In 2019 blijven we sturen op de vergroting
van deze financiële gezondheid op de lange termijn.
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7. Financieel beleid
Financiële positie
In financieel opzicht is het jaar 2018 beter verlopen dan verwacht. Het verenigingsbureau is sinds 2016
begonnen met een duidelijke strategie: werken aan een financieel gezonde toekomst om toekomstige
investeringen in mensen en diensten mogelijk te maken.
De opbrengsten uit de inkooprelatie laten een duidelijke stijging zien. In vergelijking met het boekjaar
2017 kon nu aan de daadwerkelijk zorgvraag voldaan worden doordat niet zoals in 2017 gewerkt werd
met gemaximaliseerde inkoopafspraken. De subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor
vrijwilligers is gestegen. Hierdoor hebben wij, ook gezien de grote vraag, veel meer activiteiten kunnen
organiseren door meer medewerkers en vrijwilligers in te zetten.
De giften laten eveneens een stijging zien. Exodus beter en duidelijker op de kaart zetten door overal in
het land ons verhaal te vertellen, heeft tot dit positieve resultaat geleid. In het komende jaar gaan we hier
verder mee aan de slag. Per saldo hebben we de opbrengsten met 13% zien stijgen tot ruim 2,5 miljoen
euro. Een belangrijk deel van deze hogere baten hebben we ingezet om nog beter in te kunnen spelen op
de zorgvraag, door meer inzet van vrijwilligers en door het continueren van een aantal projecten die we
al jaren aanbieden.
De kortlopende schulden laten een stijging zien. Belangrijkste oorzaak is de stijging van de groepsinterne
schulden. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst om deze post tot een aanvaardbaar niveau
terug te brengen.
Per saldo hebben we een positief resultaat gerealiseerd van €156.000, wat volledig ten goede is gekomen
aan onze continuïteitreserve om tegenvallers in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. De verhouding
tussen vlottende activa en passiva is verbeterd. Hiertegenover staat echter wel dat de liquide middelen
tot een laag niveau zijn gedaald doordat de vorderingen op het ministerie van Justitie en Veiligheid sterk
zijn gestegen.
Duidelijk is geworden dat de ingezette strategie zijn vruchten beginnen af te werpen. Ondanks de mooie
stijging is de continuïteitreserve nog steeds maar een kleine 21% van de totale personeelskosten over
2018. Er zijn nog een aantal belangrijke stappen te zetten. Streven is om komende jaren langzaam de
reserves te verhogen zonder onze doelstellingen uit het oog te verliezen.

Liquiditeit en solvabiliteit
De liquide middelen zijn in 2018 behoorlijk gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de latere uitbetaling van
de geleverde zorgprestaties. De vorderingen laten daardoor ook een sterke stijging zien. De schulden
zijn gestegen. Als echter gekeken wordt naar het totaalbeeld is de verhouding tussen de schulden en
vorderingen verbeterd ten opzichten van het voorgaande jaar. De solvabiliteit laat ten opzichte van het
boekjaar 2017 een stijging zien van 0,16 naar 0,25. De liquiditeit laat ten opzichte van het boekjaar 2017
een stijging zien van 1,12 naar 1,23.

Kasstromen en financieringsbehoeften
De kasstroom laat een negatieve ontwikkeling zien. In het boekjaar 2017 was dit nog positief. In het
boekjaar 2018 zijn de kortlopende schulden gestegen met €152.000. De vorderingen daar tegenover zijn
gestegen met €1.084.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de latere uitbetaling van de geleverde
zorgprestaties. Streven is om de kortlopende schulden verder langzaam af te bouwen. De balanspositie
is gezond door voldoende openstaande vorderingen ter dekking van de kortlopende schulden. De
verwachting is dat de vereniging geen financieringsbehoefte heeft voor het boekjaar 2019.
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8. Jaarrekening 2018
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

8.1 Balans per 31 December 2018
(na resultaatbestemming)
31-12-2018

31-12-2017

e

e

30.842

40.063

30.842

40.063

2.040

2.040

1.686.456

602.278

52.277

820.902

1.740.773

1.425.220

1.771.615

1.465.283

Continuïteitsreserve

329.830

173.340

Bestemmingsreserves

22.384

24.734

352.214

198.074

1.419.401

1.267.209

1.771.615

1.465.283

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal Activa
Passiva

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

Begroting

Exploitatie

2018

2018

2017

e

e

e

8.836.108

8.468.462

7.555.261

-7.491.666

-7.124.082

-6.195.314

1.015.048

860.995

751.383

194.760

205.000

149.747

2.554.251

2.410.375

2.261.078

1.589.457

1.448.438

1.445.731

17.630

19.633

17.158

790.184

951.625

724.103

Som der bedrijfslasten

2.397.271

2.419.696

2.186.991

BEDRIJFSRESULTAAT

156.980

-9.321

74.087

-2.840

-4.000

-2.254

154.140

-13.321

71.833

0

0

0

-2.350

-13.400

-292

Toevoeging bestemmingsfonds

0

0

0

Onttrekking bestemmingsfonds

0

0

0

156.490

79

72.125

Voordelig

Voordelig

Voordelig

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Doorbetaalde opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING:
Toevoeging bestemmingsreserve
Onttrekking bestemmingsreserve

Mutatie algemene reserve (saldo)
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8.3 Kasstroomoverzicht
2018
e

e

2017
e

e

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen (inclusief boekresultaat verkoop
materiële vaste activa)
- mutatie reserves

156.980

74.087

17.630

17.158

0

292
17.630

17.450

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden

-1.084.176

335.426

152.192

198.061

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-931.984

533.487

-757.374

625.024

194

51

-3.034

-2.305

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-2.840

-2.254

-760.214

622.770

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-8.411

-13.030
-8.411

-13.030

-768.625

609.739

2018

2017

820.902

211.163

-768.625

609.739

52.277

820.902

Aansluiting geldmiddelen

Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december
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8.4 Toelichting
Exodusorganisatie
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland, statutair gevestigd te Leiden (Morssingel 5), is
onderdeel van de Exodusorganisatie (kortweg aangeduid als Exodus). Exodus bestaat uit verschillende
leden die werken vanuit dezelfde missie en visie. Alle Exodus Stichtingen zijn lid van vereniging
Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN).

Activiteiten
De vereniging heeft ten doel:
1. Het optimaliseren van de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de
samenleving in Nederland door:
• dienstbaar en ondersteunend zijn aan haar leden, die als doelstelling hebben de resocialisatie
van (ex-)gedetineerden, op het gebied van kwaliteitswaarborging, kwaliteitsontwikkeling,
financieel beheer en fondsenwerving, methodiekvorming en onderlinge communicatie tussen
de leden;
• aansturend, initiërend en faciliterend bezig zijn met vrijwilligersgroepen binnen en buiten de
Penitentiaire Inrichtingen en de huizen van de leden, als dan niet met betrekking tot nazorg
aan (ex-)gedetineerden;
• het betrekken van en samenwerken met relevante partners, waaronder kerken,
geloofsgemeenschappen, justitie(pastoraat), reclasseringsorganisaties, bij de nazorg aan (ex-)
gedetineerden;
• de ontwikkeling van nieuwe Exodusprojecten;
• het ingaan op nieuwe beleidsontwikkelingen;
• het verwerven van subsidies ten behoeve van de leden;
en voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt.
2. De vereniging draagt zorg voor een adequate medezeggenschapsstructuur ten behoeve van
het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de vereniging en de bij haar aangesloten
stichtingen werkzame personen. De instelling, samenstelling en bevoegdheden hiervan worden,
voor zover niet in deze statuten voorzien, bij reglement geregeld.
3. De vereniging kan, op een wijze als in het huishoudelijk reglement te voorziening, voor de leden
taken uitvoeren.
4. De vereniging en haar leden laten zich bij de uitvoering van haar doelstelling leiden door de Bijbelse
boodschap van gerechtigheid en heelmaking, temidden van de pluriformiteit van de samenleving.
5. De vereniging kent regio’s vast te stellen en aan te wijzen door het bestuur na voorafgaande
goedkeuring van de leden.
6. De vereniging beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

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.
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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.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Verbouwing: 10%
• Inventaris: 20%
• Installaties: 20%
• Automatisering: 33,3%
• Vervoermiddelen: 20%
• Overige materiële activa: 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.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
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.
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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.
Pensioenregeling
De vereniging Samenwerkingsverband Exodus 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 de vereniging Samenwerkingsverband Exodus
Nederland. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij
het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De vereniging Samenwerkingsverband Exodus 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 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. De vereniging Samenwerkingsverband Exodus 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.
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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.

8.5 Toelichting op de balans
Materiële vaste activa

Installaties

Automatisering

Vervoermiddelen

91.641

45.960

32.032

188.976

19.649

6.990

385.249

Geaccum afschr per 31-12-17

73.222

41.724

30.800

172.801

19.649

6.990

345.185

Boekwaarde per 31-12-17

18.419

4.237

1.232

16.175

0

0

40.063

Investeringen

0

2.801

0

5.610

0

0

8.411

Desinvesteringen

0

0

0

0

19.649

0

19.649

7.240

1.234

777

8.378

0

0

17.630

0

0

0

0

19.649

0

19.649

Aanschafwaarde per 31-12-18

91.641

48.761

32.032

194.586

0

6.990

374.010

Geaccum afschr per 31-12-18

80.463

42.958

31.577

181.179

0

6.990

343.167

Boekwaarde per 31-12-18

11.178

5.803

455

13.407

0

0

30.842

Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen

Totaal

Inventaris

Aanschafwaarde per 31-12-17

Overige
materiële activa

Verbouwing

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

De vereniging bezit niet het juridische eigendom van de verbouwing.
De overige activa betreft de productiekosten van het maken van een DVD. Deze film wordt gebruikt in de
penitentiaire inrichtingen als voorlichtingsmateriaal.
Voorraden
31-12-2018

31-12-2017

Bijbels

2.040

2.040

Totaal voorraden

2.040

2.040

De voorraad bestaat uit een aantal bijbels. De bijbels hebben per 31 december 2018 een winkelwaarde
van € 18.644 (2017: € 18.644) Deze Bijbels worden bij bijzondere gelegenheden verstrekt aan bewoners.
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Vorderingen
De specificatie is als volgt:
31-12-2018

31-12-2017

1.507.669

231.586

Groepsinterne vorderingen

81.813

211.809

Vooruitbetaalde bedragen

58.491

47.787

Nog te ontvangen bedragen

36.208

108.718

2.275

2.378

1.686.456

602.278

De specificatie is als volgt:
Vordering op ministerie van Justitie en Veiligheid

Debiteuren
Totaal vorderingen

De groepsinterne vorderingen bestaan met name uit mutaties op vorderingen die betrekking hebben op
lonen, sociale lasten en loonheffing (betaald door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen) en
bijdrage inkooprelatie (ontvangen door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen).
Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kassen
Totaal liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

52.096

820.804

181

98

52.277

211.163

De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden alsmede een kas ten kantore. Daarnaast is een bankgarantie
voor €13.400 inzake huurverplichtingen afgegeven. De overige liquide middelen zijn vrij opneembaar.
Eigen Vermogen
Continuïteitsreserve

2018

2017

Stand per 1 januari

173.340

101.216

Resultaat lopend jaar

156.490

72.125

329.830

173.340

Stand per 31 december

De continuïteitsreserve is positief. Het bestuur heeft besloten dat het eigen vermogen in beginsel een
zodanige omvang zou moet hebben dat in geval van terugloop van de externe inkomensstromen minimaal
een half jaar van de vaste loonkosten doorbetaald kunnen worden.
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Bestemmingsreserves
2018

2017

5.477

5.477

+toevoegingen

0

0

-onttrekkingen

2.350

0

Stand per 31 december

3.127

5.477

2018

2017

19.257

19.257

+toevoegingen

0

0

-onttrekkingen

0

0

Stand per 31 december

19.257

19.257

Totaal Bestemmingsreserves

22.384

24.734

Reserve effectiviteitsonderzoek
Stand per 1 januari

Reserve opleidingen
Stand per 1 januari

Reserve effectiviteitsonderzoek
De reserve effectiviteitsonderzoek is gevormd om regelmatig wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen
voeren naar de resultaten en effectiviteit van Exodus.
Reserve opleidingen
De reserve opleidingen is gevormd om opleidingen te kunnen aanbieden aan medewerkers in de
Exodusorganisatie.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
31-12-2018

31-12-2017

Groepsinterne schulden

792.644

452.601

Nog te betalen kosten

223.577

218.491

Vooruit ontvangen subsidie fondsen

152.876

222.602

Crediteuren

105.191

93.753

Te betalen netto salarissen

57.833

71.947

Te betalen pensioenpremie

48.712

160.176

Te betalen loonheffing en sociale premies

38.568

47.639

1.419.401

1.267.209

Totaal kortlopende schulden

De groepsinterne schulden bestaan met name uit mutaties op schulden die betrekking hebben op lonen,
sociale lasten en loonheffing (betaald door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen) en
bijdrage inkooprelatie (ontvangen door Exodus Nederland voor de lokale Exodus stichtingen).
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De vereniging heeft een huurcontract voor het pand aan de Morssingel te Leiden tot en met 31 oktober
2019 met een jaarlijkse huur van € 83.129
De vereniging heeft een bankgarantie afgegeven van € 13.400 voor de huurverplichting.
De vereniging heeft een contract voor een tweetal kopieerapparaten voor een bedrag van € 372 per
maand (incl. BTW).

8.6 Toelichting op de exploitatierekening
Opbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties en doorbetaalde opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:
2018

2017

8.836.108

7.555.261

Doorbetaalde opbrengst inkooprelatie

-7.491.666

-6.195.314

Totaal

1.344.442

1.359.947

Opbrengsten inkooprelatie

De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de deelname van
(ex-) gedetineerden wordt maandelijks gedeclareerd voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking
betreft een vergoeding per dag voor het verblijf in een Exodushuis en een vergoeding per uur voor
de daadwerkelijke geleverde ambulante begeleiding en aangeboden dagbesteding. De opbrengsten
wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van de werkelijk gerealiseerde verblijfsdagen en
gerealiseerde uren begeleiding en dagbesteding bij de desbetreffende Exodus stichting.
De inkoopafspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid worden definitief vastgesteld op basis van
een verantwoording van de bezetting. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve
inkoopafspraken nog niet vastgesteld.
De inkoop Forensische zorg zal in 2019 onder hetzelfde afgesloten aanbestedingscontract uit 2018 vallen.
Subsidies
De subsidiebaten zijn als volgt te splitsen:
2018

2017

Ministerie van Justitie en Veiligheid voor vrijwilligers

850.000

637.500

Doorbetaalde subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers

-60.500

-60.500

Kerk in Actie voor vrijwilligerswerk

20.000

20.000

Project Connect

93.373

56.921

Project Mijn kind en ik

59.783

74.319

Project Gezinsbenadering

42.694

0

Project Voorlichting Scholen

7.105

0

Project Achterblijvers

2.593

16.681

0

6.462

1.015.048

751.383

Project Summer Camp
Totaal subsidies
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De subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan
de gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen
ter dekking van gemaakte onkosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De
subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.
Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2018

2017

65.964

59.659

6.143

5.000

Giften van kerken

76.603

62.291

Giften van fondsen

21.347

3.043

6.159

6.052

18.545

13.702

194.760

149.747

2018

2017

1.239.198

1.127.657

Terugontvangen ziekengeld

-40.982

-17.313

Sociale lasten

185.657

161.398

Pensioenpremie

105.096

100.465

Overige personeelskosten

76.499

71.109

Personeel niet in loondienst

23.989

2.415

Totaal personeelskosten

1.589.457

1.445.731

Giften van particulieren
Giften van ondernemingen

Giften van overige acties
Overige opbrengsten
Totaal overige opbrengsten

Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Salariskosten

Personele kosten worden opgenomen onder aftrek van verkregen personele subsidies. Gemiddeld waren
er in 2018 24,4 fte (2017: 22,8 fte) in dienst van Exodus Nederland.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Naam

J.C. van Gils

Functionaris

Directeur

In dienst vanaf

1 januari 2018

In dienst tot

31 december 2018

Deeltijdfactor

100%

Gewezen topfunctionaris

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 97.447

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.281

Subtotaal

€ 107.728

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 125.000
€0

-/- Onverschuldigde betaald bedrag

€ 107.728

Totale bezoldiging
Klasse-indeling: 2
Puntenscore: 8
Gegevens 2017
In dienst vanaf

1 januari 2017

In dienst tot

31 december 2017

Deeltijdfactor

100%
€ 100.490

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 12.629

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 113.119

Totale bezoldiging 2017

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging en alleen een onkostenvergoeding.
Naam

Periode

De heer D. Toet

1 januari 2018 tot en met 22 mei 2018

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

Periode

Mevrouw M. Luyer

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

De heer J. Groeneveld

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

De heer V. Eversdijk

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Afschrijvingskosten
De specificatie is als volgt:
2018

2017

7.240

7.240

777

1.222

Afschrijving inventaris

1.234

588

Afschrijving op automatiseringsapparatuur

8.378

5.159

0

2.948

17.630

17.158

2018

2017

145.259

128.475

Programmakosten

92.311

69.006

Huurkosten en Leasing

81.415

76.565

Onderhoud en energiekosten

13.558

13.684

6.183

6.161

451.458

430.212

790.184

724.103

Afschrijving op gebouwen en verbouwingen
Afschrijving op installaties

Afschrijving op vervoermiddelen
Totaal afschrijvingen

Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Onkosten vrijwilligers

Bewoners gebonden kosten
Algemene kosten
Totaal overige bedrijfskosten
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Programmakosten
De specificatie is als volgt:

2018

2017

Scholingskosten landelijk

6.728

12.463

Vergaderkosten directieteam

4.090

3.658

Kosten effectiviteitsonderzoek

4.701

2.351

Kosten project Connect

37.487

4.344

Kosten project VVV (Mijn kind en ik)

18.793

24.532

Kosten project Expertisecentrum

11.016

0

Kosten project Gezinsbenadering

2.394

0

122

8.722
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0

6.934

10.290

0

2.646

92.311

69.006

2018

2017

882

2.398

12.676

11.286

13.558

13.684

2018

2017

Overige huisvestingskosten

14.863

14.326

Public Relations kosten

12.667

11.636

Communicatiekosten

12.815

13.283

Bestuurskosten

11.926

9.384

Kosten administratie

62.003

45.764

156.950

158.711

2.245

8.241

104.058

108.977

Advieskosten en kosten lidmaatschappen

15.166

12.144

Overige algemene kosten

58.767

47.746

451.458

430.212

Kosten project Achterblijvers
Kosten project Voorlichting Scholen
Overige Projectkosten
Overige programmakosten
Totaal programmakosten

Onderhouds- en energiekosten
De specificatie is als volgt:
Onderhoudskosten
Energiekosten
Totaal programmakosten

Algemene kosten
De specificatie is als volgt:

Kosten automatisering
Kosten OR
Accountantskosten

Totaal overige bedrijfskosten
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De bestuurskosten bestaan uit:
2018

2017

Reis- en verblijfskosten

1.014

1.267

Vergaderkosten

5.796

4.305

Aansprakelijkheidsverzekering

1.083

2.801

Overige kosten

4.034

1.011

11.926

9.384

2018

2017

Rentebaten

194

51

Rentelasten

3.034

2.305

Totaal rentebaten en rentelasten

2.840

2.254

Totaal bestuurskosten

Financiële baten en lasten

8.7 Analyse van het resultaat
De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de deelname van
(ex-) gedetineerden wordt maandelijks gedeclareerd voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking
betreft een vergoeding per dag voor het verblijf in een Exodushuis en een vergoeding per uur voor
de daadwerkelijke geleverde ambulante begeleiding en aangeboden dagbesteding. De opbrengsten
wordt doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van de werkelijk gerealiseerde verblijfsdagen en
gerealiseerde uren begeleiding en dagbesteding bij de desbetreffende Exodus stichting.
De vereniging ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding voor haar werkzaamheden van de leden. Daarnaast
worden jaarlijks projecten ontwikkeld die een waardevolle bijdrage leveren aan de deelnemers en de
samenleving. Belangrijke projecten die al meer dan 1 jaar lopen zijn Mijn kind en ik, Connect en Achterblijvers.
Het verenigingsbureau is twee jaar geleden begonnen met een duidelijke strategie. Werken aan een
financieel gezonde toekomst om toekomstige investeringen in mensen en diensten mogelijk te maken. De
financiële resultaten zijn als volgt:
De opbrengsten uit de zorgprestaties betreft een bijdrage van de leden die jaarlijks wordt vastgesteld in de ALV.
Het contract met het ministerie van Justitie en Veiligheid inzake de vrijwilligers subsidie is in het boekjaar 2018
gestegen. Hierdoor hebben wij, gezien ook de grote vraag, veel meer activiteiten kunnen organiseren door
meer medewerkers en vrijwilligers in te zetten. In 2018 hebben we wederom een bijdrage van 20.000 euro
mogen ontvangen van Kerk in Actie. Daarnaast zijn de opbrengsten uit project gestegen. In het boekjaar 2017
zijn we gestart met het beperken van het aantal projecten die we wel structureel willen blijven aanbieden via
ons programma. Dit is een strategische keuze geweest die zijn vruchten heeft afgeworpen.
De giften laten een belangrijke stijging zien. Exodus beter en duidelijker op de kaart zetten door overal in
het land “ons verhaal” te vertellen heeft tot dit positieve resultaat geleid. In het komende jaar gaan we hier
verder mee aan de slag.
De personeelskosten zijn in 2018 €144.000 hoger dan begroot. Investeringen in extra personeel bij het
onderdeel Vrijwilligers en Kerkzaken en bij projectmedewerkers zijn hiervan de reden.
De overige bedrijfskosten zijn lager dan begroot. Doordat de inkomsten uit subsidies zijn gestegen kon wel
meer geld vrijgemaakt worden voor onze vrijwilligers en projecten ten opzichte van het boekjaar 2017.
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In het boekjaar 2018 zijn verdere stappen gezet om te werken aan de toekomst. Eind 2018 zijn we gestart
met een belangrijke update van onze ICT systemen. Vanaf het boekjaar 2019 zullen de kosten hiervan op
het resultaat drukken.
Na een positief resultaat in het boekjaar 2017 is ook in 2018 een zeer goed resultaat neergezet. Als gevolg
hiervan is het eigen vermogen gestegen naar € 352.000. De doelstelling voor komende jaren is vast te
houden aan een gezonde bedrijfsvoering waarbij sterk gelet wordt op matiging van de bedrijfskosten

8.8 Ondertekening
De Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland heeft de jaarrekening 2018
vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2019.
Mevrouw M. Luyer (voorzitter)
De heer J. Groeneveld
De heer V. Eversdijk

8.9 Overige gegevens
8.9.1 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt als volgt bestemd:
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

154.140

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:
Toevoeging bestemmingsreserve
Onttrekking bestemmingsreserve

0
-2.350

Toevoeging bestemmingsfonds

0

Onttrekking bestemmingsfonds

0

Mutatie algemene reserve (saldo)

156.490
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8.9.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 (pagina 22-40) van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
te Leiden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland, te
Leiden per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 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 2018 met een balanstotaal van € 1.771.615;
2. de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van
€ 154.140 (overschot); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland, te Leiden, 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;
• bijlage 1 - Uitsplitsing per kostenplaats;
• bijlage 2 - Geconsolideerde balans en exploitatierekening 2018;
• bijlage 3 – Formats bezoldiging.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is, geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in
Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi vereist is. 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 in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en 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 de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi.

42

Exodus Nederland

Jaarverslag 2018

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 semi-publieke 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 vereniging 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 vereniging 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 vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vereniging.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen
ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de onderstaande
bijlage bij onze controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 28 mei 2019.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
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8.10 Bijlagen
8.10.1 Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland te Leiden
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
de Regeling Controleprotocol WNT 2018, 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 vereniging 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 vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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8.10.2 Bijlage 1 - Uitsplitsing per kostenplaats
Totaal

SEN

jaarrekening

Structureel

Projecten
SEN
Kern

V&K

Totaal

(exclusief
projecten)
2018
Opbrengsten
Overige inkomsten
Inkooprelatie min JenV

8.836.108

8.836.108

8.836.108

0

0

-7.491.666

-7.491.666

-7.491.666

0

0

20.000

20.000

0

20.000

0

Subsidies
vrijwilligers

850.000

850.000

0

850.000

0

Giften

176.216

176.216

176.216

0

0

Projecten

205.548

0

0

0

205.548

18.545

18.545

18.545

0

0

-60.500

-60.500

0

-60.500

0

2.554.251

2.348.703

1.539.203

809.500

205.548

Personeelskosten

1.589.457

1.453.004

965.732

487.272

136.453

Materiële kosten

546.431

546.431

398.670

147.760

0

98.494

39.652

28.493

11.158

58.842

Overige kosten

162.889

162.889

12.669

150.221

0

Totaal Kosten

2.397.721

2.201.976

1.405.564

796.411

195.295

156.980

146.727

133.639

13.089

10.253

-2.840

-2.840

-2.840

0

0

154.140

143.887

130.799

13.089

10.253

-2.350

-2.350

-2.350

0

0

Mutatie bestemmingsfonds

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserve

156.490

146.237

133.149

13.089

10.253

Personeel (aantal FTE )

24,4

21,6

16,7

4,9

2,8

Fte vorig jaar

22,8

20,8

16,9

3,9

2,0

Doorbelaste opbrengsten
Min JenV
Subsidies

Overige
opbrengsten
Doorbelaste subsidie
Totaal Opbrengsten
Kosten

Programma kosten

Bedrijfsresultaat
Totale rentebaten en - lasten
Exploitatieresultaat
mutatie bestemmingsreserve
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8.10.3 Bijlage 2 - Geconsolideerde balans en exploitatierekening 2018
2018

2017

€

€

1.381.441

1.392.927

1.381.441

1.392.927

2.040

2.040

Vorderingen

2.170.171

814.233

Liquide middelen

4.172.633

4.333.561

6.344.844

5.149.834

7.726.285

6.542.761

Continuïteitsreserves

2.997.992

1.948.167

Bestemmingsreserves

1.418.371

962.544

Overige reserves

1.360.631

1.674.515

Totaal reserves

5.776.994

4.585.226

164.240

167.083

Totaal eigen vermogen

5.941.234

4.752.309

Langlopende schulden

281.128

304.661

Kortlopende schulden

1.503.924

1.485.791

7.726.285

6.542.761

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Voorraden

Totaal vlottende activa
Totaal Activa
Passiva
Reserves en fondsen

Bestemmingsfondsen

Totaal Passiva
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2018

Begroting
2018

2017

307.197

268.700

275.924

11.739.416

10.904.316

10.076.935

1.127.596

967.115

896.894

447.411

429.473

514.642

3.787

8.350

3.783

13.625.407

12.557.954

11.768.178

10.475.770

10.673.757

9.739.837

Vrijwilligers en Kerkzaken

693.505

712.853

609.509

Voorlichting en bewustwording

140.611

165.577

107.538

11.309.887

11.552.187

10.456.884

6.593

16.363

11.299

Kosten verkrijgen subsidies

18.000

49.488

13.357

Totaal werving baten

24.593

65.851

24.656

1.101.999

914.416

1.084.620

Som van de lasten

12.436.478

12.532.455

11.566.160

Resultaat boekjaar

1.188.929

45.499

202.018

Mutatie reserves

-801.680

-26.600

-93.526

Mutatie reserves (saldo)

387.249

18.899

108.492

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Opbrengst zorgprestaties
Subsidies
Overige opbrengsten
Rentebaten
Som der baten
Lasten
Bestedingen aan doelstelling
Exodushuizen

Totaal besteed aan doelstelling
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Kosten beheer en administratie

Het resultaat is toegevoegd of onttrokken aan:
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8.10.4 Bijlage 3 - Formats bezoldiging
bij Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties

Informatie over bezoldiging directie in het jaarverslag
Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de heer J.C. van Gils de
Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging
van de situatie bij de heer J.C. van Gils vond plaats door de Controller. Dit leidde tot een zogenaamde
BSD-score van 470 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 131.373 (1 FTE/12 mnd.).
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen
(2018 in EUR) voor de heer J.C. van Gils (1 FTE/12 mnd.): 107.728. Deze beloningen bleven binnen de
geldende maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn bleven (voor de heer J.C. van Gils, met een bedrag van EUR 107.728) binnen het in
de regeling opgenomen maximum bedrag van EUR 131.373 per jaar.
De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn
stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op
de staat van baten en lasten.
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