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1. Inleiding  
 
U leest nu het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 van Vereniging Exodus Nederland. 
Exodus is ontstaan vanuit een christelijke gedachte. Wat in 1979 opgericht is door 
gevangenispredikant Jan Eerbeek in een kelder in Den Haag is doorontwikkeld tot een 
professionele en open organisatie. Exodus biedt op een krachtige manier perspectief en 
staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en mee mag doen. Naast 
de contacten met de kerken, zijn er ook contacten met andere (maatschappelijke) 
instellingen. Door begeleid wonen op tien locaties in Nederland, ambulante begeleiding, 
dagbesteding en vrijwilligerswerk bieden onze ruim 300 medewerkers en 1600 
vrijwilligers ondersteuning aan (ex)gedetineerden en hun familieleden.     
 
In dit meerjarenbeleidsplan zet wij op hoofdlijnen uiteen hoe wij ons in de komende jaren 
verder willen ontwikkelen. Dit beleidsplan is tot stand gekomen door breed gevoerde 
gesprekken binnen alle lagen van de organisatie, over de koers die Exodus de komende 
jaren wil gaan varen.  
 
Ook externe partijen hebben we mee laten denken over de ontwikkeling van Exodus. In 
2019 is gestart met een onderzoek naar de huidige governance structuur binnen de 
gehele vereniging. De hierin uitgebrachte adviezen zijn in het afgelopen jaar verder 
uitgewerkt en zullen in de komende jaren verder doorgevoerd worden. Tevens is er een 
stakeholdersonderzoek uitgevoerd, waaruit enkele verbeterpunten voor de organisatie 
naar voren zijn gekomen. Deze verbeterpunten worden de komende tijd omgezet in 
concrete acties. 
   
We merken dat de kijk van de maatschappij op de forensische zorg is veranderd en de 
forensische zorg is volop in beweging. Dit brengt uitdagingen, risico’s maar zeker ook 
kansen voor onze organisatie. De komende jaren staan voor Exodus in het teken van 
doorontwikkeling, groei en innovatie. In gezamenlijkheid en aan de hand van onze 
missie, visie, doelstellingen en kernwaarden werken we aan een toekomstbestendinge 
organisatie. Ontwikkelingen en innovaties worden breed gedragen door onze 
medewerkers en vrijwilligers. Dit alles doen we niet alleen. Meer nog als we in de 
afgelopen jaren al hebben gedaan zoeken we de samenwerking met externe partijen op. 
Op deze wijze willen wij de kwaliteit van de zorg die we leveren waarborgen en waar 
mogelijk verbeteren. 
  
Hiermee borduren we voort op de stappen die Exodus de afgelopen jaren al heeft gezet 
en continueren we onze inzet voor de toekomst van (ex-) gedetineerden en hun naasten. 
 
 
  



2. De organisatie 
 

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

2.2 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! 
 

2.3 Doelstellingen  
 
De doelstellingen van Exodus zijn als volgt: 

 Exodus draagt bij aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de 
criminaliteit bij de deelnemers; 

 Exodus is in de samenleving ingebed door een breed maatschappelijk draagvlak; 
 Exodus is een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen 

vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de 
veiligheid in de samenleving; 

 Exodus werkt samen en wisselt ervaring en kennis uit met vergelijkbare 
organisaties en groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en 
efficiëntie te vergroten; 

 Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, 
werkwijze en de besteding van middelen; 

 Exodus biedt een werkomgeving die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt 
gekenmerkt door een open en informeel karakter. 
 

2.4 Pijlers 
 
Exodus werkt sinds 2015 met de vernieuwde methodiek ‘Jouw Kracht’. Deze methodiek 
gaat uit van de krachten van de deelnemer. Door de deelnemer de regie te geven over 
zijn herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. Dit 
alles gaat aan de hand van de vier pijlers die hieronder omschreven staan. 
 

 Wonen 

Een goede en veilige woonplek is een belangrijke behoefte van ieder mens en een 
voorwaarde om in de samenleving mee te doen. Met de deelnemer werken wij 
aan het realiseren van een stabiele huisvestingssituatie.  



 Werken 
 
Werk draagt bij aan de maatschappelijke participatie van deelnemers en is een 
belangrijke vorm van zingeving. Samen met de deelnemer gaan wij opzoek naar 
een zinvolle dagbesteding in de vorm van een betaalde baan, vrijwilligerswerk of 
opleiding.  
 

 Relaties 

Samen met de deelnemer bouwen we een positief en krachtig netwerk op. Er 
wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van relaties met familie, vrienden en 
kennissen.  

 Zingeving 

Wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven. Met persoonlijk herstel maken 
de deelnemers de overgang van een leven met (een hoog risico op) criminaliteit 
naar een leven met maatschappelijke gewaardeerde rollen en een positieve 
identiteit.  

 
Overkoepelend is een stabiele financiële situatie een absolute voorwaarde voor stabiliteit 
op alle vier deze gebieden.  
 

 
 

2.5 Kernwaarden 
 
In het teken van de vernieuwing van de governance in 2021 is in 2020 de werkgroep 
identiteit en kernwaarden aan de slag gegaan met de evaluatie en (mogelijke) 
verniewing van de kernwaarden. Hieruit is een voorstel naar voren gekomen voor nieuwe 
kernwaarden. Ten tijde van het schrijven van dit meerjarenbeleidsplan zijn deze 
hernieuwde kernwaarden nog niet officieel vastgesteld, maar worden wel alvast als 
uitgangspunt gebruikt voor dit meerjarenbeleidsplan. De nieuwe kernwaarden zijn zoals 
hieronder genoemd.   

 Samen 
 Volhardend 
 Moedig 
 Perspectief 

Oftewel bij Exodus werken we Volhardend Samen aan een Moedig Perspectief. 
 

2.6 Succesbepalende factoren 
 
Met elkaar stellen we elk jaar in het jaarplan vast wat de succes bepalende factoren zijn.  
Voor 2021 zijn dit: 
 

1. Toekomstige en huidige deelnemers centraal 
De deelnemer staat bij Exodus altijd centraal. We willen het zorgaanbod en de 
zorgcontinuïteit laten aansluiten bij de zorgvraag van de deelnemers.  
 

2. Tevreden en betrokken vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn enorm waardevol voor onze doelgroep en we willen die 
waardering laten zien en voelen. Daarnaast is het belangrijk dat wij onze 
vrijwilligers faciliteren met de kennis, middelen en mogelijkheden om de 
doelgroep zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.  



 
3. Krachtgericht werken 

Krachtgericht werken is de rode draad door alles wat we doen. Met onze 
methodiek Jouw Kracht zetten we de deelnemers in hun krachten. Zingeving, 
wonen, werken, financiën en relaties zijn daar een essentieel onderdeel van. We 
willen ook onze medewerkers en vrijwilligers in hun kracht zetten door middel van 
zelfstandigheid en persoonlijk leiderschap.  
 

4. Veilige werk- en woonomgeving 
We creëren, onderhouden en verzorgen een werk- of woonomgeving voor onze 
medewerkers, vrijwilligers en deelnemers waarin fysieke, sociale en relationele 
veiligheid cruciaal zijn. We sluiten daarbij niemand uit.  
 

5. Lerende werkomgeving 
We faciliteren en stimuleren onze medewerkers en vrijwilligers om te blijven leren 
en ontwikkelen. 
 

6. Sterk imago 
We zoeken altijd de samenwerking met onze ketenpartners op, bieden 
oplossingen en gaan door als het moeilijk wordt. We dragen daarbij onze missie, 
visie en kernwaarden uit en laten zien waarin we ons onderscheiden van anderen.  
 

7. Doorontwikkeling, innovatie en groei 
We anticiperen en reageren op zowel interne als externe ontwikkelingen door te 
blijven innoveren en groeien. We grijpen kansen die zich voordoen in 
gezamenlijkheid aan als deze passend zijn bij onze missie, visie en doelstellingen.  

 
  



3. Terugblik: beleid 2018 – 2020  
 
In de afgelopen jaren heeft Exodus de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. In dit 
hoofdstuk volgt een overzicht van belangrijke stappen die we hebben gezet. 
 

3.1 Bedrijfsvoering en informatiesysteem 
 
In de afgelopen twee jaar hebben we op het gebied van bedrijfsvoering en 
informatiesystemen grote stappen gezet. De complete ICT (hard- en software) is 
vernieuwd. We zijn gaan werken in de cloud. Doormiddel van verschillende 
softwarepakketten hebben wij onze informatiesystemen geconcretiseerd, waardoor onze 
bedrijfsvoering sneller en adequater is in te vullen. Met de beperkte middelen die Exodus 
heeft, is dit een grote, gezamenlijke investering geweest. Door deze investering zijn we 
aangepast aan de moderne tijd en kunnen wij ook in de toekomst veilig en effectief 
blijven werken.  
Naast de vernieuwing van de ICT hebben wij ook op het gebied van bedrijfsvoering een 
mooie ontwikkeling doorgemaakt. In de afgelopen jaren zijn we op een meer 
gezamenlijke, uniforme wijze gaan werken. De informatiestroom tussen de SEN en 
regio’s is beide kanten op actueler en adequater geworden.  
 

3.2 Implementatie AVG 
 
In mei 2018 is de nieuwe AVG wetgeving in werking getreden. We werkten tot dan toe 
conform de geldende wet- en regelgeving en daarmee op de nodige vlakken al conform 
de AVG. Om onze handelswijze te toetsen is er een jurist aangesteld. Deze jurist heeft 
onze werkwijze geanalyseerd en waarnodig zijn er aanpassingen gedaan in de processen. 
Daarnaast is er een AVG-functionaris aangesteld. 
 

3.3 Dienstverlening Verenigingsbureau 
 
We zijn gestart met de analyse van het dienstverleningsaanbod van het 
Vereningingsbureau middels de SLA (service-level agreement). De analyse van de 
dienstverlening en het nemen van besluiten hierop is uiteindelijk onderdeel geworden 
van de governance aanpak. Hoewel niet conform SLA, zijn er wel enkele besluiten 
genomen. Zo is de ICT deels geoutsourced en ook de salarisadministratie weggezet. Met 
de transitie naar een nieuwe organisatiestructuur zal hier de komende jaren verder 
uitvoer aan gegeven worden.   
 

3.4 Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 
 
Door een externe organisatie is er tweemaal een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Hier zijn mooie resultaten uit gekomen. Onze vrijwilligers gaven aan zich 
zeer verbonden te voelen aan de visie en missie die Exodus uitdraagt. Om deze 
verbondenheid te behouden en te intenviseren is er ingezet op meer contactmomenten 
met de vrijwiligers. Daarnaast bleek dat onze vrijwilligers zich graag meer wilde 
verdiepen in de doelgroep. Om de vrijwiligers deze expertise te bieden zijn er, in 
samenwerking met stichting MEE, landelijke vrijwilligerstrainingen opgezet op het gebied 
van LVB.  
 

3.5 Stakeholdersonderzoek 
 
In 2019 is het stakeholdersonderzoek uitgevoerd. De eerste resultaten zijn bemoedigend 
en een aantal actiepunten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn al opgepakt, 



zoals de behoefte aan toename van onze aanwezigheid binnen de PI’s. Op het 
stakeholdersonderzoek komt een vervolg doormiddel van (telefonische) diepte-
interviews. Actiepunten die hieruit nog naar voren komen zullen in de komende jaren 
verder uitgewerkt en opgepakt worden.  
 

3.6 Cliëntenraad 
 
De cliëntenraad heeft altijd al een belangrijke plaats gehad binnen Exodus. Om deze plek 
te behouden is er de afgelopen jaren extra ingezet op de cliëntenraad. Er is nu een 
draaiende cliëntenraad met vijf leden. Deze heeft zijn plek in de organisatie ingenomen 
en ondersteunt daarmee het primaire proces.  
 

3.7 Productenportofolio 
 
De producentportofolio van Exodus is een doorlopend punt. Met de vele ontwikkelingen 
op regionaal, alsook landelijk niveau is er een zeer breed aanbod aan diensten 
beschikbaar. Om ons complete aanbod inzichtelijk te maken en te houden is er een 
werkgroep opgestart. Deze werkgroep zal zich in de komende jaren bezig blijven houden 
met het ontwikkelen van een complete productenportofolio. 
 

3.8 Kind Ouder programma’s 
 
De afgelopen jaren heeft Exodus groot ingezet op het creëeren van een volwaardig 
gezins en systeemaanbod. In samenwerking met AVANS is het Expertisecentrum KIND 
opgezet. Een expertisecentrum dat kinderen met een gedetineerde ouder en hun sociale 
netwerk informeert en adviseert. Daarnaast zijn er enkele interventies ontwikkeld. Zo is 
er in samenwerking met Hanzehogeschool een programma ontwikkeld voor 
gezinsbenadering in de PI. Ook is er een herfstkamp geweest in PI Vught en in het kader 
van Koers en Kansen het project ‘Krachtig thuis’ plaatsgevonden, waarbij achterblijvers 
(familieleden van gedetineerden) ondersteunt werden.  
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren blijven we doorzetten. We blijven investeren in 
een volwaardig gezins en systeemaanbod. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
familieleden van kortgestraften.  
 

3.9 Algemeen 
 
Los van de afgesproken beleidskoers hebben wij ons in de afgelopen periode, door onze 
ondernemende insteek, breed ontwikkeld en een duidelijke positie ingenomen in het veld. 
We hebben ons actief bewogen in het veranderende werkweld met nieuwe wetgeving en 
ketenpartners. Hierin hebben wij ons niet geïsoleerd, maar juist ook de samenwerking 
opgezocht. Een lijn die we in de komende jaren door willen zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Beleidsplannen 2021 – 2023  
 

4.1 Uitbreiding aanbod en doelgroep 
 
Exodus biedt op dit moment al een breed aanbod aan een brede doelgroep. De 
gedetineerden en ex-gedetineerden vormen onze kerndoelgroep. Daarnaast bieden we 
hulp aan familieleden en de omgeving van (ex-)gedetineerden. Dit doen we door middel 
van begeleid wonen in één van de Exodushuizen, ambulante begeleiding, dagbesteding 
en vrijwilligerswerk. De laatste jaren is ons aanbod en de daarbij behorende 
specialisaties uitgebreid. Altijd vanuit onze kern, onze methodiek Jouw Kracht en onze 
missie, visie en kernwaarden. Vanaf 2021 willen we deze uitbreiding van aanbod en 
doelgroep intensief voortzetten. Zo bestaan er mogelijkheden voor kortgestraften, 
zedendelinquenten, middelengebruik, jeugd en preventie. Daarnaast zullen we stappen 
maken met kleinschalige detentie, een detentievorm die goed bij Exodus past. Onze 
methodiek specialiseren we verder op het gebied van ambulante hulpverlening. Nieuwe 
initiatieven worden zoveel mogelijk landelijk aangepakt en bij voorkeur in samenwerking 
met onze (mogelijke) partners. Ook internationale samenwerking heeft onze aandacht.  
 

4.2 Personeels- en vrijwilligersbeleid 
 
Met uitbreiding van aanbod en doelgroepen, veranderen ook de verwachtingen van onze 
medewerkers en vrijwilligers. De ontwikkelingen die we doormaken vragen om 
specifieke, aantoonbare expertise op de betreffende gebieden. Deze ontwikkelingen 
vragen om een blijvend lerende organisatie. De interne opleidingsmogelijkheden dienen 
voldoende beschikbaar en op niveau te zijn om kwalitatief opgeleide medewerkers en 
vrijwilligers te waarborgen. We willen de komende tijd een eenduidig en hoogwaardig 
inwerkprogramma ontwikkelen voor nieuwe medewerkers én vrijwilligers, waarin ook de 
methodiek Jouw Kracht en de kernwaarden van Exodus goed aan bod komen. Daardoor 
zullen de methodiek, kernwaarden en identiteit daadwerkelijk gaan leven onder alle 
medewerkers en zullen ze, nog meer dan nu, een volwaardig onderdeel gaan uitmaken 
van de cultuur van Exodus. Het past daar tevens bij om de komende tijd één 
personeelsbeleid op te stellen dat voor de gehele organisatie geldt. Daarvan zal ook een 
nog op te stellen waardendocument onderdeel uit gaan maken, waarin aandacht is voor 
de ontstaansgeschiedenis van Exodus en de diversiteit die we nastreven.  
 
Ook voor de huidige medewerkers en vrijwilligers zullen e-learning modules beschikbaar 
komen waardoor zij tijdens hun loopbaan bij Exodus continu blijven leren. Daarnaast kan 
de Forensische Leerlijn, een reeds bestaande e-learning in de forensische zorg, daarvoor 
worden ingezet. We willen medewerkers nog meer stimuleren om het Loopbaanbudget in 
te zetten voor cursussen, trainingen en opleidingen die relevant zijn voor het werk dat zij 
doen.   
 

4.3 Governance 
 
In 2016 heeft bij Exodus de transitie plaatsgevonden van elf stichtingen naar vijf regio’s, 
waarbij elke regio een eigen stichting heeft gekregen. Conform de afspraken die gemaakt 
zijn bij die transitie is na drie jaar, in 2019, een onderzoek uitgevoerd door een externe 
partij naar de huidige governance van de organisatie. In 2020 is dit traject voortgezet 
met de uitwerking van het advies dat daaruit kwam. Dit betekent dat Exodus naar een 
vernieuwde governance over zal gaan. Aan de inbedding en uitvoering daarvan zullen we 
in 2021, maar ook de jaren erna, de noodzakelijke aandacht en tijd gaan besteden. 
 
Belangrijk onderdeel van de governance is de bestaande organisatiestructuur. Uit het 
onderzoek is gebleken dat er een breed draagvlak is voor het realiseren van meer 
eenheid binnen de organisatie. Waarbij een goede balans nodig is tussen een centrale 



(aan)sturing en regionale autonomie en inbedding. Uitgangspunt is hierbij een 
gefaseerde doorontwikkeling van de organisatiestructuur die recht doet aan de gezochte 
balans tussen eenheid en regionale inbedding. Gelijktijdig gaat er gewerkt worden aan 
een meer gezamenlijke cultuur binnen Exodus. Hierin wordt de identeit van Exodus 
alsook de kernwaarden meegenomen. Deze transitie zal tot een duurzaam perspectief 
voor de organisatie leiden. 
  
 

4.4 Kwaliteitsdenken  
 
We willen vanaf 2021 meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het werk dat wij aan onze 
deelnemers en opdrachtgevers leveren. Momenteel werken wij met de ISO 9001 norm, 
die voornamelijk kijkt naar de procesbeschrijvingen met betrekking tot 
kwaliteitsmanagement. Naast deze norm willen we vanaf 2021 de resultaten van ons 
werk duidelijk maken, zowel naar onze stakeholders als naar de interne organisatie. Ten 
behoeve van dit kwaliteitsdenken stellen we landelijk een gezamenlijke 
kwaliteitstandaard vast. We beschrijven en waarborgen deze binnen de organisatie. 
Hiermee kunnen we evalueren en laten we zien wat de kwaliteit van onze dienstverlening 
is en welke effecten dat heeft. Op die manier kunnen we onze begeleiding en projecten 
continue blijven verbeteren en laten aansluiten bij de behoeften van de deelnemers en 
onze stakeholders. Daarvoor is een kwaliteitsmanagementsysteem nodig dat ook kijkt 
naar onderzoek en analyse van de resultaten. Recidive van onze deelnemers is hiervan 
een onderdeel, maar kwaliteit kan breder worden gemeten dan enkel in recidivecijfers.  
Ook in het forensische werkveld speelt kwaliteitsdenken een steeds grotere rol. Het 
afgelopen jaar hebben we meegewerkt aan het opstellen van een kwaliteitskader voor de 
Forensische zorg. Deze lijn zetten we door, door ons ook in de komende jaren te blijven 
verbinden aan projecten van onze ketenpartners.   
 

4.5 ICT 
 
Op het gebied van ICT hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet. De hard- en 
software zijn grotendeels vernieuwd en we stapten in 2020 over naar nieuwe aanbieders 
voor het roosterplanningssysteem en het personeels- en salarisadministratiesysteem. Het 
volgende aandachtspunt hierin is dat de vernieuwde ICT zal gaan aansluiten bij de 
behoeften in de organisatie en de ICT dienend te maken voor de werkprocessen, kwaliteit 
en beleidsontwikkeling. Het personeel zal trainingen krijgen voor de nieuwe systemen, 
zodat zij alle mogelijkheden hiervan goed kunnen benutten. Daarnaast willen we in 
meerdere projecten de digitalisering opzoeken, om daarmee mee te gaan in de 
maatschappelijke ontwikkelingen. In 2020 heeft het coronavirus ons gedwongen meer 
digitaal te gaan werken. We zetten ons in om creatieve oplossingen en innovaties op het 
gebied van E-Health en beeldschermzorg te bedenken, zonder de persoonlijke aandacht 
en contact met de deelnemers te verliezen.   
 

4.6 Communicatie  
 
Zowel de interne als externe communicatie zal de komende jaren verder ontwikkeld en 
verbeterd worden. Op het gebied van externe communicatie willen we onze zichtbaarheid 
bij stakeholders binnen en buiten het forensische veld verbeteren. Dit zullen we doen 
door onder meer onszelf en onze dienstverlening nog duidelijker te profileren en de 
branding van Exodus te versterken. Daarbij is het ook belangrijk onze identiteit en 
kernwaarden sterk naar voren te brengen. Middels een communicatieplan zullen de 
verbeterpunten uit het eerdergenoemde stakeholdersonderzoek gestructureerd 
doorgevoerd worden.   
 


