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 Sleutels
Het uitgangspunt van Exodus is dat we op vier levensgebieden 
aan de slag gaan: 

 

 Vijfde sleutel
De afgelopen jaren is er een belangrijk thema bijgekomen, name-
lijk fi nanciën. Deze vijf sleutels dienen zinvol te worden ingevuld 
en geven dan toegang tot een toekomst zonder criminaliteit. Dit 
ingrijpen in alle aspecten van het leven is kenmerkend voor de 
aanpak van Exodus. 

Jaarlijks begeleiden we in ons professionele netwerk ongeveer 
500 (ex-)gedetineerden naar hun nieuwe bestaan. De bijna 1800 
vrijwilligers die namens Exodus gedetineerden, ex-gedetineer-
den en hun familieleden bijstaan hebben jaarlijks contact met 
duizenden personen. 

 Eigen Kracht
Sinds dit jaar werkt Exodus met een nieuw ontwikkelde metho-
diek, ‘Jouw Kracht, Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’. 
In deze nieuwe methodiek gaan we nog meer uit van de eigen 
krachten van de deelnemer en hoe deze aan te wenden zijn om 
het leven positief vorm te geven. (zie ook het interview met Joeri 
op pagina 11, deelnemer aan het Exodusprogramma). 

In de 35 jaar die Exodus nu bestaat, hebben we verschillende 
programma’s en diensten ontwikkeld om (ex-)gedetineerden en 
hun familieleden steeds beter te kunnen begeleiden. 

In deze jubileumuitgave van 
de Exodus info willen we 
eens op een rijtje zetten hoe 
het aanbod van Exodus zich 
de afgelopen 35 jaar heeft 
ontwikkeld. Exodus werd op-
gericht om gedetineerden die 
na hun straf geen perspectief 
hadden, een uitweg te bieden 
naar een delict-vrije toe-
komst. Inmiddels zijn we ook 
gedetineerden en familieleden 
van gedetineerden tot steun. 
Vanaf de detentie tot ver in 
het vrije leven daarna bieden 
we hulp van professionals en 
vrijwilligers. 

Exodushuizen: in onze zogenaamde, vertrouwde ‘Exodushuizen’ 
begeleiden en bieden we onderdak aan (ex-)gedetineerden die 
gemotiveerd zijn aan hun re-integratie te werken. 

Doorstroom/tweede fase huizen: in onze doorstroom/tweede 
fase huizen bieden we opvang en begeleiding op afstand aan 
gevorderde deelnemers aan het Exodusprogramma

Ambulante begeleiding: met dit programma bieden we ex-gede-
tineerden in hun eigen huis ambulante hulp in de vorm van een 
op maat gemaakt zorgprogramma 

Groepsactiviteiten tijdens detentie: in de gevangenissen en 
vreemdelingenbewaring bieden we activiteiten aan om de motiva-
tie en refl ectie van de gedetineerden te stimuleren, steeds gericht 
op een succesvolle re-integratie. Voorbeelden daarvan zijn:

• Het jaarlijkse Exodusconcert;
• De training Vrij Verantwoord Vaderschap, hoe geef je als gede      
 tineerde vader invulling aan het ouderschap;
• Muziekworkshops onder leiding van producer Danny La Haye,  
 gericht op muzikale expressie. 

Dagbesteding: Zowel binnen Exodus als daarbuiten bieden wij 
de mogelijkheden om werkervaring op te doen met steun van 
professionele begeleiding.

Crisisopvang: Exodus biedt crisisopvang aan ex-gedetineerden 
met een justitieel kader om stabiliteit terug te brengen in zijn/
haar leven en zijn/haar directe omgeving.

Steun van een vrijwilliger: gedetineerden tijdens detentie, 
ex-gedetineerden na detentie, kinderen in het Ouders, Kinderen 
en Detentieprogramma en achterblijvende familieleden kunnen 
altijd bij één van 1800 vrijwilligers van Exodus terecht voor na-
zorg en steun. 

 Organisatie
Foto boven De directeur Exodus Nederland, Jan van Gils, links 
op de foto, geeft direct leiding aan het verenigingsbureau, dat 
bestaat uit het servicebureau en Vrijwilligers & Kerkzaken.

Foto links De vereniging samenwerkingsverband Exodus bestaat 
uit vijf regio’s en een verenigingsbureau. Aan het hoofd van iede-
re regio staat een directeur-bestuurder. 

•  Wonen
•  We r ken
•  Re l a t i e s 

•  Z i n g ev i ng
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Voorwoord

‘Sinds de oprichting van Exodus 35 jaar geleden draait het bij Exodus 

om waarden. Volhardend, Mensgericht, Betrokken en Behulpzaam van-

uit een Christelijke identiteit. Om die reden heb ik het voorzitterschap 

van Exodus opgepakt. Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op 

een langdurige visie voor de toekomst. De zorg en ondersteuning aan 

(ex-)gedetineerden en hun familielieden blijft continue in ontwikkeling.  

Vanuit het Justitiepastoraat werd Exodus opgericht om ook buiten 

detentie om te zien naar mensen die bij vrijkomst uit de gevangenis 

geestelijke bijstand en een steun in de rug nodig hebben. In de loop 

der jaren heeft Exodus haar betrokkenheid uitgebreid naar ondersteu-

ning binnen de gevangenis en bij het thuisfront. Ruim 200 professionals 

en bijna 1800 vrijwilligers zijn hiervoor dagelijks aan het werk.

Na de transitie van afgelopen jaar, waarbij Exodus haar krachten heeft 

gebundeld in vijf regio’s, zie ik de toekomst, en de verdere verbreding 

van ons werk met vertrouwen tegemoet. De vernieuwde methodiek 

die we ontwikkelden voor de begeleiding van onze deelnemers is een 

belangrijke eerste stap hierin. 

In dit extra jubileumnummer laten we zien waar we vandaan komen 

en wat we de afgelopen 35 jaar hebben bereikt. Aan het woord komen 

onder andere de oprichter van Exodus, één van de eerste deelnemers 

aan het Exodusprogramma en een vrijwilliger van het eerste uur.

Zonder uw betrokkenheid en interesse, als donateur, vrijwilliger, 

zakelijke relatie, fonds, kan Exodus haar werk niet doen. Namens het 

bestuur spreek ik mijn dank uit voor uw steun aan ons betekenisvolle 

werk. Voor de mensen die wij begeleiden is deze steun onbetaalbaar. 

Samen met u geven wij (ex-)gedetineerden en hun familieleden al 

35 jaar een nieuwe kans. Op naar de volgende 35 jaar!’

Hoogachtend,

Fred Venus

Voorzitter vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland 

De nieuwe voorzitter van Exodus 

Nederland, Fred Venus (voorheen be-

stuurder van Jeugdformaat) heeft een 

passie om mensen verder te helpen. 

Vanuit deze passie voelt Venus zich 

verbonden met (ex-)gedetineerden en 

hun familieleden. 
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‘Je moet in een persoon 

meer zien dan het verhaal dat 

hij met zich meedraagt’

‘Een laagdrempelige opvang voor mensen die we ontmoet 
hadden in de gevangenis’
‘Ik was in 1981 net begonnen als pastor in de gevangenis 
in Scheveningen. Toen ik daar kwam werken werd ik al 
snel getroff en door het feit dat ik mensen na vrijlating 
regelmatig weer zag terugkeren als in een vicieuze cirkel. 
Vaak hadden ze een beroerd verleden met kindertehui-
zen en dergelijke. In de gesprekken merkte ik dat veel 
gedetineerden niemand buiten de gevangenis hadden 
als ze weer vrij kwamen. Wel hier en daar een hulpver-
lener maar toch te weinig begeleiding. Toen ontstond 
al heel snel bij mij de gedachte, dat we na hun vrijlating 
verder moesten gaan met wat we in de gevangenis 
hadden opgebouwd. We zouden een laagdrempelige 
opvang moeten hebben voor de mensen die we in de 
gevangenis ontmoet hadden. Dat was de gedachte.

‘We zijn 35 jaar geleden gestart met een soort aanloopcen-
trum, een thuisplek’
Ik ben opgegroeid in de Haagse wijk Moerwijk. En in de 
straat waar ik vroeger woonde was onder een fl at een 
jeugdkelder, maar die stond leeg. Het jeugdwerk van 
de kerk was de beheerder van die ruimte. Ik heb hen 
toen opgebeld om te vragen of ik die ruimte mocht gaan 
gebruiken. Dat lukte. We hadden geen organisatie of 
niks en zijn toen als het ware uit het niets begonnen. We 
zijn daar toen gestart met een soort aanloopcentrum. 
Dat was dus 35 jaar geleden. Wij gaven via de pastores 
in de gevangenis aan de gedetineerden door dat ze daar 
terecht konden, als ze vrij kwamen. We hadden daar 
hele idealistische ideeën over. Het zou een thuisplek 
moeten zijn. Een plek waar je gewoon kon komen en je 
je kon ontspannen. Je kon er wat eten, maar er waren 
ook creatieve mogelijkheden. Maar in het begin liep het 
allemaal nog niet zo goed. We waren twee dagdelen 
in de week open, maar het kwam nogal eens voor dat 
het huis wel open was, maar dat het leeg was. Maar wij 
wilden er toch in blijven geloven dat het zinvol was en 
langzamerhand groeide ook wel de aanloop. 

‘De naam Exodus bevatte de kern van wat wij wilden bereiken’
Maar we zagen toen ook wel in, dat de problemen van 
de mensen veel groter waren en veel dieper zaten dan 
we in ons open huis konden opvangen. Onze opvang 
zat er wel vol met goede bedoelingen en betrokkenheid 
bij de doelgroep, maar was niet erg gestructureerd. We 
zijn toen eerst gaan nadenken over de organisatievorm. 
Een stichting leek wel een goed idee. Die is eind 1981 
tot stand gekomen onder de naam Exodus. Waarom 
Exodus? Dat is toch het beeld van het joodse volk, dat in 
Egypte in een slavenbestaan zit en naar een nieuwe toe-
komst wil. Maar dat is wel een hele weg door de woes-
tijn heen. En die naam bevatte de kern van wat wij wil-
den bereiken: de beweging die je wil maken vanuit het 
bestaan waarin je vast zit naar een nieuwe toekomst. En 
ook dat je het samen doet. Dat het een gemeenschap 
van mensen is die dat mogelijk maakt.

Ik zag in de gevangenis dat veel van die mensen vast 
zaten in hun eigen levensverhalen, vaak op een zo-
danige manier dat ze zich daar niet meer uit konden 
bevrijden. En tegelijkertijd merkte ik dat er bij heel 
veel mensen toch nog hoop op een betere toekomst 
was. Dat speelde vooral bij de jongeren: er moet voor 
mij toch nog iets anders mogelijk zijn? Dat dreef ons 
enorm. En toen kwam ook snel het moment dat we 
dachten: er moet meer gebeuren. Veel mensen die uit 
de gevangenis komen zitten met een diep en vertakt 
complex aan problemen. En toen ontstond de gedachte 
dat ze eigenlijk een soort huis moesten hebben, een 
huis voor begeleid wonen, waar ze 24 uur per dag kon-
den verblijven en wij ze konden begeleiden.’
Ik zag in de gevangenis dat veel van die mensen vast 
zaten in hun eigen levensverhalen, vaak op een zo-
danige manier dat ze zich daar niet meer uit konden 
bevrijden. En tegelijkertijd merkte ik dat er bij heel 
veel mensen toch nog hoop op een betere toekomst 
was. Dat speelde vooral bij de jongeren: er moet voor 
mij toch nog iets anders mogelijk zijn? Dat dreef ons 
enorm. En toen kwam ook snel het moment dat we 
dachten: er moet meer gebeuren. Veel mensen die uit 
de gevangenis komen zitten met een diep en vertakt 
complex aan problemen. En toen ontstond de gedachte 
dat ze eigenlijk een soort huis moesten hebben, een 
huis voor begeleid wonen, waar ze 24 uur per dag kon-
den verblijven en wij ze konden begeleiden.’

‘Het eerste huis in Den Haag was het begin van het 
moderne Exodus’
In 1986 ging het eerste Exodushuis aan het Franken-
slag in Den Haag van start. Dat was het begin van het 
moderne Exodus met een netwerk aan huizen over 
het hele land. Halverwege de jaren negentig begon de 
expansie buiten Den Haag met huizen in Utrecht, Alk-
maar, Amsterdam en later ook elders. Er werd geïnves-
teerd in deskundigheid van de begeleiding. Het bestuur 
werd geprofessionaliseerd. En het vrijwilligerswerk in 
de gevangenissen en bij het begeleiden van ex-gedeti-
neerden buiten de Exodushuizen kwam er bij.
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neerden buiten de Exodushuizen kwam er bij.
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Exodus bestaat dit jaar 35 jaar. In die 

periode heeft Exodus een ontwikkeling 

doorgemaakt van een open huis in een 

jeugdkelder in de Haagse wijk Moerwijk 

naar een professionele organisatie met 

elf Exodushuizen verspreid over het 

land en bijna tweeduizend vrijwilligers. 

De man die aan de basis stond van Exo-

dus is ds. Jan Eerbeek. Hij vertelt hoe 

het met veel idealisme, inventiviteit en 

doorzettingsvermogen lukte om Exodus 

vanuit dat kleine begin in Moerwijk uit 

te bouwen tot een landelijke organisa-

tie.

Jan Eerbeek:

Jan Eerbeek verwoord nog een keer de missie van Exodus: ‘Je moet in 
een persoon meer zien dan het verhaal dat hij met zich meedraagt. Je 
moet inzetten op alle levensgebieden en daarbij niet alleen focussen op 
iemands tekorten, maar vooral ook zijn of haar sterkte kanten ontwik-
kelen. En tot slot. Uniek voor Exodus. De hulpverlening moet verankerd 
zijn in de samenleving. Daarom is verbinding met vrijwilligers en 
samenlevingsverbanden als de kerken van groot belang.’ W.M. 
zijn in de samenleving. Daarom is verbinding met vrijwilligers en 

Jan Eerbeek verwoord nog een keer de missie van Exodus: ‘Je moet in 
een persoon meer zien dan het verhaal dat hij met zich meedraagt. Je 

Interview met Jan Eerbeek
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Interview met Ruud Wolthers ‘Wij doen eigenlijk aan preventieve slachtofferhulp’
Dat is de kernachtige samenvatting 
van Ruud Wolthers van het werk van 
de nazorg vrijwilligers van Exodus. 
Deze vrijwilligers – landelijk ongeveer 
350 – begeleiden gedetineerden tijdens 
hun laatste periode in de gevangenis 
en de eerste tijd als ze weer in vrij-
heid gesteld zijn. Ruud Wolthers, die 
inmiddels ruim achttien jaar nazorg 
vrijwilliger is, vertelt hoe dat er in de 
praktijk uit ziet.

‘We proberen te voorkomen dat 
iemand weer de fout in gaat’

‘Bij ons zijn de vier pijlers die van belang 
zijn dezelfde als bij de andere activiteiten 
van Exodus, bijvoorbeeld in de Exo-
dushuizen: wonen, werken, relaties en 
zingeving. Maar het verschilt natuurlijk 
van de ene persoon tot de andere welke 
aspecten als speerpunten het meest naar 
voren komen Bij de een gaat het bijvoor-
beeld vooral over relaties, terwijl een 
ander zegt: als ik de gevangenis uit kom 
ben ik dakloos. En dan moeten we eerst 
kijken hoe we het kunnen oplossen om 
een woning te vinden. Omdat de wacht-
tijd voor een huurwoning vaak lang is, 
kan de vrijwilliger er voor zorgen dat 
de betrokkene zich al tijdens de detentie 
inschrijft bij een woningcorporatie. En 
soms lukt het ook wel om een beetje 
voorrang te krijgen. Ik ga dan bij de 
corporatie uitleggen wat er aan de hand 
is en dat het van belang is dat de man of 
vrouw, als die uit de gevangenis komt 
een dak boven het hoofd heeft. Daarmee 
probeer je ook te voorkomen dat iemand 
weer in de fout gaat en er mogelijk ook 
weer slachtoffers vallen. En soms lukt het 
wel om de corporatie zich soepel te laten 
opstellen.’

‘Schulden kunnen een hele grote 
barrière vormen om weer perspec-
tief te krijgen’

‘Zingeving is soms lastig. Het betekent 
dan ook dat je over het geloof moet kun-
nen praten. Nu vind ik dat niet zo moei-
lijk, want ik ben diaken in de katholieke 
kerk en ik ben daarom gewend om te 
kunnen praten over het geloof. Maar ook 
als de betrokkene niet religieus is, dan is 
zingeving nog steeds een heel belangrijk 

‘Het belangrijk-
ste aspect van 
de nazorg van 
gedetineerden 
is het preventief 
werken, zorgen 
dat er geen 
nieuwe slachtof-
fers komen. Wij 
doen eigenlijk 
aan preventieve 
slachtofferhulp.’ 

onderwerp. Want wat is je toekomst als 
het leven geen zin meer heeft en er geen 
hoop meer is voor een betere toekomst? 
En daarbij komen vragen aan de orde 
als: wat heb je al gedaan en waar kunnen 
wij je bij helpen? Dat zijn de essentiële 
vragen.
Maar een ernstig probleem om weer per-
spectief te krijgen is als mensen met ern-
stige schulden zitten. Ze kunnen soms zo 
door schuldeisers achterna gezeten wor-
den, dat de hele kwestie te complex wordt 
en ze er zelf niet meer uitkomen. En dat 
kan wel een heel grote barrière vormen 
om het aspect zingeving weer invulling te 
kunnen geven. Als iemand met schulden 
de gevangenis in gaat, komt hij er ook 
weer met schulden uit. Maar het komt 
ook voor dat iemand zonder schulden de 
detentie in gaat, maar er met schulden 
uitkomt. Bijvoorbeeld omdat gedurende 
langere tijd de huur niet betaald is en de 
corporatie de woning heeft laten ontrui-
men. En die rekeningen liegen er niet om. 
Hij komt met schulden uit de gevangenis, 
heeft geen vaste woon- of verblijfplaats 
en krijgt dus ook geen normale uitkering. 
Wat kunnen wij dan doen? We kunnen 
mensen met schuldenproblematiek wel 
begeleiden naar de schuldsanering. Ik heb 
dat meerdere keren gedaan en sommigen 
hebben hun traject ook met goed gevolg 
afgerond.’

‘Tijdens het sollicitatie gesprek 
is het beter direct open kaart te 
spelen’

‘Werk is natuurlijk heel belangrijk. Veel 
gedetineerden zeggen dat ze een paar jaar 
in het buitenland zijn geweest om het gat 
in hun cv te verklaren. En als ze dan werk 
vinden, dan komt het heel vaak voor dat 
het bedrijf gebeld wordt met de medede-
ling: u heeft die en die aangenomen. Weet 
u wel dat hij in de gevangenis heeft geze-
ten? En als dat niet verteld is, dan bete-
kent het direct einde dienstverband, want 
hij heeft tijdens het sollicitatiegesprek 
gelogen. Beter is om tijdens het eerste 
gesprek maar direct open kaart te spelen 
en te zeggen dat je de zwarte bladzijde in 
je leven hebt omgeslagen, maar daarvoor 
wel een inkomen nodig hebt. En er zijn 
wel degelijk werkgevers die iemand dan 
een kans willen geven.

En ook het onderwerp relaties is natuur-
lijk van groot belang. Als iemand lang 
gezeten heeft en weer thuis komt, dan kan 
het zijn dat de kinderen denken: wie is 
die vent? Hij is jaren weg geweest en om 
dan alles weer op een rij te zetten, ook 
met de partner, dan kunnen daar nog wel 
wat problemen opduiken. Het verbete-
ren van het contact tussen de partners is 
gewoon een kwestie van hen laten praten 
en daar rustig bij zitten en zo nodig wat 
bijsturen. Maar er gaan ook veel rela-
ties kapot. Van alle mannen die met een 
relatie de gevangenis in gaan komt 80% 
er zonder relatie weer uit.’

Ruud Wolthers heeft in de ruim acht-
tien jaar als nazorg vrijwilliger naar 
schatting ongeveer honderd gedeti-
neerden begeleid. Dit vrijwilligerswerk 
werd aanvankelijk georganiseerd door 
regionale stichtingen, die werkten 
onder de paraplu van ISNA – Interker-
kelijke Stichting Nazorg. Vanaf eind 
jaren negentig is de ISNA gefuseerd 
met Exodus, waar het de sector Vrijwil-
ligers en Kerkzaken werd. Dat is vooral 
gebeurd op initiatief van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie, dat liever een 
vast aanspreekpunt had in plaats van 
allerlei regionale instanties. W.M.

7

‘Tijdens het sollicitatie gesprek 

vast aanspreekpunt had in plaats van 
W.M.W.M.

Interview met Ruud Wolthers

35
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Danielle heeft in de jaren ne-
gentig bijna een jaar in het Exo-
dushuis in Den Haag gewoond. Ze 
had een ellendige jeugd achter 
de rug. Bij haar ouders thuis was 
ze het slachtoffer van zoveel 
geweld, dat ze op haar dertien-
de naar een ander gezin verhuis-
de. Maar ook daar liep het niet 
goed af.

N u  z i e  i k  pa s  w a t  d i e  m e n s e n  v o o r  m e  g e d a a n  h e b b e n
‘Vanaf mijn veertiende woonde ik 
op straat en ik heb tot mijn negen-
tiende gezworven. Ik deed in het 
verleden altijd heel mannelijk en 
stoer. Niet dat ik een man wilde 
zijn, maar dat vond ik toen wel de 
beste manier om me te gedragen.’

Uiteindelijk zorgde een aantal zware ge-
weldsdelicten en vernielingen er voor dat 
Danielle met justitie in aanraking kwam 
en in de gevangenis belandde. In de laat-
ste periode van haar detentie verhuisde 
ze naar het Exodushuis aan de Haagse 
Frankenslag.

‘Ik kwam van de straat 
dus ik kon me goed 
staande houden’
‘Ik was blij dat ik de gevangenis uit was. 
En als ik daar naar toe kon, dat wilde ik 
wel. Ik zat daar toen eerst nog met een 

ander meisje, maar ik geloof dat die er 
twee dagen later al werd uitgegooid. 
Tussen al die mannen dat vond ik niet 
gek. Dat was ik gewend van het straatle-
ven. Ik kon me daar juist wel makkelijk 
staande houden. Je moest elkaar natuur-
lijk goed leren kennen, al die gasten. En 
iedereen keek de kat uit de boom: wie is 
dat? En ik keek natuurlijk ook naar hun. 
Ik kwam van de straat en daar zit veel 
onderwereld. Dus dan weet je of iemand 
echt wat klaar maakt, of dat het een 
bla� ende hond is. Ik kon me daar goed 
staande houden.

Je moest op tijd je bed uit, ontbij-
ten en dan ging je de eerste tijd naar 
de � etsenwerkplaats. Die zat aan het 
huis vast. In de achtertuin zal ik maar 
zeggen. Daar moesten we de hele dag 
aan � etsen werken, maar ik had al gauw 
door dat ik dat niet ging doen. Ik had er 

ook helemaal geen verstand van. Na de 
� etsenwerkplaats ging ik werken in een 
dierenasiel. Dat was echt iets voor mij. Ik 
kan goed met dieren omgaan. Dat wilde 
ik graag doen. Het was een probleem om 
daar te komen, omdat ik me niet goed 
kon oriënteren. Een vrijwilliger is toen 
een paar keer met mij meegegaan, totdat 
ik het zelf kon vinden.
’s Avonds gingen we bij elkaar zitten en 
gein maken. Heel veel humor. Typetjes 
nadoen en zo. We maakten het superge-
zellig. En het waren hele leuke mensen 
hoor, die daar werkten. En een paar 
waren leuk om te plagen. Dus dat deden 
we dan ook. We waren wel continu bezig 
om ons te vermaken over de rug van de 
begeleiding. Ik had toen geen medelijden 
met ze, maar dat heb ik nu wel. Nu zie ik 
pas, misschien ook omdat ik ouder ben, 
wat die mensen voor me gedaan hebben.

‘Ik voelde niet meer die 
voortdurende stress’
Door van alles ben ik veranderd in de 
tijd dat ik daar was. Door de mensen die 

er werkten. Die hadden zo allemaal wel 
hun eigen ideeën en ik pikte ervan op wat 
bij mij paste. Ik had inmiddels wel in de 
gaten gekregen dat iemand gelijk in elkaar 
stompen niet erg handig was. Je kunt 
ook een beetje een gesprek met iemand 
aangaan, of het laten. Het is daar bijna een 
soort vakantieoord geweest. Ik voelde niet 
meer die voortdurende stress. Ze stonden 
altijd voor je klaar. Met een van de bege-
leiders had ik gelijk onwijze ruzie, 

dat ging helemaal fout. Maar dat kwam, 
omdat hij mij door had. Maar daarna is 
dat helemaal goed gekomen en hadden we 
juist een hele goede band. Hij heeft geluk-
kig het geduld bewaard om mij er achter 
te laten komen, hoe hij echt was.
Ik haalde ook heel veel � auwe grappen 
uit. Ik zie het zelf als een verlate puberteit, 
De dingen die ik uithaalde waren achteraf 
gezien super kinderachtig. Het was mis-
schien ook wel logisch, omdat ik zo lang 
op straat had geleefd.’

Danielle heeft haar jaar in het Exo-
dushuis uiteindelijk niet helemaal vol 
gemaakt. Dat had te maken met ergernis 
over de bewoners van een huis aan de 
overkant van de straat. Als de bewoners 
van het huis ’s avonds laat nog voor het 
huis zaten te kletsen belde een van de 
overburen de politie in plaats van even 
langs te lopen. En die mensen staken 
ook nooit vriendelijk hun hand op als ze 
langs kwamen.

‘We hadden eieren gegooid naar dat huis 
aan de overkant. Die mensen klaagden 
over ons en toen gingen wij eieren gooi-
en. Maar op een gegeven moment had 
ik het ermee gehad. Ik vond het zielig. 
Maar vrienden van mij die daar zaten 
deden nog wel mee. En toen ontdekte 
de leiding dat er eieren gegooid wer-
den. En er werd gezegd dat degene die 
het gedaan had het huis uit gezet zou 
worden. Maar die gozer die gooide was 
echt mijn maatje daar. En als hij gestraft 
werd moest hij weer terug de gevangenis 
in. Ik zou nog maar twee weken blijven 
en dan zou ik een huis krijgen. En toen 
heb ik gezegd dat ik het gedaan had en 
toen moesten ze mij eruit zetten. Dat 

‘In de wijk noemen ze me 
ook wel de dog whisperer’

was wel jammer, want het afscheidsfeestje 
is toen niet doorgegaan. Met de overburen 
is het later trouwens weer helemaal goed 
gekomen’  W.M.

‘Ik ging werken in een 
dierenasiel, dat was 
echt iets voor mij’

Danielle woont nu al weer veel 
jaren in Den Haag, samen met haar 
kinderen die nu vijftien en bijna 
veertien jaar zijn. Ze heeft nog 
steeds contact met mensen van Exo-
dus. Ze houdt van gezelligheid en 
trekt veel mensen naar zich toe. En 
ze is dol op dieren, vooral honden en 
katten. Vaak geeft ze mensen advies 
over hoe met hun hond moeten om-
gaan. ‘In de wijk noemen ze me ook 
wel de dog whisperer.’ 

‘ ’

Beelden uit het Haagse Exodushuis, waar het 35 jaar geleden allemaal begon

35
       Interview met Danielle, 
       oud deelnemer Exodus

       Interview met Danielle, 
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Sinds een paar maanden werkt Ralph bij Stratenma-
kerbedrijf Smulders. Carly, eigenaar van het bedrijf, 
heeft hem ondertussen een arbeidscontract aange-
boden. ‘Als Ralph over zijn werk praat, krijgt hij een 
twinkeling in zijn ogen. Ik vind dat heel mooi om te 
zien. Hij is écht bezig zichzelf te veranderen.’

Ralph kwam na zijn detentieperiode terecht in het Exo-
dushuis in Den Bosch. Hij ging vanaf dag één aan het werk, 

eerst op een zorgboerderij. Maar daar lag niet zijn hart. 
Eigenlijk wilde hij een plek in het grond- en straatwerk, 
waar hij voor zijn detentieperiode werkzaam was. Toen 

werkte hij bij zijn oom, eigenaar van een groot grond- en 
kabelbedrijf. Maar na de zoveelste fout van Ralph was 

het einde verhaal. Hij kwam te vaak dronken op het werk, 
verscheen niet of veel te laat en hij had een kort lontje. 

Het contact werd verbroken en tien jaar lang zag of sprak 
Ralph zijn oom niet. Toch heeft hij, door de bemoediging en 

hulp van zijn trajectbegeleider bij Exodus, weer contact 
gezocht met zijn oom. Het contact werd langzaam hersteld 
en Ralph werd via zijn oom gekoppeld aan Carly, eigenaar 

van stratenmakerbedrijf Smulders.

           

Carly: ‘Ik wist van te voren niets van Ralph, alleen dat hij 
een lastige periode achter de rug had en vast had geze-
ten. Zo heeft iedereen wel wat op zijn of haar kerfstok. 
Het verleden is geweest, daar ga ik niet de hele tijd bij 

stilstaan. Ralph kwam op gesprek en hij maakte een hele 
goede indruk. Hij is open, eerlijk en liet zichzelf goed zien. 

Hij vertelde dat hij nog niet zoveel werkervaring heeft, 
maar super gemotiveerd was om het vak te leren.’

‘Ralph is écht 

gemotiveerd 

om zichzelf 

te veranderen’

 Erbij horen

Toen Ralph vorig jaar bij stratenmakerbedrijf Smulders 
begon, heeft hij zijn levensverhaal aan collega’s verteld. 
Ralph: ‘Ik ben vanaf het begin heel transparant geweest. 
Soms vragen collega’s ernaar en dan vertel ik hoe diep ik 
in de problemen zat en hoe ik langzaam mijn leven weer op 
de rit probeer te krijgen. Binnen het straat- en grondwerk 
heerst een eigen cultuurtje. De jongens zijn recht voor 
zijn raap, eerlijk en kunnen nogal raak uit de hoek komen. 
Daar moest ik wel aan wennen, ik was vroeger iemand die 
alles opkropte en er vervolgens te lang mee rondliep. Nu 
heb ik geleerd om aan te geven wat mij dwars zit. Lang-
zaam begin ik me onderdeel te voelen van deze cultuur, 
van dit wereldje. Dat ik erbij hoor, dat ik één van hen ben.’

         Zelfvertrouwen

Ralph: ‘Ik ben perfectionistisch, wil alles goed doen. Maar 
ik moet leren dat fouten maken erbij hoort, dat ik niet 
meteen hetzelfde werktempo kan volhouden als de rest van 
de jongens. Ik krijg steeds meer vertrouwen en daar-
mee ook meer verantwoordelijkheden. Steeds vaker durf 
ik hardop te zeggen dat mijn droom van huisje, boompje, 
beestje wel eens echt zou kunnen uitkomen.’

 Samenwerking

Carly: ‘Natuurlijk heb ik nagedacht over eventuele risico’s 
en de gevolgen van een contract. Daarover heb ik veel ge-
sprekken gevoerd, met Ralph en zijn trajectbegeleider bij 
Exodus, maar ook met de gemeente Den Bosch. Uiteinde-
lijk zijn we tot een mooie constructie gekomen, waarbij ik 
Ralph een arbeidscontract heb aangeboden, maar waarbij 
ik als werkgever minder risico loop. Samen met alle keten-
partners (gemeente Weener XL, UWV), de goede bege-
leiding van Exodus en natuurlijk de inzet van Ralph zelf, 
hebben we een fantastisch resultaat behaald!’ LvdA

Oom

Kerfstok

Interview werkgever Carly 

& Exodus deelnemer Ralph
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Aan het woord is Joeri (zijn echte naam is bekend bij de redactie), 
sinds ruim een jaar woont hij in het Haagse Exodushuis. In het begin 
van zijn tijd bij Exodus voelde het Exodusprogramma als een verlen-
ging van de bajes. ‘Alles was nieuw, ik had geen enkele verwachting 
en ik was eigenlijk niet klaar om begeleid te worden. 

‘Door haar vertrouwen 
in mij, kreeg ik ook 
vertrouwen in mezelf’

Ik durf meer van de echte 
Joeri te laten zien’

‘Ik heb ontdekt dat het leven en ik de moeite waard zijn’

Interview met Joeri, deelnemer aan het Exodusprogramma

‘Door haar vertrouwen 
in mij, kreeg ik ook 
vertrouwen in mezelf’

‘Ik heb ontdekt dat het leven en ik de moeite waard zijn’de moeite waard zijn’de moeite waard zijn’

Carly Ralph

het vertrouwen dat ik vooral ook kreeg 

van mijn begeleiders, kwam het blad 

steeds voller te staan. De hulp van hen 

was zo belangrijk. Door het vertrouwen 

van hen in mij, kreeg ik ook vertrouwen 

in mezelf. Onvoorstelbaar om te zien 

hoeveel krachten ik uiteindelijk op kon 

schrijven. Ik merk dat ik positiever ben 

geworden. Ik was bezig met overleven 

en had geen idee wat de toekomst me 

zou brengen. Door de Krachtinventa-

risatie ben ik serieuzer gaan nadenken. 

Meer verantwoordelijkheden kwamen 

bij mij te liggen, dit gaf mij meer zelf-

vertrouwen. Door het invullen van de 

Krachtinventarisatie heb ik ontdekt dat 

het leven en ik de moeite waard zijn.                                           

In een actieplan moest ik ook nog gaan 

nadenken over de doelen in mijn leven. 

In eerste instantie verzon ik maar 

iets, maar de begeleiding probeerde me 

spelenderwijs uit te dagen. Daardoor 

kwamen er uiteindelijke serieuzere 

dingen op papier. 

Mijn doelen en actieplan moest ik 

uiteindelijk in een vergadering met alle 

begeleiders erbij zelf toelichten. Dit 

vond ik erg spannend. Maar sinds die 

bijeenkomst kent de begeleiding mij 

beter, en ik hen ook. Ik durf meer van 

de echte Joeri te laten zien. 

Eén van mijn krachten zijn mijn ouders. 

Ik heb mijn familie veel verdriet gedaan 

en met hen wilde ik het weer goed 

maken. Dat ik steun van anderen nodig 

heb, is voor mij heel duidelijk geworden. 

Simone en Hester, mijn begeleiders en de 

reclasseringsmedewerker zorgden ervoor 

dat ik weer zelfvertrouwen kreeg! 

Een paar maanden geleden ben ik met 

mijn begeleiders begonnen met de ver-

nieuwde methodiek. Onderdeel daarvan 

is dat ik na ging denken en op papier 

ging zetten wat mijn positieve eigen-

schappen, krachtbronnen, zijn. Dit heet 

de krachtinventarisatie. Ik vond het 

heel spannend om de Krachtinventari-

satie in te vullen. Ik vond het moeilijk 

om naar mezelf te kijken en merkte dat 

ik weinig zelfvertrouwen had. 

Maar langzaamaan begon ik in mezelf 

te geloven en de mensen om mij heen te 

vertrouwen. In het begin kreeg ik maar 

een paar zinnen op papier, maar door 
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