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Exodus biedt opvang en begeleiding aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties. De 

begeleiding is erop gericht om te verwerken wat in het delict gebeurd is, en om een nieuw begin te 

maken.  

Het Exodusprogramma  zet in op de complexe problematiek op persoonlijk en maatschappelijk 

gebied waar veel gedetineerden en ex-gedetineerden mee te kampen hebben. 

Vaak is er een veelheid van problemen in één persoon, waardoor iemand zich in een vicieuze cirkel 

bevindt waar hij zichzelf niet uit kan bevrijden.  

Daarom heeft Exodus een samenhangend begeleidingsprogramma ontwikkeld op alle 

levensgebieden: wonen, werken relaties en zingeving. Het versterkt  mensen in hun functioneren en 

het leert hen nieuwe vaardigheden aan. 

Dit begeleidingsprogramma wordt uitgevoerd in een strakke structuur en is gericht op het bereiken 

van een concreet maatschappelijk perspectief. Exodus heeft een residentieel 

begeleidingsprogramma in Exodushuizen, met professionele medewerkers in de uitvoering en met 

vrijwilligers die ondersteunend zijn op het begeleidingsprogramma.  

Naast de residentiële huizen heeft Exodus ook een omvangrijk vrijwilligersprogramma  in de sector 

Vrijwilligers. Daarin bezoeken vrijwilligers gedetineerden tijdens de detentie (inzorg), en ook geven 

zij als maatje individuele begeleiding na de detentie (nazorg). Vrijwilligers begeleiden ook 

familieleden van gedetineerden, in het bijzonder ook kinderen. Zo heeft Exodus een breed 

begeleidingsaanbod tijdens en na de detentie voor gedetineerden en hun relaties met een breed 

bereik in heel het land. Ook wordt gewerkt aan voorlichting aan de samenleving en het betrekken 

van kerkgemeenschappen bij het werk van Exodus. 

Exodus heeft een oecumenisch-christelijke identiteit. Deze identiteit houdt de focus gericht op waar 

het in de begeleiding om gaat: de waarde van ieder mens persoonlijk en het recht op herstel, hoe het 

leven ook gelopen is. Bewoners van de huizen en mensen die begeleid worden door vrijwilligers, 

worden gezien als partners, niet als zorgvragers. Het begeleidingsconcept gaat dan ook uit van 

coöperatie.  

De christelijke identiteit schept een geest om tegen de feiten in te geloven dat een nieuwe 

levenswerkelijkheid mogelijk is. Zo is er ook een verbinding met het pastoraat en de verbinding met 

brede samenlevingsverbanden als kerken. Exodus is als organisatie sterk naar buiten gericht. Er is een 

tweeledige doelstelling: individueel gerichte begeleiding, maar ook oriëntatie op de maatschappij om 

mogelijkheden voor ex-gedetineerde te realiseren.  

Exodus gaat uit van de opvatting dat de samenleving zelf drager is van het re-integratieproces. Daar 

worden ankerpunten voor terugkeer gezocht, breed in de samenleving. Exodus is een 



netwerkorganisatie, overtuigd van de noodzaak van integraal werken en samenwerking, zowel wat 

betreft individuele begeleiding als in de samenwerking tussen instellingen. Als organisatie is Exodus 

een samenwerkingsverband tussen plaatselijke en regionale huizen en vrijwilligersgroepen, met als 

gezamenlijke focus: het weer thuis brengen in de samenleving van gedetineerden en ex-

gedetineerden. De decentrale opbouw van Exodus zorgt voor een effectieve maatschappelijke 

inbedding en de samenwerking in landelijk verband voor het effectief delen van overhead en 

ontwikkeling van het begeleidingsconcept.  


