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ter gelegenheid van de ondertekening van de aansluitingsovereenkomsten tussen

De Stichting Exodus Nederland
en

De Stichting Exodus Den llaag
De Stichting Exodus Utrecht

De Stichting Exodus Alkmaar
De Stichting Exodus Amsterdam

Wij staan op het punt de aansluitingsovereenkomsten te tekenen tussen de stichting Exodus

Den Haag, de Stichting Exodus Utrecht, de Stichting Exodus Alkmaar, de Stichting Exodus

Amsterdam en de Stichting Exodus Nederland.
Naar dit punt hebben we met elkaar zorgvuldig toegewerkt. Op verzoek van de plaatselijke

stichtingen spraken Jan Hofman en ik op 11 maart 1996 voor het eeÍst met elkaar op zijn
kamer in het ressort bureau van de reclassering in Amsterdam, over de mogelijke vorming van

een landelijke Stichting Exodus. Met de oprichting van plaatselijke en regionale stichtingen
Exodus rverd de noodzaak voorzien van een landelijk samenwerkingsverband.
Al snel krvamen rvij tot de conclusie dat er geen koepel zou moeten worden opgericht, maar

een centrale stichting met een ondersteunings- en een ontwikkelingsdoelstelling. Dat is het

concept geworden van de Stichting Exodus Nederland: Zelfstandige plaatselijke en regionale

stichtingen die met elkaar samenrverken in de Stichting Exodus Nederland. Plaatselijk moet
het werk gebeuren. Er plaatselijk krijgt het rverk ook zijn eigen kleur.
Wat ons nret elkaar verbindt is de Exodusfilosofie en het Exodus begeleidingsconcept. En

wat we daarin samen kunnen doen, kan ons ook plaatselijk sterker maken.

Met Theo Aalbers hebben we de statuten naar de kem voorbereid.

Op 2 november 1996 was de oprichtingsvergadering van het bestuur van de Stichting Exodus

Nederland, en op 18 februari 1997 volgde de formele oprichting van de Stichting Exodus

Nederland: de statuten passeerden de notaris.
In de afgelopenjaren heeft Exodus een snelle ontwikkeling doorgemaakt.
Begonnen in een kleine kelder in Den Haag, werd op 2 december 1982 de Stichting Exodus

Den Haag opgericht.
Daarna volgden de Stichting Exodus Utrecht op 12 april 1995; Stichting Exodus Alkmaar: l0
oktober 1996; Stichting Exodus Amsterdam: 6 oktober 1997; Stichting Exodus Nederland: 18

februari 1997; En de Stichting Exodus 's-Hertogenbosch is in voorbereiding.

Ontstaan in de king van het justitiepastoraat en de kerken, is Exodus uitgegroeid tot een

breed samenwerkingsverband van justitiepastoraat, kerken, reclasseringsinstellingen,
penitentiaire inrichtingen, maatschappelijke organisaties, fondsen en particulieren. En dat

brede samenwerkingsverband is nodig vanwege de aard van de problematiek van de mensen

om wie het gaat. In een brede aanpak willen we ex-gedetineerden perspectiefbieden op een

nieuwe levenswe g. En zo de criminaliteitsspiraal fundamenteel doorbreken.
Het programma van Exodus heeft zich kwalitatief sterk ontwikkeld op de verschillende

levensgebieden wonen, werken, relaties en zingeving.
De resultaten zijn hoog.
Het sterke van het samenwerkingsverband Exodus Nederland is dat nieuwe initiatieven direct
kunnen profiteren van de wervingskacht van de Exodusformule en de ervaringen in de andere



projecten opgebouwd. Dat betekent dat pijlsnel nieuwe projecten kunnen ontstaan als mensen

erin geloven en er voldoende draagvlak, inspiratie en financiële middelen zijn.
Het Exodusprogramma biedt op dit moment 40 residentiële begeleidingsplaatsen' Als

Alkmaar en 's-Hertogenbosch erbij komen, zijn dit binnenkort 55 plaatsen'

Na de oprichting van de stichting Exodus Nederland, zijn we direct aan de slag gegaan om de

aansluiting van de plaatselijke stichtingen voor te bereiden. We hebben dat gedaan in een

intensieve samenspraak met de besturen. De samenwerkingsovereenkomsten zien er

doortimmerd uit, rnaar in de korte tijd kon nog niet alles worden geregeld. Dat moet in de

komende tijd gebeuren.

Zo moeten nog worden omschreven:
o de kwaliteitscriteria (3.2) en

. de taakomschrijving van de ingekochte dienstverlening (5.1);

. Bovendien zïn de aansluitingsovereenkomsten niet statisch, maar kururen jaarlijks worden

geactualiseerd aan de hand van de actuele ontwikkelingen (7).

Tot op heden hebben we in korte tijd veel moeten doen aan de organisatiestructuur van de

sEN. Het geraamte is er nu, maar het moet nog tot een lichaam van vlees en bloed worden.

Daar zal in de komende tijd hard op worden geihvesteerd.

De directeur van de SEN is Roel de Bruijn.
Roel, op dit ogenblik wil ik graag ook nog iets tegen jou zeggen. Je hebt samen met Huub en

met Annet een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Exodusprogranma in Den

Haag. ie hebÍ daar een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan geleverd.

En dàarna hebje veel inzet gegeven om de landelijke ontwikkeling van de grond te kijgen.
ie nieuue functie, die zich voor een groot deel afspeelt op diverse locaties in het land, is zeker

niet eenvoudig. Ik rvens je in je functie alle goeds toe en ik weet zeker dat je erin zult slagen

om Exodus nog verder in Nederland op de kaart te brengen dan het al staaÍ.

Ik ga afsluiten.

Ik dank allen die zich hebben ingespannen om de aansluitingsovereenkomsten tot stand te

brengen hartelijk voor hun inzet. Ik dank vooral ook de plaatselijke stichtingen. De Stichting

Exodus Den Haag, voor de inzet op de inhoud van het programma en de inzet van de

coördinator Roel de Bruijn. Daardoor moest in Den Haag veel worden opgevangen door

Huub en door Annet. Bedankt daarvoor.

De Stichting Exodus Utrecht vanwege het beschikbaar stellen van hun know how en hun inzet

voor de landelijke Exodusontwikkeling.
De Stichting Exodus Alkmaar, voor het enthousiasme waarmee jullie vanafhet begin de

ontwikkeling van de Stichting Exodus Nederland mee hebben gedragen.

De Stichting Exodus Amsterdam, voor de gastw[heid hier in dit prachtige pand.

Dan stel ik voor dat we nu overgaan tot het tekenen van de aansluitingsovereenkomsten.
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ter gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap van
De Stichting Exodus Nederland

aan
Ds. 0. Wisse

Dan is nu het moment aangebroken dat ik het voorzitterschap van de SEN zal overdragen aan

jou, Okke Wisse.
Ik wil daarbij graag nog een paar woorden zeggen. Voor mij betekent deze overdracht het

formele einde van een lange periode werken aan Exodus.

Ik heb dat altijd met bijzonder veel plezier gedaan. Het was boeiend en heel bevredigend dat we

vandaag de aansluitingsovereenkomsten konden tekenen'

In Exodusverband heb ik met heel veel mensen mogen samenwerken: beroepskachten,

vrijwilligers en bestuursleden. En natuurlijk - om hen gaat het allemaal - de bezoekers en de

bewoners van de Exodusprojecten.
wat mij stimuleerde was de energie die zo velen aan Exodus gaven. De overtuiging en de

betrokkenheid.
Jullie als medebestuursleden en genodigden wil ik bijzonder hartelijk danken voor de

samenwerking. Het lvas enerverend te bouwen aan een landelijke ontwikkeling.

Okke, het bestuur heeftjou eenstemmig en met overtuiging aangewezen als voorzitter. Ik ben er

bijzonder blij om dat jij bereid bent om deze taak opje te nemen. Ik wensje daarin alle goeds,.

en zegen van boveu.
Ik wilie eerst namens het bestuuÍ en genodigden een bos bloemen geven.

Ik wil je graag je ook graag syrnbolisch iets geven.

Ik dacht aan een hamer, maar dat is veel te zwaar.... en in onze kring ook zeker niet nodig.

Als voorzitter moet je soms voorop gaan, soms in het centrum zijn, maar altijd de organisatie en

de mensen concentreren op waar het om gaat: licht van de toekomst scheppen in het leven van

mensen.

Daarom wil ik jou als symbool van overdracht en als stimulans bij je verantwoordelijkheid voor

de opbouw van de orgauisatie, deze oprijzende kandelaar meegeven.


