
Met de treln:
Vanult l,.,trecht vertrekt de stoptrcln naar Zwolle om 09.32 uur, Deze komt om
09.57 uur aan ln Nlrkerk. Vanult Zwolle vertrekt de stoptreln naar Utrecht om
09.21 uur. Deze komt om 10.02 uur aan ln Nukerk. Loop naar de voorlngang van
het station. Ga op de Statlonsweg rEchts en neem de eerste straat llnks. Dlt ls de
OranJelaan.
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congrescentrum De Schakel
Oranrelaan 10
3862 CX Nukerk
Tel: 033-2460804

De Landelijke Medewerkers Dag is de jaarlijkse dag
voor ontmoeting en deskundigheidsbevordering van

alle beroepskrachten werkend bij Exodus.
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Prog ra m ma

10.00 - 10.30 uur Onwangst
met koffie/thee en wat lekkers

10.30 - 10.40 uur Openingswoord
door Jan Eerbeek, voorzitter van Stichting
Exodus Nederland

10.40 - 11.05 uur Organisatieontwikkelingen
in beeld gebracht door Rien Timmer,
directeur van Stichting Exodus Nederland

11,05 - 11.15 uur Introductle workshops
door Mariolein Kleine, opleidingscoördÍnator
bij Stichtlng Exodus Nederland

11.15 - 12.45 uur Workshopronde 1: zie bijlage

12.45 - 13.45 uur Lunch

13.45 - 15.15 uur Workshopronde 2: zie bljlage

15.15 - 16.00 uur Theater
door'Op sterk water" Een luchtige
afsluiting van de dag met interactief
improcabaret waarbíj gelachen mag
worden.

Geefre op voor 24 maart door mlddel van bUgevoegd aanmeldlnosformuller!

Workshops
Workshop 1

Marokkaans€ b6woncrs in het Exodus-programma
door Saitd Ajdbu, cohdlnator van Dar A Hidaya, een opvanghuis wor
Jonge Maíokkanen ln Rotterdam

In relatie tot de gedetlneerdenpopulatle volgen relatlef welnlg Marokkanen het
Exodus-programma. Dat roept vragen op. Heeft ons programma genoeg te
bleden aan bewoners van Marokkaanse afkomst? Weten we genoeg over de
Marokkaanse cultuur, zUn vre voldoende op de hoogte van de tweede-
generatleproblematlek en hoe zo.gen we voor betere begeleldlngsresultaten met
Marokkaanse bewoners? Dit zUn vragen dle menlgeen ln (en bulten) onze
organlsatle bezlq houdt, Jou ook? GeefJe dan op voor deze workshop, De
workshoplelder zal eerst een presentatle Eeven over hoe het er ln zUn
opvanghuls aan toe gaat en vervolgens ls ér alle rulmte voor vragen en
dlscussle.

Workshop 2
Zedendcllnquenten ln het Exodus-programma
door Ellen de Beer, psychothenpeut ln de De Waag te Utrecht, centrum
voor a mbula nte fordlslsche psychiatrle

Eewoners dle een zedendellct gepleegd hebben vormen een bUzondere groep ln
de Exodus-hulzen. Vaak zun ze wat rustlger dan de andere bewoners en meer op
zlchzelf. Gewoonlllk geen mensen waar Je last van hebt. Maar zUn we voldoende
op de hoogte van hun specllïeke problematlek en ls deze bespreekbaar? Weten
$re wat rlslcoqedrag is? Is een behandellng altljd noodzakelUk en wat gebeurt
daa. elgenlUk? Eo hoe goed slulten het behandelprogramma en het Exodus-
pÍogramma op elkaar aan? Als le meer wllt ureten over deze onderwerpen qeefle
dan op voor deze workshop. D€ workshoplelder zal eerst een presentatle geven
over haar werk met zedendellnquenten ln De Waa9 en daarna zal ze vragen van
de deelnemers beantwoorden.

Workshop 3
Blowcn an hGt Exodui-programma
door Erik Fromberg, gepenslonerd verslavingsdeskundlge, dle o.a. van
1987 tot 2000 trainer was aan het Trimbos-lnstituut

Regelmàtlg wordt eÍ ln en tussen de Exodus-hulzen dlscussie gevoeÍd over welke
mate van dl.ugs- en alcoholgebrulk bU kandldaat-bewoners een contra-lndlcatie
vormt vooÍ het Exodus-programma. Daarnaast blUken de hulzen met name
softdrugsgebrulk van bewoners veÍschlllend te sanctloneren, Waarom ls dat zo
en welke resultaten hebben de veÍschlllende werkwijzen? En wat zlrn de signalen
van problematlsch cànnablsgebrulk en hoe kan Je daar als begeleider mee
omgaan? Speelt dlt ook ln Jouw huls? Kom dan naar deze workshop. De
workshoplelder zal veci lnÍormatle geven over de effecten van cannablsgebrulk
en heeft zo z'n elgen Idecèn over wat wel en nlet kan ln het Exodus-programma.
Dlt gaat ongetwufeld een levendlge dlscussle opleveren.
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16.00 - 17.00 uur AÍsluitlng en borret



Geloven in groei

Vy'elkom op deze landelijke medewerkersdag.

Dank voor de uitnodiging om enkele woorden als opening te spreken.

Waarom zijn wij hier? Wat bindt ons arn elkaar?

In Exodus geloven wij in groei. We willen kansen bieden aan mensen om uit te

groeien tot wie ze ten diepste zijn. Wij geloven in de groeimogelijkheden van

mensen.

Tien korte opmerkingen bij dat thema'groei'

I

l. Geloven in groei moeten we vaak tegen beter weten in. Want bij onze

doelgroep zitten de wortels van de uitzichtloosheid diep. Vaak in een ver

verleden. Nog al eens wordt de groei overwoekerd door onkruid. Of de

grond is te droog om iets voort te brengen. Ofde motivatie als groeikracht

is er niet.

2. Toch kunnen we geloven in groei. Dat heeft te maken met een mensvisie.

Ik geloofdat ieder mens geschapen is als een uniek persoon. Hij heeft een

bijzondere eigen identiteit en tegelijk is hij geschapen in gemeenschap

met anderen. Individualiteit en solidariteit zijn wezenlijk met elkaar

verbonden. Geloven in groei betekent dus dat ieder mens

verantwoordelijkheid kan leren nemen voor zichzelfen voor anderen.

3. Een derde punt waar ik in geloof is dat ieder mens de wil heeft om

verantwoordelijkheid te dragen, om van betekenis te zijn. Ik heb dat

geleerd van de Joodse psychiater Victor Frankl. In de Duitse

concentratiekampen heeft hij zijn logotherapie onrwikkeld. Die

logotherapie houdt kort gezegd in dat de primaire motivatiekracht

waarover iedere mens beschikt is: een wil om van betekenis te zijn.

Zingeing is zo bezien: ondersteuning van mensen in die primaire

levensbehoefte.



4. Geloven in groei brengt tot uitdrukking dat het leven van binnenuit wordt

opgebouwd. Als er geen wortels zijn, als er geen groeikracht is, ontplooit

het leven zich niet. Dan kunje trainen op sociale vaardigheden, op

budgetteren, op arbeidsritme totje een ons weegt.

5. Geloven in groei van anderen heeft ook te maken met de vraag hoe je zelf

in het leven staat. Wat is jouw groeikracht? Wat geeft vitaliteit aan jouw

bestaan? Wat inspireert jou om te gaan bloeien?

6. Geloven in groei betekentbijjezelfofbij anderenje niet concentreren op

het verdorde leven, maar kijken waar de groeikansen zijn en waar je in

kunt zetten om nieuw leven dat nog maar net tevoorschijn komt tot

verdere ontplooiing te brengen.

7. Groeien in Exodus doe je niet alleen, maar samen. Bewoners onder elkaar.

Elkaar zo nabij zijn dat er een vnrchtbaar klimaat is.

8. Geloven in groei betekent dat mensen nooit afgeschreven zijn. Het

bestaan van iedere mens is zinvol, zolang er op deze aarde nog mensen

wachten op medemensen.

9. Een oud evangelieverhaal zeg!:het Koninkrijk Gods (dat is de mens en de

wereld zoals ze bedoeld zijn) is als een mens die zaad werpt in de aarde

en slaapt en opstaat, nacht en dag. Slaapt en opstaat, nacht en dag. Er is in

dit verhaal een beweging van de nacht naar de dag. Met andere woorden:

om een groeiproces in gang te zetten moet je opstaan. Moet je het

opbrengen om vanuit de duistemis van de nacht in de morgen van het

licht te gaan staan.

lO.Geloven in groei kan concrete werkelijkheid worden. Je kunt het zien in

mensen, maarje kunt het ook zien in het symbool dat ik jullie vandaag

mee wil geven als herinnering aat deze dag.

Bollen en zaden. Plant ze om je heen als een symbool dat Gods aarde

bedoeld is om leven te dragen.
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