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"Eigen verantwoordelijkheid!?"
De financiering van de begeleiding van ex-gedetineerden door
de landelijke overheid staat onder druk. mede als gevolg van
de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over het
handhaven van orde en over de eigen verantwoordelijkheid van
burgers. In politiek en samenleving ligt het begrip'solidariteit'
onder vuur, terwijl de gedachte dat'ieder zijn eigen broek moet
ophouden' steun wint.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum organiseert Stichtinq
Exodus Nederland in samenwerking met Stichting Exodus Den
Haag een congres met de titel 'Eigen verantwoordelijkheid !?'.
Kent de eigen verantwoordelijkheid van individuele burgers ook
grenzen en bestaat eigen verantwoordelijkheid niet juist bij de
gratie van solidariteit en verbondenheid? In hoeverre kan van
ex-gedetineerden verwacht worden dat zij na detentie
zelÍstandig hun weg vinden in de samenleving zonder terugval
in criminaliteit, of ligt hiervoor ook een verantwoordelijkheid bij
de samenleving zelP

Het doel van het congres is de deelnemers te inspireren en
voorbeelden en ideeën aan te dragen teneinde de resocialisatie
van ex-gedetineerden in de samenleving te verbeteren.

25 jaar Exodus
25 jaar geleden is op initiatief van het justitiepastoraat Exodus
ontstaan. Aan mensen die na detentie nergens anders
terechtkonden, werd een vorm van dagopvang geboden.
Tegenwoordig bestaat Exodus uit tien Exodushuizen voor
begeleid wonen, de sector Vrijwilligers & Kerkzaken met 55
vrijwilligersgroepen en het facilitaire landelijke bureau Stichting
Exodus Nederland (SEN).



Praktische informatie
Met dit congres beoogt Exodus een bijdrage te leveren aan het publieke debat
over de resocialasatie van ex-gedetineerden en aan deskundigheidsbevordenng
van hen die b€roepsmatig of vrijwillig op dit terrein werkzaam zijn.
De deelnamepriis bedraagt € 50,-. Lunch, koffie, thee en congresinformatie zlJn

hierbij inbegrepen. Voor personen voor wie de kosten een belemmering vormen,
is toegang mogelijk tegen het sterk gereduceerde tarief van € 10,-. wU laten het
aan uw eigen inschatting over of u € 50,- of € 10,- overmaakt. Uw inschrijving is
pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op onze rekening is

bi]geschreven. U ontvangt hiervan geen bevestiging.
RSVP voor 11 september as.

locatie:
Haagse Hogeschool
lohanna Westerdukplein 75
2521 EN Den Haag
De Haagse Hogeschool is gelegen direct naast Station Hollands Spoor. Voo. een
routebeschruving zie: www.hhs,nl onder'contact'
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Programma
Dagvoorzitter en discussieleider is Klaas Drupsteen, présentator bij de NCRV

Ochtendgedeelte
09.30 - 10.30
10.30 - 10.40

Ontvangst met koffle
Welkomstwoord door drs. l.D.W. Ee.beek,
voorzitter Stichting Exodus Nedertand (SEN)
Prof. dr. A. Schilder, directeur De Nederlandsche Bank
" Reïntegratie : een gezamentike verantwoorctelijkheid"
Prof. dr. mr. L.M. Moerings, hoogleraàr penologie Universiteit Leiden
"Exodus op ale goede we92-, presentàtie van het evaluatieonderzoek
naar Exodus
Ovedrandiging van het ondeeoeksrapport
Reacties en discussie door kamerleden en andere betrokkenen
waaronder drs. C.J.C. Timmer, directeur 5EN

10.45 - 11.05

11.05 - 11.25

11.25 - 11.40
11.40 - 12.30

^ Lunch
12.30 - 13.30 Lunchbuffet

Í.liddaggedeelte
13.30 - 15.00 Paralletsessies

7) Ondeízoek nader belicht: zingeving & resocialisatie
Prof. dr. mr. L.M_ Moerings, hoogleraar penologie UL; dr_ C.N. de Groot, godsdienst_
socioloog KUB; dr. T. Bemts, djrecteur sociaal-wetenschappelijk instituuaKaskr

2) Ged@lde (lokale) verantwoordetijkheid
Mw. drs. l.R. Smidt, dlrecteur Federatie Opvang; mr. p. van der Sande,
sedordirecteur Gevangeniswezen; vertegenwoordiger namens de
Verenlging van Nedertandse Gem€enten

3) De onganotiveerde mens: wat bezielt hem?
Ds. O. Wsse, geesteljjk vèrzorger Van der Hoeven stichting voor forensische
psychiètíe; drs. L. Pater rm, directeur Communtcatiebureau Mediamàal en oprichter
Pentas.ope; dhr. M.A. GroenendUk, manager Stichting Exodus t.nrecht

4) Eigen verantwoordelijkheíd in de spo.t
Dhr. R. Wagtmans, ambassadeur Exodus en voormallg profi/vjelrenner;
Dhr. A. Vanderlyde, drlevoudig Europees Kampioen Bóksen; m.m.v. d; flederlandse
Katholieke Sportfederatie

5) De icleale gevangenís (Errgelstalig)
Dhr. l. de Cock, auteur van'Hotel prison,; dhr. D. cordon, Cordatd_partner uat
Indonesië

6) Vrijwillige verantwoordelíjkheid?
Dhr. E.l. Hazeleger, teamlejder Kerklnactie/diàconaau mevr, M.l. van Eck, dlÍecteur
Nationale Vereniging de Zonnebloem; dhr. N. Zuurmond, Nededandse Rod; Kruts

7) Eaqen verantwoordetijkheid in de praktijk
Dhr. C. Haspels, documentaire regisseur; dhr. R. van den Bosch, manager
Stichting Exodus Den Haàg; oud-bewoners Exodushuis

15.15 -
15.35 -
16.25 -
16.35 -
16.55 -
17.00 -

15.35
16.25
16.35
16.55
17.00
18.00

4Tuoze Matroze; het leven gezien door de ogen van een zeeman
Compllatie en gesprek n.a.v. de da9
4Tuoze Matroze; het leven gezien dooÍ de ogen van eeó zeeman
Slottoespraak doordÉ. W,l. Deetman, burgemeester vén Den Haag
Afsluiting door mr. P.l. Biesheuvel, vz. StichtÍng Exodus Den Haag
Borrël

Voor eventuete wijziginqen ln het programma ziej www.stichtingexodus.nl



Inschrijfformulier
Ik schrijf mij in voor het Exoduscongres "Eigen verdntwoordelijkheid l?" op
donderdag 14 september 2006.

Naam: trMevr./trDhr.

Organisatie:

Adres:

Titel:

Postcode: I

Telefoon:

E-maill

Majn voorkeur gaat uit naar de volgende parallelsessie
(A,u,b. een 1e en een 2'keuze aangeven)
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2" keuze

1) OndeÉoek nacler belicht

2) Gedeelde (lokale) verantwoordelijkheid

3) De ongemotiveerde mens: wat bezielt hen?

4) Eigen verantwoordelijkheid in de sport

t lt lt lt lt lt lt tt lt l

5) De ideale gevangenis - D

6) Vrijwillige verantwoordelijkheid? . tr

7) Eigen verantwoordelijkheid in de praktijk n D

Ondergetekende machtigt Stichting Exodus Nederland te Leiden om éénmèhg het

bedrag van tr € 50,- / n C 10,- af te schrijven van bank/girorekeningnummer:

outu'n, [ ][ ]-[ ][ ]-zooo Handtekening:

Woonplaats

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op onze
rekening is bijgeschreven. U ontvangt hiervan geen bevestiging.
RSVP vóór vrijdag 11 septembe. as.

NB: Uw adresgegevens worden alleen gebruikt voor de admhistratie van Stichtlng Exodus Nederland en
om u te inrormeren over h€t Exodusw€rk. Uw qeg€v€ns wo.d€n niet ve.streK ààn derden. U kunt uw
g€geven§ altijd opvragen en wijzigen.



Postzegel mag
wel, hoeft niet

Stichting Exodus Nederland
Antwoordnummer 1OO95
23OO VB Leiden
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Toespraak J.D.W. Eerbeek, voorzitter Exdous Nederland, op het Exodus Jubileumcongres op
14 september 2006 in de Haagse Hogeschool te Den Haag

Dames en heren.

'Wat isjouw droom?, woeg ik aan een van de bewoners afgelopen zaterdag tijdens de open
dag in een van de Exodushuizen.
Hij had me zijn kamer laten zien en zei: 'Ik voel me hier thuis'. Hij vertelde dat hij 3 maanden
in Exodus woonde en dat het goed met hem ging. Hrj had de hele week buiten hard gewerlt
Ik wil niet meer terug in die verveling en die werkloosheid van vroeger.
Wat is_iouw droorel'
'Straks een klein huisje en een klein autootje en misschien wel een eigen geín. Ik droom niet
van grote dingen. Dat ik een beetje gelukkig word.'

Om die kleine droom van laat ik hem maar Femando no€men, is het allemaal begonnen.
Mensen uit de vicieuze cirkel halen van hoe het altijd al gelopen is in hun leven. Ze van de
machteloosheid bewijden. Uit de criminaliteit halen. Ze leren leven.
Alleen daarom bestaat Exodus. En daarom zijn we hier ook bij elkaar op dit jubileumcongres.
Die kleine droom van Femando van een beter leven verbindt ons met elkaar.
Fantastisch dat u allemaal gekomen bent!
Ik heet u haÍelijk welkom.
We hebben vandaag een brede samenstelling: bewoners, professionals, wijwilligers, mensen
uit Exodus en samenwerkingspartners en vertegenwoordigers van fondsen.
Een bijzonder welkom voor
Mewouw Mulock Houwer, directeur generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het ministerie
van jusitie;
Prof dr Schilder, directeur van De Nederlandsche Bank;
Prof dr mr. Moerings, hoogleraar penologie Universiteit Leiden;
en vier kamerleden.
Vandaag vieren we heel wat jubilea
25 Jaar Exodus. In het bijzonder Exodus Den H""9.
l0 Jaar Exodus Utrecht.
10 Jaar ISNA: de Interkerkelijke Stichting tot Bevordering van Nazlrg aan Ex-gedetineerden,
waarmee Exodus een fusie is aangegaan.
5 jaar Exodus Groningen.

Wat begon in een kleine kelder onder een flatgebouw in Den Haag met een paar wijwilligers
en zo nu en dan een bezoeker, wat begon in de harten van mensen in al die tien steden, in de
ISNA............ al die kleinschalige particuliere initiatieven in verbondenheid met het
justitiepastoraat en de kerken zijn uitgegroeid tot een grote professionele organisatie met
ambitie.
Tien huizen voor begeleid wonen, met jaarlijks zo'n 450 bewoners en een kleine 1500

wijwilligers die ca- 4000 co acten per jaar in en buiten de bajes voor hun rekening nemen.

De groei van Exodus is een teken van hoop. Het laat zien dat de samenleving bereid is te
investeren in de toekomst van gedetineerden en ex-gedetineerden. Zeer velen zijn bereid daar
een steentje aan bij te dragen.
Het is ook een teken van hoop voor gedetineerden en ex-gedetineerden zelf, want het laat zien
datje niet voor eens en altijd afgeschreven hoeft te zijn, maar dat er mogelijkheden zijn om
iets van je leven te maken.
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Op dit congres vieren we feest en we gaan met elkaar in debat.
Het thema van dit congres is "Eigen verantwoordelijkheidl?' met een uitroepteken en een
vraagteken. In het maatschappelijk debat staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers heel
erg centraal. Een ieder moet verantwoordelijkheid dragen voor z'n eigen bestaan.
De vraag is echter of deze eigen verantwoordelijkheid van individuele burgers ook grenzen
kent. Niet iedereen beschikt over het vermogen om geheel zelfstandig z'n eigen
verantwoordelijkheid waar te kurmen maken. En juist ook bij gedetineerden zien we dat velen
om hun weg in de samenleving weer te vinden, een steun in de rug nodig hebben om weer op
eigen benen te kunne gaan staan.
Met andere woorden: bestaat het kunnen dragen van eigen verantwoordelijkheid en het gaan
participeren in de samenleving nietjuist bij de gratie van solidariteit en verbondenheid?
Als er van gedetineerden en ex-gedetineerden verwacht mag worden dat zij zich na hun
detentie inzetten voor een nieuw bestaan zonder criminaliteit, ligt er dan ook niet een
verantwoordelijkheid van de samenleving om hen de kansen en de mogelijkheden daarvoor te
bieden?

Het is vandaag ook een bijzondere dag, omdat een groot meerjarig wetenschappelijk
onderzoek naar de resultaten van Exodus wordt gepresenteerd. Van de betekenis van ons werk
zijn we gaandeweg steeds sterker overtuigd geraakt. Maar het is goed als de resultaten van
ons werk ook wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. Wij zijn benieuwd naar de
uitkomsten!
ln ieder geval zijn de resultaten van Exodus ook sterk kostenbesparend voor de samenleving,
zo heeft een extem onderzoek binnen Exodus Amsterdam aangetoond. Door de opvang en
begeleiding binnen Exodus A.rnsterdam is de laatste drie jaar tussen de 3,6 en 7,8 miljoen euro
aan maatschappelijke kosten bespaard.

Concrete begeleidingsresultaten en keihard maatschappelijk rendement, dat zijn redenen om
te blijven werken aan de verdere ambities van onze organisatie. Maar zonder uit het oog te
verliezen dat het telkens weer om die ene persoon gaat, om al die vrouwen en mannen, zoals
Fernando, met hun dromen van een gewoon leven en een beetje menselijk geluk.

Ik wens u allen een goede bijeenkomst toe.
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