
Van harte heet ik u welkom op deze bijeenkomst in ons nieuwe kantoor.

Wij ontvangen u op een bijzondere dag: de viering van het 5-jarig jubileum van

Exodus Leiden en de feestelijke heropening van het pand.

We beleven als Exodus een mooie periode . De viering vorig jaar van ons 25-
jarig jubileum. We werden maatschappelijk ondernemer van het jaar 2006. We

kregen voor ons wijwilligers nazorgletwerk een Appeltje van Oranje uit handen

van Prins Willem-Alexander. Ons Ouder-Kind-Detentieproject was

genomineerd voor de Nationale Kinderkroon We zijn dankbaar voor de

waardering die wij ontvangen voor het werk ten behoeve van gedetineerden en

ex-gedetineerden.

Exodus is26 jaar geleden begonnen als een heel kleine organisatie, een paar

wijwilligers met een Open Huis voor mensen die uit de gevangenis kwamen en

dat een paar dagdelen per week open was.

Exodus is een vitale organisatie. Veel nadruk op het primaire proces. Heel

doelgericht. Veel maatschappelijk engagement door de participatie van

wijwilligers in bestuur en uitvoering. e,\ ee g(è.\t AraaJut.'k ït+ Lerl, a-,r J a-'ente ,.r,'5

Criminaliteitsproblematiek is al vele jaren een van de grootste maatschappelijke

problemen. Criminaliteitsproblematiek staat hoog op de politieke agenda.

Het Exodusprogramma gaat in op de complexe problematiek van gedetineerden

op persoonlijk en maatschappelijk gebied met een samenhangend

begeleidingsaanbod op alle levensgebieden.

Het Exodusprogrzrmma werkt, zo heeft een onderzoek van professor Moerings
aangetoond.

Bij een landelijk recidivepercentaSe vutl1o/o blijft bij Exodus 57% van het

totaal aantal bewoners en 8l% van de bewoners die het progÍamma afmaken, op

het rechte pad.

Er is ook een grote maatschappelijke opbrengst. Onderzoek heeft aangetoond

dat het maatschappelijk rendement van het Exodushuis in Amsterdam ligt tussen

de 3Yz en 8 miljoen euro netto. ?o joc..r.

In de Exodushuizen worden opjaarbasis een kleine 450 ex-gedetineerden

begeleid. Er zijn ongeveer 300 nazorgwijwilligers die zo'n 300 ex-
gedetineerden als maatje begeleiden.



1000 Exodus wijwilligers doen mee aan activiteiten van het justitiepastoraat in

de gevangenis.

Exodus is ontstaan en ontwikkeld als een iCdeaal om mensen die vastgelopen

zijn een nieuwe levensweg te bieden. Bij de ontrvikkeling van onze projecten

zijn we altijd sterk gesteund door fondsen en stichtingen. De waren een

belangrijke pijler voor de ontwikkeling.
Daarom zijn we blij dat we u vandaag mogen ontmoeten en dat u ook wilt delen

in de weugde die er is om wat in de loop van de jaren van de grond is gekomen.



Welkom bij de Landelijke
Fondsen Dag Exodus
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V.noit onze chnste jk visie tugcleicling bieden èèn
(ex-) geabtiièeden clie siuen st,ppcn fiaa
criminali€ít dat zij een waaÍdigc Alàets in de
semenleing kunnen gaen innefil€n.

Opzet van deze presentatie
. Korte schets àchtèrgrond: v,at is het

probleem?

. Korte schets Exodus: wie zijn wii?

. Korte te.ugblik Fondsendag 2005: wat is er
van de plannen terecht gekomen?

. Huidige stand van zaken en nieuwe plannen

I J. .l.utèl Ér d. ..m.l.vi.q

Bent u op de hoogte?
- Hoeve€l cellen t€lt l{ederlànd (drfer 2005)?

- Hoev€€l mensen zàt.n er gedetineeÍd ln 2005?

- Hoeve€l mensen raàktcn er in 2oo5 g€dedn€erd?

- Hocve€l van hen h.d de N€derl.ndsc natlonàllt lt
- hoeveel beddeí heeít Exodus?

- tlo€v€€l pro.ent ruddlvee^?

E J. d.d.l lEr do ..mnl.Ying

Was u op de hoogte?
- Ir 2@5 raàktÈ! 6 5554' p..§or!.ír g..'ein!€crí

- Í{dànd tddc in 2oO5 [,0e5 c.llch.

- In 2OOS rat ír èí 17.6(10 p.rso..i g.d.rin€€rd (!€.i€tan
oc 30 saptarnbe. 2005)

- v.n lr.n h.d GlÉrb è N.d..LíÍb€ ittixràlr!ét

- v.í 15 6, Í uDlD

- Er(odus lr..ít l5l b.dd€í.

- I!. 9 là.. n €ít 75.49h ea. h.n olnl€uw justr'tarco.tLc.

E J! .1.Íl.l nd.b ..Dnbnng

Ontstaa nsgesch ieden is
Eind iaren '70: initiatief door justitiepastoraat
1981: 'huiskamerproject' in Den Haag
1986: le Exodushuis in Den Haag
Eind jaren 90: Exodushuizen in Amsterdam,
Utrecht en Alkmaar en Strchting Exodus
Nederland
Vanaf 2000: Exodushulzen in Den Bosch,
Groningen, Lelden, RotteÍdam, Venlo, Drenthe
Op komst: zuid-Limburg; diverse prille
lniuatieven

E Jè d.dd l!, d. l.mnlenng

De Exodus-organisatie
10 Exodushuizen: opvang en begeleiding
- zdÍ§tàndh. oÍlaíi§aties m€l elk een €iss lokààl bastuur,

dÈ rrít n volc€.s dezeíd€ metho.lièk

Sector Vrijwilligers en kerkzàken
- ,u,im ra@ vn rillig6 jn an:o.g- €n i.:o.ggroepèn
- Nr.ure àd'.ltdt: Oud6s Knd.Íln.n Dcte.fÉ (Or.D)

. Stichting Exodus Nederland: facilitair bureau,
o.a.
- c€.prrt(sP.rul€í v6í itintst rt v.n ,ustÈ
- B.bl(Eortïlldeai9

adnlírÈn trc, c.ímunr6tÈ I Édr(bví.n ing
-FmE J.3l.ut l ,Éa. <l€ ..m.d.ving

IStichting Exodus Nederland

Onze missie



Vrijwilligerssector
Inzorg-vrijwllllgers in de PI's i.s.m. GeestelUk
VerzorgeE
- Kerkdaenst.n
- Gcsprakslroepen
- Bèo€k

Nazorg-vrijwillige.s
- A€géleldlng ààn er-gedetin€€rden bi, €€nvoudige

- A€p€rtte contàctfrequenue
- Ontno€ttnq€n in openbàre qeleqenh€d€n

Huis-vrirwilllgers en bestuursleden
OKD-víjwilligers

Jr d€dd rr dG -m..i.vlng

Exodushuizen

lrt kameÍs ií drÈ rcnir!€n
in een roonsuk Ií alkÍnaa.-
NooÍr,; ov€rl€g ove. nieure

1

15k m.rs ln drio ír.t.l«..r 16 ka.t€rs h €€ír voorÍràlB
stlElgcb@w r. rr€t c.ntÍum
vàíarÉdíam+9na.d!-

16 tarn€rs in een voo.Ír.lt!
rlooíer in à€t cènuum va.
de s6d. ui6.Eidií9 à.nt r

!l kànE6 an ee.r .uim pand a.
h€t c€.trum v.n de st , Mbaj

13 ka,l16 '. en moor
he@hu6 en dè 6nd

raka'ri6iíàvld,Brag
hotél in h€t @tr!m vàn de
stad ei in d paar Èb!íla€

15 kalrr6 in dda Írat eltaà.
vsbdÉdl àuiz€ír in é€n
roonwrik in utrè.nt .n ií
twee dioor§Eoornhuize.

Hèt llam van Ercdus vènlo b€§tóàt

^.t.ls d. àè*o'lèq.eD àIlèen uit
vrolrren. vàlo lt dt 10 k Ílérs in
€€n po.ti.rdlàt- Er 6 ool plaaB voo.
(,. ki.déGn vàn (È be*@s44.

2Stichting Exodus Nederland
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13 Lm€.s ií een veibouwd€ boéÍrerij In Nootgeaàchr
(Orenthe). ri€ dàgàë*ëding bstaat uit re.k op het ag€n
tèÍèin, Dè do€lg.ep bèstaèt lat psychisch an sooàar
zwàkr€e (q-)9edetiíeede. dre mogeruk ook.en
vGr.ndelÍké bepèrkanq of psychratriÍne probr€m.uek

E

Goede (zelfstandlge) woonn lmte
Financiën en administratie op o.de
Baan of opleiding met vooruiEichten
Vrienden en familie dle motiverend en niet
crimineel zijn
lnnerluke motivàtie

J. cdi.l lra de ..mdding

E

Cijfers 2006
675 aanmeldingen .d*,
341 b€woners

8396 rnannen en 1796 vrouwen

Gemiddelde leeftijd is 35

58c16 autoótoon en 4296 allochtoon

Ong. 1í PP'ers en 115 BV?rs en Schorslngen

55% Jusdueel en 35% vrijwillig geplaatsten

J. sl.ut l n... d. ..mnl.Ídg

Resultaten
. De lange termun resultaten van het Exodus

programma zijn recentelljk onderzocht door de
Universiteit van Lelden.

. Ult dat ondeeoek blijkt dat 57% vàn de
deelnemers niet terugvalt in de crlmlnallteit

. van de deelnemers die het programma
helemaal afmaken is dat zelfs 82Yo!

E J. .l.ut l nu d...Nrlding

Meer cijfers
49% van d€ kàndidat€n h€€fr op het mom€nt van
aanmelding 9€€n r€d.sserhg§cohtact

43% van d€ tàndld.t€. he€ft op het mom€nt van
aanmeldlng 9€€n 'hulpverleíhgsconta<f in de Pt

24% van d€ tàndldat€n he€fr op het moment van
aanmelding contact ínat ccn til,lD?r h de PI

44% van de àànmeidingen in hct kader van 4d.43.3,
PP, PD, STP, ISD on§angen wè te laat om van de
volledlge lusBuëè vèól[ísduu. gcbrulk te màken

55 van de bov€ngeooèmde ,us0uèle Utels duut 9
maanden of lànqer

Ë Jc .lèutèl nrar de iamnl.vlng

Maatschappelij ke'opbrengst'
De lag€re recidive als resultaat van de
begeleiding door Exodus Amsterdam levert de
Amsterdamse sàmenlevlng over een periode van
3 jaar een besparing èan maatschappelijke
kosten op van 3,5 tot 7,9 milioen Euro!

(bron: Novius Adviesgroep, 2006)

Ë J. .l.qt l n..r d. s.mdding

JStichting Exodus Nederland
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Wonen, werken, relaties
en zingeving



Ë

Onze voornemens van 2005:
a Èof€6§lonalls.rlng íÍrct bchoud van kl.tnsóattghdd

a Veíb.tering mcctbaaöeid en control

a 8aàcc6te gro€l

O Vc.dieplng y.n hàoud m ldèntitèlt

a VergÍoten íagvaóÍdlghlid (ook in oÍganls.ticmodel)

a Structur€l€ en §tabl.le finandcrlng tot stànd bí€ngcn

J..l.st ln r. d. xmnlding

Welke resultaten zijn behaald?

't Is maar hoe je het bekijkt...,.,.,..

. Winnaar twee píjzen, voor een derde
genomineerd

. Positief 'rapportcijfed vàn een
wetenschappelijk onderzoek én van een
ma rktwaarde-onderzoek

. Bedrijfseconomisch uit het dal aan het
kruipen..... (met dank aan de politiek?)

Ë J. .lCul.l M.r .t ..nxnl.Ying

Projecten binnen Exodus in 2005 voorzien:
hoéver zijn we? (2)

- Uttàr.idi.g bëdde.t l d@r v.rnul.l.g

- Ultbr.ldlíg ..p.cat it o... door lnt.rne .ant83lng.ngebosw +

- opsl2rten íÈrw. btrde l. t. bct..tttn .|.nd -/-

Erodu§ zuid Uhburg
- oDsÈrtcn nLswr robt. l. t D€trrltgr p.nó +/-

E
ultàrtld.. t dd.ít r doo. motÉrt,t bëtrrtk . ru..d.
,.nd +l-

J. .lGut.l lra d. -md.vlng

En de nieuwe plannen zijn....,
Stapsgewijs lritbreiden àantàl bedden en dus
aantal lokaties (met behoud kleinschalighead!)
Verder ontwikkelen van de 'sleutels' relàties
en (met name) zingeving, ook door onderzoek
Veóreden inkomstenstromen naast
overheidsfinaociering
Zie ons Stràtegisch Meerjaren Plan 2007-2O1O

E J. i.ut l n..r d.5mrl.Yl.g

Projecten binneo Exodus in 2005 voorzien:
hoever zijn we? (1)

nr.uw là.rdclöt tr.toor
a..t lLuc daantyolírrrE h .. L..lcllrt

vGo.Ecttl4 rcÈntch.tt lík onil.no.l
vcr!.t .lnt on.L.n.mcr.n.tr.rl
lltbÈldl.c lntoor-lunctL
st:É..ntr.L ..Ím.tdlíe a

. ult!.!ldl4 D.d.lrrt l rn/oí v.rtuldllg. o.tlcll..llloopv.rll.l.n

Ë
Ul!.lldl|e!.rLlàrLliloo.2.lottd. +l-

I.hrd rxr d. trl'i.$lle

EI

En de nieuwe plannen zijn.....

LandeliJk:
. Omzetting landelijke stichting in vereniging
. lnformatisering uitbouwen tot intranet met

o.à. digitaal handboek
. Uitbouwen scholing en loopbaanontwikkeling

medewerkeas
. Uitbouwen vriJwilllgersnetwerk
. Uitbouwen P&C-cyclus
. Uitbouwen voorllchting en bewustwordlng

J. .l.qi.l n..r d..àm.l.n.g

4Stichting Exodus Nederland



Concrete projecten voor de komende tijd onder
meer:

Veóuizing Exodus Alkmaar
Vestiging Exodus Zuid-Limburg
Mogelijk 2 of 3 nieuwe vestigingen
Divers€ noodzàkelijke verbouwingen en
uitbreidingen bestaande panden.

Vorming Íonds t.b.v. structurele financiering
vrijwillige plaatsingen
Concrete stappen tot veóreding financiering
(AWBZ, CBF-keur, Loterij, werving donateurs,
andere altemàtieven)
Verbetering betrokkenheid bedrijfsleven

E J. il.utel nar d. -mrl.ving

En bovendien.......

Samenwerken met de overheid,
als blijvend zelfstandige en
onafhankelijke partner!

E J..l.ut l madc3.mnl.vl.g

Dank voor uw betrokkenheid en
aandacht bij en voor Exodus!

Een feesteluke middag bij de
heropening van Exodus Leiden
gewenst.

E J. í.dd na.Í d. xmnlèYing

5Stichting Exodus Nederland


