
Inspreektekst Jan Eerbeek, bestuursadviseur Exodus Den Haag in de commissie Samenleving van de Gemeente 
Den Haag op 23 januari 2013.  
Wethouder van VDMO in het kader van ombuiging en doelmatigheidsverbeteringplan DEN HAAG Onder Dak 
DHOD.  
 

Carlo is een bewoner van Exodus Den Haag. Hij heeft in de gevangenis gezeten en nog 
tijdens zijn detentie is hij in het Exodus huis komen wonen om te werken aan een toekomst 
zonder criminaliteit. Hij zit in een zogenaamd Penitentiair Programma. Hij heeft intussen veel 
geleerd om een nieuw bestaan op te bouwen, maar zijn begeleiding is nog niet afgerond.  
Als wordt uitgevoerd wat in de brief van de wethouder van 11 december staat, dan betekent 
dit dat een jongen als Carlo, nadat zijn Penitentiair Programma is afgelopen verder 
opgevangen zal moeten worden in de dak- en thuislozenzorg in Den Haag. Geen continuïteit 
zoals nu, om de succesvolle begeleiding die in gang is gezet tot een goede afronding te 
brengen. 
Exodus is 30 jaar geleden begonnen in de gevangenis van Scheveningen door het 
justitiepastoraat, omdat veel gedetineerden gevangenis in en gevangenis uit gingen. En dat is 
nog steeds zo. Ze hebben intensieve begeleiding nodig om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Zonder die begeleiding blijven ze hangen in een criminaliteitsspiraal.  
Investeren in kansen en in ontwikkeling is de beste preventie en dat doet Exodus met volle 
kracht en met grote resultaten.  
 
Exodus is sterk verankerd geraakt in de Haagse en ook in de Nederlandse samenleving. Er is 
een professionele aanpak, een allerwegen gewaardeerd begeleidingsprogramma en er zijn tal 
van vrijwilligers. Heel belangrijk bij Exodus is dat de relatie met de doelgroep al in de 
gevangenis wordt aangegaan, door de pastores en door de vrijwilligers.  
Heel veel gedetineerden hebben complexe problematiek op persoonlijk en maatschappelijk 
gebied. 
Op het persoonlijke vlak gaat het onder meer om achterstanden in persoonlijke ontwikkeling, 
in relationele en sociale vaardigheden en in scholing, onvermogen tot het kunnen voeren van 
een eigen huishouding, instabiliteit in de dagelijkse levensverrichtingen, 
verslavingsproblematiek, problematiek met betrekking tot het omgaan met de eigen religieus-
culturele achtergrond, motivatie- en zingevingsproblematiek, het ontbreken van duurzame 
significante contacten, eenzaamheidsproblematiek.  
Bij de maatschappelijke voorwaarden gaat het om het ontbreken van werk, het ontbreken van 
huisvesting, het sociaal milieu, het ontbreken van voldoende steunende contacten, het 
strafblad, onvoldoende toegankelijkheid van bestaande voorzieningen. 
 
Exodus heeft gericht op deze complexe problematiek een samenhangend begeleidingsaanbod 
ontwikkeld. Een integrale aanpak. Het richt zich op maatschappelijk herstel op alle 
levensgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving.  
Bovendien werkt Exodus sterk in op de motivatie van gedetineerden en de band met de 
samenleving. Zoals u ongetwijfeld weet zijn het ontbreken daarvan belangrijke criminogene 
factoren.  
Dit succesvolle Exodusproject -  het wordt bijna dagelijks op radio en televisie als voorbeeld 
getoond – wordt wegbezuinigd en kan geen inkooprelatie krijgen met de Gemeente Den 
Haag. Je kunt je ogen bijna niet geloven als je het leest, maar het staat er toch echt! En je kunt 
je ogen al helemaal niet geloven als je de nieuwe beleidsplannen ziet.  
In de eerste plaats is er een sterke inzet op herstel en preventie. Mensen uit het zorgcircuit 
halen. Dat is nou juist precies wat Exodus doet: werken aan de zelfredzaamheid en een 
aanpak van de multiple problematiek. 



 
In  de tweede plaats wordt ingezet op meer vrijwilligers. Exodus heeft in Nederland 11 huizen 
en in totaal 1800 vrijwilligers. Ook in Den Haag zijn heel veel vrijwilligers met 
ervaringsdeskundigheid. een heel groot draagvlak in kerken en organisaties waar Exodus is 
ontstaan. De gemeente investeert, maar genereert een veelvoud aan menskracht en middelen.  
 
In de derde plaats: we zijn hier in de commissie Samenleving. Wat Exodus doet is de 
samenleving betrekken bij de re-integratie van ex-gedetineerden. Een nieuwe start van 
gedetineerden in de maatschappij is niet alleen het werk van professionele organisaties, maar 
het is ook het werk van de samenleving als geheel. In die samenleving zelf is Exodus ontstaan 
als een particulier initiatief. Het is uitgegroeid tot een grote organisatie met een ongelofelijk 
breed netwerk in de stad en in het land. Wat Exodus doet is concrete hoop bieden aan mensen 
die vastgelopen zijn. Ze weer thuisbrengen in de samenleving, om als volwaardige burgers 
deze stad mee draaiende te houden.  
Het enige wat eigenlijk van de Gemeente Den Haag wordt gevraagd is om Exodus in die 
ambitie ook te blijven steunen en vooral ook de bewoners van Exodus Den Haag niet het 
perspectief te ontnemen en ze te blijven bieden wat ze zo hard nodig hebben: intensieve 
begeleiding.  
De enige vraag is eigenlijk om ook Exodus in 2013 de volledige subsidie te laten houden en 
voor 2014 een inkooprelatie aan te gaan.  


