
 

   

 

 

 

 

 

 

Omschrijving organisatie  

Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk die opvang, 

huisvesting, begeleiding, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met 

psychiatrische problematiek. Met elkaar proberen we mensen met een psychiatrische 

achtergrond, te ondersteunen in hun herstelproces. Corridor hecht daarbij veel waarde aan 

cliëntrechten en privacy
1
. Daarnaast zijn niet de regels en protocollen leidend maar menselijke 

waarden.  

Alle mensen binnen Corridor werken intensief samen op gelijkwaardige voet, als vrijwilliger of 

als medewerker met of zonder ervaringsdeskundigheid: ieder zet naar eigen vermogen zijn of 

haar talenten in. Diensten van Corridor zijn o.a. het Opvanghuis Psychiatrie, het 

cliëntgestuurde activiteitencentrum De Uitdaging, begeleid wonen, de Vriendendiensten en 

individuele- en groepsbegeleiding.  

 

Aanpak  

Corridor stelt wensen van mensen centraal. Alleen als er een goede aansluiting is bij deze 

wensen, kan er aan hulpverleningsdoelen worden gewerkt. We stimuleren iedereen om op hun 

beurt de eigen talenten in te zetten, we weten dat iedereen talenten heeft. Het inzetten van 

jouw talenten kan van grote waarde zijn voor een ander.  

In ons werk gebruiken we de Presentiebenadering van Andries Baart en werken we met de 

Rehabilitatiemethode. Zodat we naast cliënt staan en samen zorgen dat het weer beter gaat.  

 

Contactgegevens 

Corridor Dienstverlening 

Heemraadssingel 197, 3023CB Rotterdam.  

010-4374583  

 

Website – homepage www.stichtingcorridor.nl  

 

Werkzaam in de gebieden:   

 

Gebied  Preferent of 

standaard? 

Waarom preferent in dit gebied? 

1. Centrum  Preferent Vlakbij, op de Provenierssingel , bent u 

welkom in ons cliëntgestuurd 

activiteitencentrum. Tevens bieden we in 

het centrum van Rotterdam enkele 

begeleid wonen kamers aan.  

2. Charlois Standaard Gewoon goede zorg 

3. Delfshaven Preferent Vlakbij, op de Provenierssingel , bent u 

welkom in ons cliëntgestuurd 

activiteitencentrum. Tevens bieden we in 

Delfshaven enkele begeleid wonen 
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kamers aan. Ook het Opvanghuis 

Psychiatrie bevindt zich hier, op de 

Heemraadssingel 197.  

4. Feijenoord Standaard Gewoon goede zorg 

5. Hillegersberg-Schiebroek Standaard Gewoon goede zorg 

6. Hoek van Holland Standaard Hier biedt Stichting Onder Een Dak 

(STOED) hulp aan mensen met een 

psychiatrische achtergrond. Stichting 

Corridor is wel de verantwoordelijke, 

maar een hulpverlener van STOED komt 

bij u langs voor ambulante hulp.  

7. Hoogvliet Standaard Vriendendienst Hoogvliet is een van de 

projecten van Corridor. U kunt zich 

aanmelden voor een maatje of als 

vrijwilliger. Regelmatig zijn er leuke 

activiteiten en sociale bijeenkomsten. 

www.vriendendiensthoogvliet.nl  

8. IJsselmonde Standaard Gewoon goede zorg 

9. Kralingen-Crooswijk Preferent Vlakbij, op de Provenierssingel , bent u 

welkom in ons cliëntgestuurd 

activiteitencentrum. Tevens bieden we in 

Kralingen enkele begeleid wonen kamers 

aan.  

10. Noord Preferent Vlakbij, op de Provenierssingel , bent u 

welkom in ons cliëntgestuurd 

activiteitencentrum. Tevens bieden we in 

Rotterdam Noord kletsavonden aan in de 

ruilwinkel.  

11. Overschie Standaard Gewoon goede zorg 

12. Prins Alexander Preferent In deze wijk zijn we actief in het netwerk 

Zinvol Actief www.onsalexander.nl 

Hierdoor zijn we in staat sneller en beter 

passend vrijwilligerswerk te organiseren, 

een maatje vinden of vrijwillige hulp aan 

huis te regelen. 
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