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Beste Fleur, 

 

Afgelopen jaar ben je helaas bij ons vertrokken. Het is ook wel begrijpelijk gezien je nu zo ver bij Corridor vandaan woont.  

Met Corridor gaat het gelukkig nog steeds erg goed, hoe gaat het met jou? 

En met je nieuwe huis en de paardenstal?  

In het jaar 2018 is veel personeelsverloop geweest, bekenden vertrekken en maken plaats voor nieuwe collega’s.. en soms een 

oude bekende. Ik wens je veel leesplezier bij het doornemen van ons Bestuursverslag.  

 

Organisatie 

Zoals je natuurlijk al wist, is Stichting Corridor een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, huisvesting, 

ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met psychiatrische achtergrond. De organisatie bestaat uit 

twee aparte rechtspersonen, namelijk; Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer.  

Ook in 2018, hebben we weer willen bereiken dat een groep ggz-cliënten, door gebruik te maken van onze dienstverlening, 

zelfstandiger wordt en meer deel gaat uitmaken van de maatschappij. Daarbij zijn we aanvullend geweest op het aanbod van 

grotere ggz-instellingen en maatschappelijke organisaties. Daarom zal Corridor, ook in 2019 weer, de maatschappelijke 

ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en steeds kritisch haar eigen koers blijven bepalen.  

Wij zijn een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk. Geen enkel lid van de Raad van Toezicht, noch de medewerkers of 

ikzelf, als Directeur/Bestuurder, heeft financieel profijt gehad, of zal hebben, van een positief resultaat of omzetstijging. Tevens 

val ikzelf volledig onder de cao Sociaal Werk en het hierbij behorende stramien voor bezoldigingen en vergoedingen. Ook ik ben 

zelf in loondienst van Stichting Corridor Dienstverlening en ben tevens Directeur/Bestuurder van Stichting Corridor Beheer.  

 

Als Directeur/Bestuurder ben ik in 2018, en word ik ook in de verdere toekomst, ondersteund door een Raad van Toezicht. 

Gezamenlijk zijn wij voor beide stichtingen tegelijk verantwoordelijk. Beide stichtingen werken samen in het belang van de 

doelgroep. Stichting Corridor Beheer heeft als doel het huren en verhuren van huisvesting en heeft geen medewerkers in 

loondienst, wel een enkele vrijwilliger.  
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Personeel 

Zoals je weet werken alle mensen binnen Corridor intensief en op gelijkwaardige voet samen. Als vrijwilliger of als medewerker, 

met of zonder ervaringsdeskundigheid: iedereen zet naar eigen vermogen zijn of haar talenten in. Stichting Corridor is een 

zogenoemde platte organisatie, waarin de lijnen kort zijn. Er werken ongeveer 150 vrijwilligers, en net als in voorgaand jaar 28 

betaalde (parttime) medewerkers (uitgedrukt in FTE 22,13) en 4 stagiaires. Op 31 december 2018 waren er 2 vacatures en was 

er geen medewerkster voor een zwangerschapsvervanging. Dat maakt dat er wel een toename in de beoogde 

personeelsomvang was van 3 medewerkers.  

 

Er zijn in 2018 dan ook veel personeelswisselingen geweest. Zo zijn er 2 personeelsleden vertrokken naar het buitenland, 

respectievelijk Kaapverdië en Griekenland. Voor jou was dat Zeeland, en werd de reisafstand toch te groot en heb je gelukkig 

een andere baan gevonden in de buurt van je nieuwe woonplek. Van 2 medewerkers is het contract niet verlengd omdat de 

werkplek niet passend was. Een teamleidster is vertrokken na een gevoel van onderwaardering in de inschaling. 1 medewerkster 

is na 5 maanden dienstverband vertrokken omdat ze na enige tijd merkte liever met ouderen te willen werken. Er is ook een 

medewerkster vervroegd met pensioen gegaan in 2018.  

Dat maakt ook dat er veel nieuwe medewerkers in dienst zijn gekomen in 2018. Bij het Wijkleerbedrijf en later bij de 

Vriendendienst is Sherley komen werken. Sherley heeft eerder in het Opvanghuis stage gelopen. Megan is ook bij de 

Vriendendienst komen werken, Megan heeft eerder bij een maatjesproject voor vluchtelingen in Delft gewerkt en heeft al een 

mooie ervaring in het koppelen meegenomen. Na 11 jaar is Anne-Marie weer bij Corridor komen werken, ooit vertrokken naar 

Drenthe en nu weer terug in het Rotterdamse komen wonen en bij Corridor werken. Ze merkte vooral een verschil in de 

hoeveelheid protocollen en administratie.  

 

Bij de Ambulante Ondersteuning zijn Zelda en Dalila aan de slag gegaan, Zelda heeft eerder ook stage gelopen bij team 

Ondersteuning. Dalila werkte hiervoor bij Pameijer, een collega instelling.  

 

Tot slot heeft Geeske de opdracht om nieuwe projecten bij Corridor te ontwikkelen op zich genomen, daarover later meer.  

 

RvT verloop 

In 2018 zijn er geen leden bijgekomen in de Raad van Toezicht. Geert de Booij is uitgetreden vanwege een drukke nieuwe baan 

waarbij het niet meer goed te combineren was met het toezicht voor Corridor. Om de raad van toezicht weer aan te vullen is 

een vacature opgesteld zodat begin 2019 de raad aangevuld kan worden.  

Archipelgroep 

Een samenwerkingsverband bestaand uit Arosa, NAS, Maaszicht, Perspektief, Corridor, Ontmoeting en Prokino Zorg is in 2018 

regelmatig bij elkaar geweest om samenwerking te bevorderen. Zo heeft de Archipelgroep een leer Werk Gemeenschap binnen 

de Hogeschool Rotterdam en is er op het gebied van personeelsaangelegenheden samen gewerkt aan in- en doorstroom. 

 

Wijkleerbedrijf  

Na afloop van het schooljaar 2017 / 2018 is Corridor gestopt met de samenwerking in het Wijkleerbedrijf. De afweging is 

voornamelijk het financieel niet meer sluitend krijgen van de dienst door een sterke afname van de vergoedingen uit het 

Stagefonds.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Stichting Corridor realiseert zich dat personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid er op gericht moet zijn dat mensen er prettig kunnen 

werken. We streven er naar de vrijwilligers en medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling. Medewerkers en vrijwilligers 

krijgen veel ruimte en handelingsvrijheid zodat werken energie kan geven.  

Tevens is op alle werklocaties sinds 2017 afval scheiden de norm geworden. 

Stichting Corridor in haar omgeving; de inzet voor de doelgroep mensen met een psychiatrische achtergrond vindt plaats in de 

wijk van de cliënt of in een van de panden van Stichting Corridor Beheer. Alhoewel iedereen zijn eigen leven moet kunnen leiden 

zoals hij of zij dat wil is ons uitgangspunt dat dit niet ten koste gaat van het woongenot van de omgeving. We streven er naar dat 

de omgeving mensen met een psychiatrische achtergrond accepteert en waardeert. Dat lukt het beste als er wederzijdse begrip 

en respect is voor elkaars wensen en belevingswerelden.  
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Financieel  

De Jaarrekening geeft net als vorig jaar een positief beeld van de financiële positie van Corridor. Door aanschaf van kantoor 

inrichting en toename van personeel is de reserve van Corridor afgenomen. Het personeelsbeleid heeft ook geresulteerd in een 

toename van de personeelskosten met een bedrag van € 160.000. Om de hoge werkdruk te beperken was meer inzet van 

personeel nodig en is daarnaast de inschaling van medewerkers heroverwogen.   

We hebben gemerkt dat de gemeente Rotterdam de waarde van de indicaties fors laat dalen zonder dat hier zichtbaar beleid 

over is ontwikkeld, Corridor merkt het echter bij de indicatiestelling en uiteindelijk dus in de inkomsten. Doordat meer 

instellingen dit nieuwe beleid merken zijn er gesprekken gaande tussen de gemeente Rotterdam en zorginstellingen.  

Als gevolg van deze lagere intensiteit in de Rotterdamse indicaties is de geleverde dienstverlening aangepast naar beneden.     

De totale omzet is ongeveer gelijk gebleven met een totaal van € 1.784.000. 

• Financiële instrumenten gebruiken we niet, alleen betaal- en spaarrekeningen. 

• Van toepassing zijnde gedragscodes zijn toegepast in de geest van de code 

• Stichting Corridor heeft in 2018 geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 

 

Resultaatbestemming Corridor Dienstverlening 

Het resultaat is verrekend met de algemene reserves. De algemene bestemmingsreserve ‘Risicoreserve’ zit al over het hiervoor 

vastgestelde (minimum) plafond. Verder zijn er voor Corridor Dienstverlening geen specifieke bestemmingsreserve benoemd. 

Toevoeging/onttrekking: 

Algemene en overige reserves € - 36.244 

 

Het jaarresultaat 2018 van Corridor Dienstverlening bedraagt € -36.244. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het resultaat 

verder afgenomen met €  154.825 door een toename in de kosten en nieuwe projecten die in ontwikkeling zijn gekomen. De 

hogere kosten zijn grotendeels gerelateerd aan de groei in dienstverlening zoals een groei in de personeelskosten en kosten van 

onderaannemers en tegelijk een lichte afname in de overige bedrijfskosten.  

Er is sprake van een financieel gezonde situatie met een solvabiliteit van 79 % en een liquiditeit van 3,5. Ondanks de aanschaf 

van inrichting van de Heemraadssingel en  Middenbaan Noord en een nieuwe toename in de personeelskosten zijn de liquide 

middelen wel toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar, met name doordat de kortlopende schuld fors is toegenomen 

(loonbelasting over december).  

De reserves nemen af met € 36.244, het resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserves. 

Resultaatbestemming Corridor Beheer 

Investeringen in panden Stadhoudersweg en Begeleid wonen zijn gedaan vanuit de lopende inkomsten in 2018. Na de flinke 

uitgaven voor verbouwing en stoffering in 2017 is er in 2018 nog geïnvesteerd in de Stadhoudersweg nadat gebleken was dat er 

onder andere geluidsoverdracht was tussen het souterrain en de kantoren, ook is zonwering aangebracht nadat gebleken was 

dat het in de zomer erg warm werd in het pand. Er zijn enkele begeleid wonen panden bijgekomen die voorzien zijn van 

stoffering. Voor de lopende verplichtingen zijn voldoende liquide middelen, deze zijn teruggelopen omdat er een relatief grote 

schuld is ingelost bij Corridor Dienstverlening. De reserves zijn niet aangesproken voor alle kosten van verbouwing en 

stofferingen. Er is een toevoeging aan de reserves van € 8.343.  

 

Toevoeging/(onttrekking): 

Algemene en overige reserves € 8.343 

 

Het jaarresultaat 2018 van Corridor Beheer bedraagt € 8.343 positief. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het resultaat 

toegenomen met € 37.571 door minder kosten voor huisvesting waaronder huur en onderhoud samenhangend met de 

verhuizing en verbouwing. Voor 2019 is een reservering van € 75.000 voor de huisvesting aangemaakt. Dit in verband met een 

project omtrent huisvesting dat in ontwikkeling is. 

 

 



 
5 

Toekomst  

Stichting Corridor is financieel gezond en kan doorgaan met de bestaande afdelingen en projecten. Er zijn 3 projecten in 

ontwikkeling bij Corridor. Hierover verderop in dit verslag kunt u daarover meer lezen. Er zijn op dit moment geen concrete 

aanwijzingen voor verdere bezuinigingen vanuit de overheden. De door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting voor 

2019 laat een negatief resultaat zien van ongeveer € 38.000 zien, met name door ontwikkeling van nieuwe projecten. Deze 

worden ontwikkeld, om de dienstverlening aan de doelgroep te verbeteren en het stigma op psychiatrie te verkleinen. Indien de 

kosten voor het opzetten van de nieuwe projecten niet worden meegenomen is het resultaat ligt positief.  

De begroting voor de baten van 2019 komt bij benadering overeen met de jaarrekening van 2018. In Rotterdam of omliggende 

gemeenten zijn in 2019 geen nieuwe aanbestedingen, de huidige contracten lopen door. Ook voor de jaarlijkse subsidies zijn er 

geen wijzigingen in financieel opzicht.  

Stichting Corridor Beheer is nog steeds op zoek naar pand ten behoeve van een nieuw project. Door de flinke uitgaven voor de 

verbouwing van de Stadhoudersweg zijn de liquide middelen voor aanpassingen in een eventueel nieuw pand relatief laag, 

hiervoor is een alternatief idee. Er is een reservering aangemaakt bij Corridor Beheer van € 75.000 en deze blijft staan omdat er 

in 2018 geen pand is gevonden. We verwachten een gelijke trend in cliënt aantallen. Er zal tegenover staan dat we iets minder 

FTE  in dienst zullen houden om financieel in balans te blijven maar om tegelijk ook onze diensteverlening aan cliënten zo prettig 

mogelijk te laten verlopen voor zowel de medewerkers als de cliënten is deze bezuiniging minimaal.  

 

Risico’s en kansen 

Zoals met alles zijn er ook risico’s voor Stichting Corridor. Alle inkomsten zijn altijd afhankelijk van de politieke wensen. Er zijn in 

2018 onaangekondigde veranderingen geweest bij de indicatiestelling in de gemeente Rotterdam waardoor de inkomsten ten 

opzichte van het aantal cliënten is gedaald. We hebben in 2018 een lichte  groei gezien in aantallen cliënten bij het team 

Ambulante Ondersteuning. Stichting Corridor zet niet in op groei, we bieden onze diensten aan en eenieder is vrij er gebruik van 

te maken of niet. We zien de groei dan ook meer als een compliment en niet zozeer als een resultaat van werving. Stichting 

Corridor Dienstverlening is solvabel (79 %) en heeft een prima liquiditeit (3,5) op balansdatum. Er zijn geen vorderingen of 

inkomsten dervingen te verwachten na opstelling van de jaarrekening.  

De risico’s en kansen van Corridor worden continu gemonitord door het management team. De directeur/bestuurder maakt 

jaarlijks een SWOT-analyse als onderdeel van een directiebeoordeling volgens de ISO 9001 norm. De SWOT-analyse voor interne 

en externe factoren beïnvloedt actief het beleid van de stichting. De inhoud van de werkzaamheden en visie op de organisatie 

blijft altijd leidend. Risicobeheersing is geen leidend doel op zich maar staat ten dienste van de continuïteit zonder daarmee de 

inhoudelijke dienstverlening in de weg te staan.  

 

Stichting als rechtsvorm 

Stichting Corridor Dienstverlening is bewust een stichting zonder winstoogmerk. Geen enkel lid van de Raad van Toezicht, nog 

de medewerker of directeur/ bestuurder heeft financieel profijt van een positief resultaat of omzetstijging. En dat hoort ook zo!  

Met vriendelijke groet, 

 

Martin Jacobusse 

Directeur/Bestuurder  
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                                 Ambulante Ondersteuning 
Beste Betty, 

 

  Het is alweer 8 maanden geleden dat je ons hebt 

verlaten omdat je naar Kaapverdië ging verhuizen,   

waardoor voor jou het eerste kwartaal in het  

teken stond van afscheid nemen en overdragen. 

Je kunt wel zeggen dat het eerste kwartaal voor 

alle collega’s dit centraal kwam te staan toen 

bekend werd dat er nog twee collega’s afscheid 

zouden gaan nemen in maart. Jullie vertrek 

hebben we destijds weten op te vangen door 

twee nieuwe collega’s aan te nemen. Dit was voor 

alle betrokkenen even wennen. Cliënten raken 

vertrouwd met hun ondersteuner en naast dat 

veranderingen vaak al moeilijk zijn moest men 

ook weer wennen aan een nieuw gezicht. 

Gelukkig kan ik zeggen dat dit goed gelukt is.  

 

 

2018 was natuurlijk het jaar waarin we met een nieuw contract bij de gemeente aan de slag gegaan zijn.  Voor onze aanpak 

heeft dit weinig gevolgen gehad maar in de loop van het jaar zijn er wel een aantal zaken gaan opvallen. Ondanks dat er een 

aantal cliënten zijn gestopt bij Corridor, waarvan er een aantal op eigen benen zijn verder gegaan en voor een enkele de 

ondersteuning bij een collega instelling is ondergebracht, zijn er ook nieuwe aanmeldingen binnen gekomen.  De meeste van 

deze aanmeldingen komen binnen het berichtenverkeer, dat wil zeggen dat zij vanuit de gemeente direct aan ons worden 

toegewezen. Uiteraard zijn er ook mensen die vanuit onze opvang doorstromen naar een eigen woning en zich aanmelden bij 

ons voor extra ondersteuning. Wat opvalt is dat het aantal indicaties toeneemt maar dat het totale budget om deze mensen te 

ondersteunen niet evenredig stijgt. We zien eigenlijk dat bij een herindicatie het arrangement vaker naar beneden wordt 

bijgesteld. We houden het samen met de cliënt goed in de gaten of indicaties passend blijven. Het vraagt ons dus kritisch te 

kijken hiernaar. 

Je hebt in het eerste kwartaal nog meegedaan aan onze opfris cursus Presentie en meegedacht aan de invulling van intervisie 

volgens de Presentie benadering. Wij hebben inmiddels zelf ook alweer enkele intervisies gedaan en ik moet zeggen dat de 

opfriscursus een positieve bijdrage heeft geleverd hieraan. Het blijft weliswaar een intensieve vorm van intervisie maar het 

draagt bij aan nieuwe inzichten om met elkaar op een andere manier naar een casus te kunnen kijken. We leren zo veel van 

elkaar. De insteek is daarom ook om dit op deze manier te blijven doen. 

Wat je misschien ook leuk vindt om te horen is dat we aan het uitkijken zijn naar een nieuw of anders ingericht registratie 

systeem. Je bent natuurlijk zelf nog betrokken geweest bij een stukje digitalisering van de leveringsplannen in Regas maar het 

plan is om dit nog verder uit te bouwen. Uiteindelijk zal het nieuwe systeem ons gehele dossier van een cliënt omvatten. Hierbij 

zal ook rekening worden gehouden met de eigen toegang van de cliënt tot dit dossier. We zijn hiervoor bij collega instellingen 

gaan kijken die dit al hebben doorontwikkeld. Wij hebben zo een goed beeld gekregen van wat de mogelijkheden zijn en hoe wij 

dit binnen Corridor kunnen gebruiken. Het nieuw inrichten van zo’n systeem gaat wel wat maandjes werk kosten en zal 

waarschijnlijk ergens begin 2019 starten. Hoe zijn dit soort dingen eigenlijk in Kaapverdië georganiseerd? 
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Helaas heb ik ook wat minder leuk nieuws te melden. Een van onze collega’s is ergens in de zomer uitgevallen en blijkt langdurig 

ziek te zijn. Heel vervelend voor haar, en tevens voor het team omdat we haar toch zullen moeten missen. Daarbij komt dat in 

december een tweede collega wegens omstandigheden is uitgevallen. Voor het team betekent dit een tijdelijke lasten 

verzwaring. Daarom is het goed dat werkdruk onder de aandacht blijft. Want ondanks dat dit zich voordoet is er door het voeren 

van de individuele gesprekken met de collega’s ook aandacht voor thema’s als werkdruk. We zullen dus begin 2019 gaan kijken 

hoe we met dit moeten gaan opvangen en of er vervanging nodig zal zijn. 

 

Zoals ik al eerder zei hebben we eind maart nieuwe collega’s aangenomen. Één ervan is een oude bekende en heeft eerder bij 

ons stage gelopen. Zij is afgestudeerd en heeft gesolliciteerd. Een voordeel was natuurlijk dat zij bekend was met ons en snel 

kon starten. Verder hebben wij na de zomer nog een collega voor 4 dagen aan kunnen nemen. Zij was al een dag in dienst voor 

het team Ambulante Ondersteuning en na het afronden van haar studie ontstond er ruimte omdat een andere collega voor twee 

dagen ander werk kon gaan doen. Voor beide dus een mooie kans op het juiste moment. 

 

In het kader van de rehabilitatie zijn we naar het congres geweest van IRB92. Met de verschillende collega’s hebben we aan 

uiteenlopende workshops deelgenomen en hebben we veel kennis meegenomen voor onszelf en de collega’s die niet mee 

konden. Een voorbeeld was een uitleg over hoe het hebben van schulden stress veroorzaakt waardoor mensen heel moeilijk zelf 

nog moeilijke beslissingen kunnen nemen. Hierdoor blijven schulden vaak bestaan en is het duidelijk dat deze mensen geholpen 

moeten worden in het maken van deze beslissingen. Vaak zal er dus meer overgenomen moeten worden. Heel herkenbaar voor 

ons werk en goed om te weten. Dit helpt ons ook weer verder. 

 

Betty ik ben echt benieuwd hoe het bij jou is, ik heb je laten weten hoe het bij ons is gegaan na je vertrek, ik hoop te horen hoe 

het jou is vergaan. 

 

En natuurlijk de groeten van het hele team Ambulante Ondersteuning!   

 

Groetjes, 

Ronald  
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Opvanghuis Psychiatrie & Begeleid wonen 
 

Lieve Aranka,   

Hoe is het met je? We missen je wel hoor, lieve collega! Jij bent natuurlijk een andere uitdaging aangegaan bij je nieuwe 

werkgever en dus vond ik het leuk om je weer eens bij te praten over ons jaar bij Corridor. En binnenkort gaan we gezellig en 

keertje afspreken, want ik wil alles horen over je nieuwe werkplek! 

Sinds een aantal jaren werken we natuurlijk nauw samen met allerlei schakels in de keten. We zijn actief binnen de 

jongerenketen en de volwassenenketen. Cliënten worden via Centraal Onthaal (Jongeren) toe geleid tot onze opvang. Het 

afgelopen jaar was  het voornemen vanuit de gemeente om de werking van de jongerenketen nog eens te bekijken. We vonden 

het erg leuk om op verschillende plekken onze input te leveren over dit onderwerp, bijvoorbeeld binnen de keten overleggen en 

de verschillende werkgroepen. Maar ook de bijdragen aan informatiemarkten was erg leuk om aan mee te werken. Super ook 

dat wij zo nu en dan ook nieuwe WMO adviseurs uit mochten nodigen voor een kennismaking met ons Opvanghuis Psychiatrie. 

Al met al fijne samenwerkingen en fijn ook dat je elkaar altijd kunt vinden om zaken te bespreken.  

 

 

Met verschillende partijen hebben we intensief 

samengewerkt het afgelopen jaar, waarin we een  

leuk en informatief gesprek mee hebben gevoerd.  

Ook is Mirjam Lebbing van de Stichting Urgentiebepaling 

Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) bij ons op bezoek  

geweest voor een uitgebreide voorlichting. Zo fijn dat  

zij dit soort voorlichtingen geven en wij met onze  

vragen bij haar terecht kunnen.  

Het afgelopen jaar zijn er intern bij Corridor ook wat  

veranderingen geweest. We hebben afscheid genomen  

van Suzanne en we zullen in 2019 Annemieke als nieuwe  

medewerker gaan verwelkomen. Zij zal begin 2019   

bij starten. Ook heeft onze gastvrouw Bianca  

afscheid van ons genomen. Bianca heeft een aantal  

jaren vrijwillig binnen het Opvanghuis Psychiatrie  

gewerkt als gastvrouw, waarin zij zorgde voor  

veel gezelligheid en bewoners  

ondersteunde bij zaken als koken,  

boodschappen doen of andere vragen.  

 

 

Zoals je weet zijn we al jaren een plek waar studenten worden opgeleid tot beginnend professionals. Leuk om te zien dat onze 

studenten op hun beurt ook weer andere studenten enthousiast maken voor dit mooie beroep. In januari 2018 hadden wij een 

aantal studenten van Avans op werkbezoek en heeft onze student verteld over Stichting Corridor, het werkveld van onze social 

workers en haar werkzaamheden als stagiair. Maar ook op de Expo van de Hogeschool, waar wij onze leerwerkgemeenschap van 

de Archipelgroep hebben vertegenwoordigd, hebben wij leuke jonge mensen ontmoet, die wij vol passie hebben mogen 

vertellen over ons prachtige werk. Verschillende mensen hebben hun afstudeeronderzoek bij ons afgerond in 2018: zo was er 

een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers, het verminderen van zelfstigma en het bevorderen van lichaamsbeweging. Maar 

er zijn ook leuke activiteiten ondernomen door de stagiaires met de bewoners, zoals een spelletjesmiddag, een barbecue en 

glowgolfen. 
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Wat betreft het bevorderen van lichaamsbeweging is er afgelopen jaar in samenwerking met De Uitdaging een mooi initiatief 

ontstaan. Corridor heeft een aantal sportpassen kunnen inkopen bij het fitnesscentrum van de Oostervant, waar bewoners van 

Het Opvanghuis/Begeleid Wonen en bezoekers van de Uitdaging mee kunnen sporten. Het aanbod was divers en bestond uit 

groepslessen, fitness en zwemactiviteiten. Meerdere bewoners van het Opvanghuis Psychiatrie hebben de passen het afgelopen 

jaar gebruikt.  

Presentie stond ook weer centraal dit jaar en met de teams Ambulante Ondersteuning en Opvanghuis/Begeleid wonen hebben 

we volgens het case based learning intervisiemodel verschillende casussen besproken. Het is mooi om te zien hoe werkers 

hierdoor toch weer op nieuwe inzichten komen, weer verder kunnen in hun werk.  

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de verblijfsduur in de opvang  bij verschillende bewoners behoorlijk lang is geweest. De 

persoonlijke situatie van de cliënt, kan hierop van invloed zijn. Bij een aantal cliënten hebben we gemerkt dat het langer duurde 

alvorens zij een aanbod kregen van de woningcorporatie. Het betrof hier cliënten die middels de route van directe bemiddeling 

(1-route) een urgentie hadden aangevraagd en lang in afwachting waren van het woning aanbod. Gemiddeld tussen de 4 en 5 

maanden hebben onze bewoners na toekenning van de urgentie moeten wachten op een woning. Daarbij opgeteld de tijd die 

nodig is om eerst alle zaken te regelen voordat de urgentie überhaupt kan worden aangevraagd, loopt de verblijfstermijn in 

zulke gevallen aardig op. 

Wat betreft het begeleid wonen hebben we in het afgelopen jaar wederom een aantal nieuwe kamers aangeboden gekregen, 

waar wij bewoners de kans konden geven om binnen Corridor begeleid te wonen.    

Aranka, ik vond het superleuk om je zo even bij te praten over de dingen waar wij allemaal mee bezig zijn geweest afgelopen 

jaar.  

 

We kijken terug op een leuk jaar! 

Groetjes Inge 
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De Uitdaging 
 

Hi Michael! 

Allereerst: welkom aan boord! Over een paar weken kom je ons team versterken. Na alle veranderingen van het afgelopen jaar 

is het heel fijn om weer op volle kracht de Uitdaging te kunnen ondersteunen. Zelf ben ik ook “nieuw”. Na een afwezigheid van 

ruim 10 jaar ben ik teruggekeerd naar de stichting die me na aan het hart ligt. 

2018 was een veelbewogen jaar. 

 

De Uitdaging is eind 2017 verhuisd van de oude vertrouwde plek op de Provenierssingel naar een mooi, groot, licht pand aan de 

Stadhoudersweg. Dat was een gigantische klus. Denk alleen al aan de Ruilwinkel die helemaal opnieuw opgebouwd en ingericht 

moest worden. Bij de verhuizing  werd ieders visie meegenomen (je bent een cliënt gestuurd project of je bent het niet!). Tot in 

detail is de inrichting van het nieuwe pand met iedereen besproken. Zo ziet iedereen iets van zichzelf terug in de nieuwe 

omgeving. Het resultaat is een mooie, frisse ruimte die veel toegankelijker is dan de oude. We zitten op de begane grond en we 

merken dat steeds meer mensen uit de wijk hun weg vinden naar de Ruilwinkel of inloop. Dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op  

de populatie: de drempel is letterlijk heel laag en regelmatig komen mensen bij ons binnen die we eerder minder zagen: dak- en 

thuislozen, werklieden uit de straat of zomaar een nieuwsgierige buurtbewoner.  

Ook hebben we nu een mooie grote keuken met moderne apparatuur. Zo kunnen we sinds dit jaar het Restaurant Corridor 

organiseren. Om de week kookt één van onze getalenteerde vrijwilligers een maaltijd, waarbij iedereen welkom is om tegen een 

kleine  vergoeding aan te schuiven.  

De invloed van de nieuwe locatie is ook in de Ruilwinkel merkbaar: het ledenaantal groeide met maar liefst 150 mensen! Ook 

een teken dat we duidelijk beter vindbaar en toegankelijk zijn. 

Verder krijgt de winkel inmiddels zoveel boeken dat we besloten hebben een minibibliotheek te installeren: iedereen mag 

boeken gratis meenemen en eventueel eigen boeken bij ons achterlaten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de activiteitenkalender maakte een ontwikkeling door. Nieuwe activiteiten werden 

bedacht: zo hebben we inmiddels een samenwerking met Recreatiecentrum Oostervant waar 

deelnemers samen met een vrijwilliger kunnen gaan sporten. Oude activiteiten werd nieuw 

leven ingeblazen. De computerondersteuning in de Oriënt verhuisde wegens gebrek aan 

belangstelling naar het Huis van de Wijk Post West. Dichter in de buurt en beter bereikbaar. 

Ook is hier wekelijks een betaalde kracht aanwezig om onze deskundigheid op het gebied van 

de psychiatrie in de wijk zichtbaar en toegankelijk te maken. 

 

Er was één groot dieptepunt. In september overleed een trouwe bezoeker van de Uitdaging 

en  dierbare vriend van enkele medewerkers. Dit was een groot verdriet en hij wordt erg 

gemist. 
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In de loop van het jaar vonden ook steeds meer collega’s van de Heemraadssingel hun weg naar de Uitdaging. Zo komt het vaker 

voor dat mensen hun begeleidingsgesprek hier voeren. Fijn om collega’s wat vaker te zien, en handig om zaken goed af te 

kunnen stemmen. 

In de personele bezetting veranderde er veel: in november verliet Kees het team van de Uitdaging. In dezelfde maand werd 

bekend dat teamleidster Aranka na 17 intensieve en mooie jaren ergens anders ging werken. Onnodig te zeggen dat dit voor wat 

commotie zorgde. Voor beide collega’s hebben we een mooi afscheid georganiseerd. 

Stabiele factor in het team Puck zorgde ervoor dat de belangrijkste zaken op een goede manier doorgang konden vinden. 

Teamleidster Kim van de Vriendendienst nam de leiding over de Uitdaging onder haar hoede, en voor de uitvoerende uren 

krijgen we straks  jou erbij.  

In deze hectische periode deed ik mijn intrede. Zo kon ik op de valreep van het jaar ook het Kerstdiner meemaken. Een heerlijke, 

verse driegangenmaaltijd op onze eigen locatie voor maar liefst 30 man. Dankzij onze eigen kok en de hulp van vele vrijwilligers 

werd het een groot succes en konden we het jaar in stijl en gezamenlijkheid mooi afsluiten. 

En nu… nu staan we voor de taak om de Uitdaging verder te laten bloeien en de drie wortels (Inloop, Ruilwinkel en 

Activiteitenkalender) nog sterker te maken. We kijken uit naar je komst en maken er een mooi jaar van! 

Hartelijke groet, 

Anne-Marie 
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                                       Vriendendienst  

                                         Rotterdam 
 

 

 

 

 

Haai Kim, 

Even deze brief naar jou. Soms vind ik het heerlijk om even terug te gaan in de tijd. Eens even kijken waar we in 2018 mee bezig 

zijn geweest bij de Vriendendienst Rotterdam. Ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen. Er is zoveel te schrijven. Maar 

boven alles komen toch als allereerste die prachtige koppelingen bij me op. Wat hebben we toch een betekenisvol werk. Zoveel 

Rotterdammers die leven in eenzaamheid. Wij komen achter deze voordeuren en bieden dat kleine beetje extra aandacht. 

Gewoon even een bakkie, even wat afleiding. Weet je nog dat we het hadden over die meneer. Hij woont in het verre westen, 

hij heeft veel schulden. Ruzie met de buren. Het lukte hem gewoon niet om een contact aan te gaan. Toen Naima daar over de 

vloer kwam werd dit anders. Samen even wandelen, samen langs een buurthuis, net even dat steuntje. Naima deed dit vrijwillig 

en puur uit haar hart. Wat een pareltjes. Ook weten wij heel goed, Kim, dat onze groep deelnemers niet altijd het gewenste 

gedrag vertonen. Dat hoort soms wel een beetje bij onze gouden psychiatriegroep. Niet altijd de afspraak nakomen of 

bijvoorbeeld te laat komen. Het zijn net mensen. Het is voor onze vrijwilligers dan soms wat extra inleven. Alleen merken we wel 

dat dit het soms lastiger maakt om geschikte vrijwilligers te vinden. Zeker in deze jaren valt dit niet mee. Gelukkig zijn we met 

zijn allen naar de workshop van Movisie geweest. Dit gaf ons weer een frisse wind om verder na te denken over ons 

wervingsbeleid vrijwilligers. 

Het was gelijk een leuke middag om elkaar wat beter te leren kennen. In 2018 is ons team namelijk behoorlijk veranderd. Diana 

werd na jaren trouwe dienst; pensionada. We kregen Megan en Sherley als nieuwe collega's. Om nog maar niet te spreken over 

jouw rol in het geheel. Je bent steviger gaan staan als teamleider en hebt je ingezet om de Vriendendienst binnen Centrum 

Corridor karakter te geven. 

Kim; ik kan me zoveel mooie dingen herinneren. Zo denk ik bijvoorbeeld met plezier terug aan de ‘Kunst in de wijk’ activiteit. 

Maatjes uit ons bestand die hebben geëxposeerd samen met mensen uit de buurt. Echt een succes. Ook de vrijwilligersmarkt 

was leuk. Veel collega organisaties op bezoek. Met zijn allen nieuwe vrijwilligers verwelkomen uit de wijk. Voor je het weet 

wordt deze brief te lang. Als laatste lichtpuntje wil ik het nog even hebben over de lichtjestour door de stad. Weet je nog Kim, 

met een leuk groepje meelopen met een lichtbolletje in onze handen. Wat was dat een prachtig initiatief. Om op Eerste 

Kerstdag landelijk extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid. Natuurlijk liepen wij mee.  

 

Liefs Marit 
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Vriendendienst Hoogvliet 
Hey Megan, 

Vanaf maart 2018 ben je bij ons komen werken. 

Je had binnen Vluchtelingenwerk al ervaring opgedaan met het verbinden van mensen.  Je gaf aan het kleinschalige 

werkkarakter van Corridor prettig te vinden; je wilde de uitdaging wel aan binnen de Vriendendienst Hoogvliet. 

Voor 2018 werd de Vriendendienst Hoogvliet jarenlang gedragen door 1 betaalde kracht, 16 uur. Ook ik heb dit 3 jaar gedaan. 

Tot we in 2018 een ruimer subsidiebedrag mochten ontvangen, als antwoord op onze vraag uitbreiding van diensten te mogen 

leveren. Onze wachtlijst werd steeds langer, er was veel vraag naar maatjes in Hoogvliet en de 16 uur werd te krap om dit op te 

lossen. Zo werd jij aangenomen; deels in Hoogvliet, deels bij de Vriendendienst Rotterdam. 

De eerste weken stonden in het teken van inwerken, bekend raken met de deelnemers, de partners in de wijk en je collega’s. Je 

bent in Hoogvliet direct begonnen met het bellen van de ledenlijst. 

Zo raakte je in gesprek, lieten zij jou weten dat het fijn was dat je er was, maakte je kennis met de verschillende hulpvragen, 

konden mensen al meteen hun verhaal aan je kwijt. Ik heb je in die eerste weken meerdere keren verteld dat dat het 

allerbelangrijkste is van het werken bij de Vriendendienst. In contact zijn met mensen. We verbinden mensen aan elkaar om 

eenzaamheidsklachten te bestrijden. Dat kan alleen maar als je de mensen kent en weet waar de vraag of behoefte ligt. 

Al meteen ging jou dit super af! Je genoot van het contact, je dook in de lastige gesprekken en je ging zonder schroom ieder 

huisbezoek in. Jij zat meteen zichtbaar op je plek bij ons. 

En weet je wat dat deed met mij? 

Ik kon voor het eerst overleggen met een collega, ik kon vragen stellen over hoe de ander het zag of zou hebben gedaan. Ik kon 

tussendoor even afstemmen en niet te vergeten samen een boterhammetje eten! De radio stond nog steeds aan in kantoor, 

maar er was nu ook ander geluid; gesprekken en gelach. Als ik in een overleg zat, wist ik dat jij de huisbezoeken en gesprekken 

door kon laten gaan, het werk lag dus nooit stil en de Vriendendienst Hoogvliet was veel vaker telefonisch bereikbaar. 

Wat is het fijn om jou als collega te hebben! 

En wat levert het veel op! We hebben in 2018 70 koppels gemaakt, i.p.v. de 40 in het jaar daarvoor. We hebben 20 schakelingen 

gedraaid, i.p.v. de 10 het jaar daarvoor.  

Iedere dag ontstaan er de meest bijzondere contacten. Zo hebben we onze Syrische vluchtelinge aan 2 maatjes kunnen 

koppelen. Het ene maatje was een student waarmee ze de leuke Nederlandse “meiden dingen” mee kon doen. Wat hebben we 

genoten van het bericht dat ze voor het eerst was gaan schaatsen! Haar andere maatje is een dame van 81 jaar, waar ze de 

Nederlandse taal mee oefent en samen mee eet. Deze mevrouw kijkt iedere week weer uit naar haar komst, want ze ontmoet 

zo weinig mensen die zo vriendelijk de tijd voor haar nemen. Vol trots liet ze ons weten dat ze zelfs een Syrische maaltijd 

hebben gekookt! Dat had mevrouw nog nooit geproefd… 

Dit is waar we het voor doen.. 

We hebben samen actief deelgenomen aan de vriijwilligersmarkt in Hoogvliet. Dit jaar leverde dat niet veel vrijwilligers op. Ons 

doel is om in het aankomend jaar nog meer vrijwilligers te werven; middels deze markten, Rotterdammers voor Elkaar of via de 

activeringscoaches van de gemeente. 

Lieve Megan, in mei beval jij van je 2e kindje. Ik moet je dus een aantal maanden missen. 

Maar ik kijk uit naar jouw terugkomst. 

Ik wil me namelijk nog jarenlang inzetten voor deze kwetsbare groep mensen!  

 

Het liefst met jou! 

Kim 
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Cliëntenraad 
Beste nieuwe collega, 

 

Misschien had je al eens over ons gehoord, maar het leek me goed je ook nog iets te vertellen over de Cliëntenraad. De 

Cliëntenraad van Stichting Corridor vertegenwoordigt de klanten (bewoners, cliënten, deelnemers). De raad geeft gevraagd en 

ongevraagd advies over alle zaken die de klanten aangaan.  

Zo hadden we in 2018 een bewogen jaar. Er hebben veel besprekingen binnen de Cliëntenraad plaatsgevonden en in een later 

stadium is er ook met de directeur gesproken over de inzet van vrijwilligers en de professionals van de Uitdaging. Er was een 

wens voor meer inzet van professionals in het Inloop gedeelte van de Uitdaging zodat onderlinge irritaties en conflicten eerder 

ondervangen kunnen worden. Vrijwilligers zijn hiervoor niet altijd geschikt, tegelijk is het een cliënt gestuurde en cliënt 

gedraaide afdeling. Ook met voorzitter van de Raad van Toezicht is hierover gesproken tijdens een bezoek van de voorzitter aan 

de Cliëntenraad. De meningen bleven verdeeld over de verwachtingen van de inzet die vrijwilligers binnen de Uitdaging dagelijks 

geven.   

 

Werving is ook een onderwerp van gesprek geweest, in combinatie met het vertrek van zowel professionals als vrijwilligers. 

Hierover is met de directeur van de Stichting   gesproken.  

 

 

 

 

 

Er heeft ook een uitwisseling met de Cliëntenraad van Stichting Onder Een Dak plaats 

gevonden. Onder andere door een training over het functioneren van de Cliëntenraad 

aangeboden door Het Basisberaad. Bij deze uitwisseling ook langer gesproken over de 

gemeenschappelijke klachtenregeling en de inzet van de Cliëntvertrouwenspersoon.  

Ook een verminderde instroom van nieuwe mensen richting het einde van het jaar bij  

de inloop van de Uitdaging is enkele keren besproken. Hierbij zijn de mogelijkheden en     

beperkingen van meer bekendmaking van de Uitdaging via sociale media met de  

directeur besproken. 

                                                                      Al met al een jaar met een wat kritische houding van de Cliëntenraad naar de  

                                                                       directeur toe. 

We zullen jou, en je mede collega’s op de hoogte houden van de ontwikkelingen                    

binnen de Cliëntenraad voor komend jaar. 

Vriendelijke groet, 

de Cliëntenraad 
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Klachtencommissie 
 

Ha Annemieke,  

 

Welkom bij Corridor! 

Ik heb begrepen dat je aan de slag gaat in het Opvanghuis, het team zal vast heel blij zijn met je komst.  

Wellicht heb je er al wat over gelezen, maar zo niet, dan vertel ik je graag over de Klachtencommissie en de stand van zaken 

hiervan na kalenderjaar 2018.  

 

Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Onder Een Dak hebben gezamenlijk zitting in de Klachtencommissie. Dit heeft als 

voordeel dat commissieleden vanuit Stichting Onder Een Dak zo veel mogelijk betrokken zijn bij klachten van cliënten van 

Stichting Corridor Dienstverlening  en andersom. De directie van Stichting Corridor Dienstverlening en de Stichting onder Een 

Dak heeft er in voorzien dat door een juiste samenstelling van de Klachtencommissie en door een juiste ondersteuning, een 

goed functioneren van de Klachtencommissie is gewaarborgd. 

 

De Klachtencommissie heeft afgelopen jaar nog gehandeld volgens de oude klachtenregeling, welke is  gebaseerd op de Wet 

Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze wet heeft op 1 januari 2017 opgehouden te bestaan en is vervangen door de Wet kwaliteit 

klachten geschillen zorg, verder te noemen Wkkgz.    

In het afgelopen jaar heeft de Klachtencommissie het nieuwe klachtenreglement afgerond. Het nieuwe reglement werd op 15 

april 2018  door de directie van Stichting Corridor en Stichting onder Een Dak ondertekend. 

 

Bij het formuleren van de nieuwe klachtenregeling is aansluiting gezocht bij de Wkkgz. Echter met uitzondering van de 

mogelijkheid van een klachtenprocedure bij de geschillencommissie. Stichting Corridor Dienstverlening en het merendeel van de 

werkzaamheden van Stichting Onder Een Dak vallen onder de regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wat 

maakt dat de Wkkgz niet voor de Stichtingen geldt.  Om de continuïteit en de kwaliteit van een zorgvuldige klachtenregeling te 

garanderen, heeft de directie besloten om de Klachtencommissie een regeling op te laten stellen die voldoet aan de regels 

genoemd in de Wkkgz, met uitzondering van de mogelijkheid van een klachtenprocedure bij de geschillencommissie.  

 

In de Wkkgz wordt een nieuwe functie geïntroduceerd, de klachtenfunctionaris. De werkzaamheden van deze onafhankelijke 

klachtenfunctionaris komen voor een groot deel overeen met de werkzaamheden waaraan mw. Y. Phillipse, in haar 

hoedanigheid als onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon bij de Stichting Onder Een Dak, al uitvoering gaf. De 

Klachtencommissie heeft er dan ook voor gekozen om de naam van ‘cliëntenvertrouwenspersoon’ op te nemen in het 

klachtenreglement in plaats van ‘klachtenfunctionaris’. Daarbij opmerkende dat de cliëntenvertrouwenspersoon meer taken 

uitvoert voor beide Stichtingen dan alleen de taken genoemd in het klachtenreglement. Zij behandelt kwesties voorafgaande 

aan het behandelen van een formele klacht. De Klachtencommissie komt in actie, wanneer er een formele klacht wordt 

ingediend. 

 

De Klachtencommissie is in 2018 meerdere keren bij elkaar gekomen. Dit had mede te maken met de behandeling van een 

klacht die werd ingediend bij Stichting onder Een Dak.   

 

 

 

 

Gelukkig is het in 2018 bij deze ene klacht gebleven en hopen we  

ook weer in het nieuwe kalenderjaar weinig te hoeven optreden.  

Ik wens je alle goeds bij Corridor! 

 

Vriendelijke groet, 

namens de gehele Klachtencommissie, 

Hilde Swarts 

Onafhankelijke voorzitter 
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Wijkleerbedrijf 
 

Hoi Betty, 

2 jaar geleden, in 2017 heb ik je ook een brief geschreven. 

Toen was ik nog maar kort jouw teamleidster en leerde ik het Wijkleerbedrijf net kennen. 

Laaiend enthousiast was ik over jouw aanpak en het resultaat dat je boekte met die studenten daar; de jongens en meiden die 

menigeen bestempelde als “brutaal”, “ongemotiveerd” en “zorgvragend”. 

Nu in 2018 heb jij, namens Stichting Corridor, bewezen dat deze groep studenten heel wat in zijn mars heeft. Het zijn stuk voor 

stuk individuen met een rugzakje, zoals jij mij vertelde. Ik vergeet nooit die student die niet alleen naar huis durfde vanuit het 

Wijkleerbedrijf, omdat ze bang was dat haar ex-vriendje en zijn vrienden op haar stonden te wachten. We hebben toen met 

elkaar gezorgd dat deze student zich veilig en geborgen voelde. 

Begin van het schooljaar 2018 kreeg jij een nieuwe groep studenten binnen.  We zouden de groep samen ontvangen. Mijn beeld 

die ochtend was als volgt: ik zag een groep onderuitgezakte tieners, drie kwart van de groep zat op zijn/haar mobieltje, en het 

was kennelijk frisjes binnen, want alle studenten hielden hun jas aan!  Zo wachtte de groep in stilte op jou.  

Ik vroeg jou die ochtend wat je doel was. Jij antwoordde: “Ik wil deze groep dolgraag leren kennen, daarna kan ik passende 

stageplekken voor ze vinden.” En zo ging het. De telefoontjes werden weggedaan, de jassen gingen uit, er bleven nog wat 

studenten liggen op hun stoel, maar iedereen had aandacht voor dat wat jij te vertellen had.  De regels werden helder uitgelegd, 

de nadruk lag op de kans die jij hen bood. 

En zo gingen er studenten op bezoek bij oudere mensen in Delfshaven, ouderen die blij waren met bezoek en aandacht. Er 

gingen studenten activiteiten begeleiden bij verstandelijk gehandicapten en kwamen s ’middags vertellen: “Ik dacht altijd dat 

deze mensen gek waren, maar je kan gewoon met ze praten!” 

Het was niet altijd gemakkelijk….  

Sommige studenten hadden moeite met het nakomen van afspraken, zij hadden het nodig dat er iedere ochtend even gebeld 

werd om te bevestigen dat het belangrijk was dat ze naar stage kwamen.  

Er moest herhaaldelijk verteld worden hoe om te gaan me de privacy wetgeving, die in 2018 steeds belangrijker werd. Met 

elkaar hebben we nagedacht over de consequenties van telefoonopnames en foto’s.  

En zo heeft de hele groep zoveel geleerd; van elkaar, van de bezoekjes bij de bewoners en van jou, Betty. Alle studenten zijn 

geslaagd! Allemaal kunnen ze aan een vervolgopleiding beginnen of kunnen ze zich gaan oriënteren op werk. Iedere student die 

ik gesproken heb, had weer een doel, een perspectief om naar uit te kijken. Allemaal hadden ze een weg uitgestippeld naar een 

mooie toekomst. 

Jij hebt dat nog net meegemaakt, voordat jij  jouw mooie toekomst tegemoet ging. 

Jij kreeg namelijk halverwege 2018 een mooie kans aangeboden om met je gezin pastoraal werk te gaan verrichten in 

Kaapverdië. Lang heb je getwijfeld, de stap was enorm, het risico groot. 

Maar je hebt je hart gevolgd en nam het plan mee om daar hetzelfde te betekenen voor de jeugd in Kaapverdië. Ik ben ervan 

overtuigd dat je het ook daar gaat redden! 

En je ging met heel veel tranen en succes wensen van de studenten. Want juist zij wisten dat dit een kans voor jou was, die je 

niet moest laten schieten. Ze gunden het jou! En ik ook! 

Met pijn in het hart…………. 

Kim   
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Vrijwilligersraad 

 

Beste Myrthe,  

Nogmaals welkom bij Stichting Corridor!  

We hebben al even contact gehad over mijn werkzaamheden bij de Vriendendienst, maar ik wil middels deze brief graag van de 

gelegenheid gebruik maken om je ook wat meer te vertellen over de Vrijwilligersraad van Centrum Corridor.  

 

Als ondersteuner van de Vrijwilligersraad ben ik tussenpersoon tussen de betaalde medewerkers van Centrum Corridor, en de 

vrijwilligers uit de Vrijwilligersraad die het totale vrijwilligersbestand van Stichting Corridor representeren. Tijdens onze 

bijeenkomsten bespreken we nieuwe tendensen en/of werkwijzen van Corridor binnen de raad, maar ook andersom: ideeën of 

voorstellen die tijdens de vergaderingen van de Vrijwilligersraad worden ingebracht en besproken bespreek ik met de teams die 

met vrijwilligers werken: De Uitdaging en De Vriendendienst.   

In de zomer van 2018 heeft oud-collega Diana Verhagen het stokje als ondersteuner van de Vrijwilligersraad aan mij 

overgedragen.  In verband met Diana’s vertrek is de raad begin vorig niet bijeen gekomen, maar vonden er dit jaar slechts twee 

bijeenkomsten plaats in augustus en november 2018. Ik zal je globaal meenemen in hetgeen besproken is tijdens deze 

bijeenkomsten: 

 De komst van een nieuw vrijwilligerscontract dat in november 2018 zal ingaan. Vragen en opmerkingen over de opzet 

van dit nieuwe contract zijn besproken in de teams en met Martin en de vrijwilligersraad heeft groen licht gegeven voor 

het gebruik van het nieuwe document.   

 Een verandering in de onkostenvergoeding is besproken. 

 Introductie nieuwe collega’s, nieuwe leden binnen de raad, en het vertrek van oud-leden van de Vrijwilligersraad 

 Nieuwe collega Geeske Hoekstra heeft zich voorgesteld en heeft met het team gesproken over hun ervaringen met 

stigmatisering. Ze nodigt de leden van de Vrijwilligersraad uit om aan te sluiten bij een projectgroepje dat met dit 

thema aan de slag zal gaan. De bedoeling is dat er vanuit Corridor iets met dit thema wordt gedaan, om het stigma dat 

op onze doelgroep ligt te proberen te verminderen. 

Als je interesse hebt ben je van harte uitgenodigd om een keer aan te sluiten bij Laila, Joop, Alison, Yolanda en ondergetekende.  

 

                                  De eerstvolgende vrijwilligersraad van 2019 wordt tijdelijk  

                                  waargenomen door mijn collega Annelies. Dit in verband  

                                  met mijn zwangerschapsverlof.  

 

                                 Ik hoop dat ik zo een duidelijk beeld heb kunnen schetsen  

                                 van het reilen en zeilen van de Vrijwilligersraad.  

                                 Neem vooral contact met me op als je nog vragen te  

                                 binnen schieten.  

                                   

                                 Met vriendelijke groeten,  

                                 Megan Haagh 
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Projecten binnen Corridor 
Beste Hans, 

Het is alweer een aantal jaar geleden dat jij bent                                   

vertrokken uit de Raad van Toezicht.  

Sindsdien is er het nodige veranderd binnen  

Corridor. Corridor was al behoorlijk gegroeid  

in de afgelopen jaren, nu worden er ook  

nieuwe gebieden aangeboord.                               

Afgelopen jaar ben ik begonnen  

als Bureaucoördinator voor het  

opzetten van een aantal                                                         

nieuwe projecten. 

 

Het project Stigmatisering begint al wat vorm te krijgen. Na gesprekken met de collega’s, inclusief vrijwilligers, van diverse  

afdelingen ontstonden verschillende ideeën om een positieve draai te geven aan het onderwerp stigmatisering.  

 

Er is een werkgroep gemaakt met vrijwilligers om het project op te zetten en uit te voeren. We hebben gekeken naar de stigma’s 

die er zijn en met welke onze doelgroep het meeste te maken krijgt. Hierbij kwamen soms wel schokkende en verdrietige 

verhalen naar boven. Hoewel er ook een positief punt was. Als mensen weten van een diagnose dan is er meer begrip, zowel bij 

de persoon zelf als bij de omgeving. Hieruit kwam ons doel naar voren. Het informeren van mensen over de doelgroep.  

Laten zien dat mensen uit de psychiatrie ook gewoon mensen zijn; dat het grootste deel van de doelgroep heel anders is dan de 

excessen die in het nieuws komen. Hun leven heeft dezelfde grote lijnen als dat van anderen, in de details zitten de verschillen. 

Een mooie manier om dat te laten zien is het maken van een documentaire. Daar was (en is) iedereen het unaniem over eens. 

Lang geleden, in 1987, is al eens een kort filmpje gemaakt over Corridor, toen heette het nog het Wegloophuis Psychiatrie, 

waarbij een portret gemaakt is van een van de bewoners. Hier gaan we komend jaar een mooi vervolg op maken. 

Een ander project waar ik voor ben aangenomen is het project Maatschappelijke opvang in zelfbeheer; een cliënt gestuurd 

begeleid wonen project. Hiervoor lag al een mooi plan klaar toen ik bij Corridor binnen kwam. Helaas is Aranka, de collega met 

wie ik het project zou uitvoeren weg gegaan. De eerste stap die ik kon zetten was het zoeken naar een geschikte locatie. Zoals je 

wellicht weet is de huizenmarkt op dit moment wat overspannen. Het vinden van een locatie is dan ook nog niet gelukt. Er zijn 

mooie panden voorbij gekomen, maar helaas hebben ook verhuurders last van stigmatisering. Hierbij wordt het belang van het 

project Stigmatisering weer bevestigd. Komend jaar zullen we een makelaar in de arm nemen. Zodra we een mooie locatie 

hebben kunnen bemachtigen kan het project daadwerkelijk worden opgezet.  

Tot slot nog een derde project; het helpen van onze doelgroep met hun financiën. We doen we dit al, maar nu nog beperkt. 

Onze collega’s van Ambulante Ondersteuning geven nu ambulante begeleiding door samen met cliënten de post te behandelen 

en de administratie te ordenen. Een deel van de cliënten heeft schulden en/of een bewindvoerder. Bij het communiceren met 

de betrokken professionals helpen onze collega’s ook. De hulp op financieel gebied willen we gaan uitbreiden. Het zou zo fijn 

zijn als cliënten 1 persoon hebben die met alles op financieel gebied kan helpen: Een bewindvoerder, schuldhulpverlener, 

budgetbeheerder, postbehandelaar en administratiehulp in één. Dit idee is nieuw en afgelopen jaar ben ik begonnen met 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de regelgeving. Ook heb ik met een aantal collega’s gesproken over de 

begeleiding die zij geven, waar zij tegenaan lopen in de communicatie met andere professionals, wat er anders zou moeten en 

hoe, en natuurlijk ook wat er juist wel goed gaat. 

Komend jaar zal duidelijk worden hoe we uiteindelijk het project binnen alle regelgeving en kwaliteitseisen vorm kunnen geven 

en van start kunnen gaan.  

Afgelopen jaar heb ik kunnen kennismaken met al deze bijzondere projecten en de eerste stappen kunnen zetten. Komend jaar 

zal een dynamisch jaar worden. Ik ben heel benieuwd waar we over een jaar staan.  

Groet,  

Geeske 
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Personeelsvertegenwoordiging [PVT] 
 

Beste nieuwe collega, 

Allereerst van harte welkom bij Stichting Corridor. Een stichting waarbij er ruimte is om te groeien als professional, maar 

uiteraard ook als mens! Tijdens deze groei zou je mogelijk tegen bepaalde zaken aan kunnen lopen en heb je een platform nodig 

om je stem te kunnen laten horen. Deze medezeggenschap is binnen Stichting Corridor ondervangen door middel van een 

Personeelsvertegenwoordiging (PVT).  

In 2018 bestond de PVT uit vier leden: Annelies van Weezel (archivaris), Suzanne Oskam (notulist), Marijn Berghout (voorzitter) 

en Sanne Spetter (vicevoorzitter). Eind december liep het arbeidscontract van Suzanne Oskam af, waardoor zij de PVT niet 

langer kon ondersteunen. Vanaf maart 2019 neemt Karlijn Blom haar taken dan ook over.  

 

De PVT kijkt terug op een bewogen jaar voor alle medewerkers van de Stichting. We hebben in 2018 elf keer een overleg 

gevoerd met de directeur. Deze vonden plaats op de laatste donderdag van de maand. Als PVT hebben we maandelijks een 

informeel vooroverleg waarin we de komende agendapunten bespreken. Sinds het najaar van 2018 gaat er een PVT’er naar de 

openbare vergaderingen van de Raad van Toezicht om zo nodig het standpunt vanuit de PVT toe te lichten. 

Een aantal besproken onderwerpen zijn: rust en arbeidstijden, de arbodienst, preventiemedewerker, vertrouwenspersoon, 

inschaling aan de hand van functiematrix, procedure vakantie planning en de veranderingen in de opzet van de 

bereikbaarheidsdienst.  

Medio december hebben de leden van de PVT het afgelopen jaar geëvalueerd. Alle leden van de PVT ervaren het als een leuke 

klus om kritisch mee te denken in de organisatie. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en staan we er uiteraard voor open 

hieraan te werken. 

Mocht je nog vragen hebben of loop je mogelijk tegen iets aan dat bij de PVT kenbaar moet worden gemaakt, komt dan gerust 

langs! 

Met vriendelijke groet, 

De PVT 
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Vertrouwenspersoon medewerkers 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Hoi Larisa, 

 

     Je bent natuurlijk pas net begonnen, maar hopelijk ben je al een beetje gewend bij Corridor. 

              Voor jou ook vast handig om te weten; binnen Corridor ben ik naast mijn functie als  

                Ambulant Ondersteuner ook vertrouwenspersoon. Ik ben er voor medewerkers die  

                  meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. 

                  Er is in 2018 gelukkig maar eenmalig gebruik gemaakt van mij in mijn rol als  

                   vertrouwenspersoon. In verband met een acute situatie (arbeidsconflict), heeft het  

                     gesprek telefonisch plaatsgevonden. Een week later heb ik als vertrouwenspersoon  

                      telefonisch contact opgenomen voor een stukje nazorg. De desbetreffende  

                       medewerker heeft het als prettig ervaren om te praten met de vertrouwenspersoon.  

                        Het conflict is inmiddels geen conflict meer.  

                                        Dat geeft maar weer aan wat het belang is van een rol als deze binnen een organisatie,  

                                         zo kunnen we in ieder geval voorkomen dat situaties onnodig uit de hand lopen.  

                                          Veel succes tijdens je inwerkperiode, ik hoop dat je bij ons op je plek zal zijn.  

 

                                            Groetjes, Rachèl  
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Adressen en telefoonnummers  
 

 

Centraal Bezoek- en Postadres Stichting Corridor 

Heemraadssingel 197 

3023 CB Rotterdam 

010 4375483 

centraalbureau@stichtingcorridor.nl 

www.stichtingcorridor.nl 

IBAN: NL11INGB0005591969 

Centrum Corridor 

Vriendendienst Rotterdam en De Uitdaging 

Stadhoudersweg 7a 

3038 EB Rotterdam 

010 2621756 

010 4774178 

Opvanghuis Psychiatrie & Begeleid Wonen 

Heemraadssingel 197 

3023 CB Rotterdam 

010 4375483 

Ambulante Ondersteuning 

Heemraadssingel 197 

3023 CB Rotterdam 

010 4375483 

Vriendendienst Hoogvliet 

Middenbaan Noord 43 

3191 EM Hoogvliet 

06 81189702 
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