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Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, 
begeleid wonen, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met 
voornamelijk een psychiatrische kwetsbaarheid.   
 
Voor onze afdeling de Vriendendienst zijn we op zoek naar een: 
 

Medewerker Vriendendienst (20 - 24 uur p/w) 
 
 
Functie-inhoud: 
De afdeling Vriendendienst (onderdeel van Centrum Corridor) verbindt mensen die in een 
sociaal isolement verkeren. Dit sociaal isolement wordt veroorzaakt door een psychiatrische 
kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, gezondheidsredenen of ouderdom. 
Deelnemers van de Vriendendienst worden in contact gebracht met elkaar, met een 
vrijwilliger of student. 
De Vriendendienst gaat ervan uit dat eenieder naast een vraag ook een aanbod heeft. En 
dat het mogelijk is om die op een positieve manier te ontwikkelen en in te zetten voor een 
ander.  
 
Als medewerker Vriendendienst ben je het aanspreekpunt voor de deelnemende maatjes, 
stagiaires en netwerkpartners voor de afdelingen Hoogvliet en Rotterdam. 
Je geeft voorlichting op alle plaatsen waar potentiële deelnemers en/of vrijwilligers te vinden 
zijn. Je voert kennismakings-, koppel- en begeleidingsgesprekken met vrijwilligers en 
deelnemers. Je koppelt mensen op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke interesses. 
Je organiseert groepsbijeenkomsten voor zowel de vrijwilligers als de deelnemers. 
Daarnaast leg je contacten met organisaties en netwerken in de stad. Je probeert de diverse 
mensen met elkaar in contact te brengen. Daarbij zet je individuele en groepsgerichte 
activiteiten in. De medewerker Vriendendienst geeft begeleiding aan stagiaires van diverse 
zorgopleidingen.  
 
Profiel van de kandidaat:  
Je hebt affiniteit met en kennis van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Voor onze 
afdeling zijn we op zoek naar iemand die van aanpakken weet, communicatief sterk is en zich 
graag inzet voor onze kwetsbare doelgroep. Je bent een verbinder, kan bemiddelen en denkt 
oplossingsgericht.  
Voor onze dynamische afdeling zijn wij op zoek naar iemand die de verbinding zoekt binnen én 
buiten de organisatie. Je staat stevig in je schoenen, bent enthousiast en kan in ieder mens het 
positieve zien. Je denkt in mogelijkheden, ziet kansen en anticipeert hierop. 
 
Neem jij iemand zoals hij is? Bestempelen mensen jou als prettig in de omgang? Kijk jij niet zo 
snel ergens gek van op en heb je HBO-denkniveau? Dan maken wij graag kennis met jou! 
 
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan kandidaten met eigen ervaring in de GGZ.  
 
 
 

  

 

http://www.stichtingcorridor.nl/


Ons aanbod:  
Een leuke, gevarieerde baan met veel zelfstandigheid, waar je samenwerkt in een team van 
fijne collega’s. Binnen de stichting en het team heerst een prettige, open werksfeer. We 
staan voor elkaar klaar en leren van elkaars kwaliteiten. Arbeidsvoorwaarden volgens de 
CAO Sociaal Werk schaal 8 met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het fulltime bruto 
maandsalaris ligt tussen € 2.881 en € 4.006 per maand en is afhankelijk van relevante 
werkervaring.  
 
Interesse? 
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 12 augustus 2022 aan ons toe per mail naar 
contact@stichtingcorridor.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Kim Maree 
via 010-4375483.  
* Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 augustus.  

 


