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Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, 
huisvesting, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid.   
  

Voor onze afdelingen de Vriendendienst Rotterdam, de Vriendendienst Hoogvliet en ons 
cliëntgestuurde activiteitencentrum de Uitdaging zijn wij op zoek naar een:  
  

Meewerkend teamleider Activiteitencentrum De Uitdaging &   
De Vriendendiensten (24 uur)  
  
Functie-inhoud  
De meewerkend teamleider is verantwoordelijk voor bovenstaande drie afdelingen. Van de 
teamleider verwachten wij dat hij/zij achter de cliëntgestuurde visie staat en bekend is met of wil 
leren over de presentiebenadering. 
 

De Uitdaging is een bijzonder centrum, omdat het geheel door vrijwilligers bemenst wordt. De 
Uitdaging is een door- en voor- project. De Uitdaging is een kleinschalig centrum, met ongeveer 
15 vrijwilligers en per dag zo’n 15 bezoekers. De sfeer in ons activiteitencentrum wordt 
omschreven als warm, mensen voelen zich welkom.  
  
De Vriendendienst (Rotterdam en Hoogvliet) verbindt mensen die in een sociaal isolement 
verkeren. Dit sociaal isolement wordt veroorzaakt door psychiatrische problematiek, een 
verstandelijke beperking, gezondheidsredenen of ouderdom. Deelnemers van de Vriendendienst 
worden in contact gebracht met elkaar, met een vrijwilliger, een stagiair(e) of met andere 
bezoekers van Centrum Corridor. De Vriendendienst gaat ervan uit dat eenieder naast een vraag 
ook een aanbod heeft.   
  

De meewerkend teamleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het primair 
proces en is in het geval van calamiteiten en crisissituaties leidend in de besluitvorming. Ook is 
de meewerkend teamleider verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactisch 
beleid en de vertaalslag naar operationele plannen.  
  
De meewerkend teamleider geeft leiding aan voor de betaalde en onbetaalde medewerkers van 
de drie afdelingen. Tot je werkzaamheden behoren ook het verantwoorden van zorg en 
bijbehorende administratieve werkzaamheden. Je hebt affiniteit met beleidsmatige en 
ontwikkelingsgerichte werkzaamheden.   
   
Profiel van de kandidaat:  
Je hebt affiniteit met en kennis van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Voor ons 
dynamische centrum zijn wij op zoek naar iemand die de verbinding zoekt binnen én buiten de 
organisatie. Je staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en enthousiast en kan in ieder 
mens het positieve zien. Eigen kracht en regie zijn je uitgangspunten. Je bent een netwerker met 
uitstekende communicatieve vaardigheden, een coach en creatief in denken en doen. Je denkt in 
mogelijkheden, ziet kansen en anticipeert hierop. Je hebt een HBO- denkniveau. 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 verschillende 
teams met  fijne collega’s. Binnen de stichting en de teams heerst een prettige, open werksfeer. 
We staan voor elkaar klaar en leren van elkaars kwaliteiten. Arbeidsvoorwaarden volgens de   
CAO Sociaal Werk met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het fulltime bruto   
maandsalaris ligt tussen € 2.956 en € 4.358 per maand (schaal 9) en is afhankelijk van (werk-) 
ervaring.  
 
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.  
 

 


