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Introductie 

Stichting Corridor Beheer en Stichting Corridor Dienstverlening bieden een unieke hulpverlening in 

Rotterdam en omgeving. Stichting Corridor Beheer in de vorm van huisvesting, een kamer met al 

dan niet gedeelde voorzieningen. Stichting Corridor Dienstverlening biedt verschillende vormen van 

hulp en ondersteuning die vaak een unieke positie hebben in de Rotterdamse samenleving.  

 

Organisatie 

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 2021, 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. Corridor zal 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 2021, 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. Alle overige medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in (loon)dienst van Stichting  

Corridor Dienstverlening.  

 

In 2021 is nog steeds veel onduidelijkheid gebleven rondom financiering van onze projecten  

De Uitdaging (inloop GGZ) en de Vriendendienst Rotterdam. Daar kwam in 2021 een onzekerheid 

over de Vriendendienst Hoogvliet bij, nadat deze subsidie formeel werd opgezegd. In het nieuwe  

beleidsplan “Heel de Stad” zien we gelukkig voldoende aanknopingspunten om ook in 2022 door 
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te gaan met ons werk in Hoogvliet. Er is voor 2022 wederom een subsidieaanvraag gedaan voor de 

Vriendendienst Hoogvliet, ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag is nog geen beschikking 

ontvangen.  

 

Vanaf 2021 is de Uitdaging op de woensdag gesloten, door de verzwaring van de doelgroep was 

een bezetting met minimaal 2 personen een vereiste geworden. De herijking van de dagopvang 

en inloop GGZ die gaande is maakt dat er vanuit de gemeente Rotterdam geen mogelijkheid 

werd gezien voor een structurele verhoging van de benodigde subsidie voor een opening van de 

Uitdaging voor 5 dagen per week.  Hoe de Uitdaging in het nieuwe beleid van de gemeente  

Rotterdam past is een zorg, gezien het unieke karakter van deze voorziening waarbij de combinatie 

met de dagactiviteiten onlosmakelijk is verbonden. Beleid leidt veelal tot uniformering en mogelijk 

tot verschraling. In 2021 zijn we daarom diverse keren in gesprek geweest met de gemeente  

Rotterdam, collega zorgaanbieders en welzijnspartijen om het unieke verhaal van de cliënt  

gestuurde dagactiviteiten en inloop onder de aandacht te brengen en mee te denken over de 

toekomst van de inloop GGZ en haar huidige gebruikers in de gemeente Rotterdam. 

 

Personeel 

Er zijn in 2021 enkele personeelswisselingen geweest. Els is in mei met zwangerschapsverlof gegaan, 

tijdens haar verlof werd ze voor een aantal maanden vervangen door Radha. Eind december is Els 

naar collega instelling Humanitas vertrokken wegens noodzakelijke bezuiniging op de overhead 

van Corridor. Rachel, Eline, Geeske en Karlijn zijn op zoek gegaan naar ander inhoudelijk werk.  

Katja is wegens verhuizing naar ‘haar’ Brabant uit dienst gegaan. Gelukkig is Corridor nog steeds 

een aantrekkelijke werkgever zo blijkt. Ons team is versterkt met Pary, een oud stagiaire die weer bij 

ons wil komen werken. Pary werkt bij Ambulante ondersteuning. Jill is ook nieuw bij Ambulante  

ondersteuning en is ook een opleiding gestart die beter past bij het werk. Daarnaast is Femke in de 

vakantieperiode in loondienst geweest na haar stage. Inmiddels in 2022 is Femke wederom in  

loondienst gekomen. Tot slot is ook de huishoudelijke hulp Maria niet meer werkzaam bij Corridor, 

per 1 januari 2022 is Damba gestart bij Corridor om onze panden spik en span te houden.  

 

Ziekteverzuim speelde Corridor parten in 2021, enkele medewerksters zijn langdurig ziek. Herstel was 

mede door corona zelf of door de corona maatregelen niet altijd hetzelfde en werkte regelmatig 

vertragend in de re-integratie. Er is daardoor een groot verlies in de jaarrekening en zijn de reserves 

ingezet.  

Beleid van Corridor is medewerkers na een tijdelijke overeenkomst bij goed functioneren vaste 

dienst te nemen, er dus geen transitievergoedingen als voorziening in jaarrekening te vinden.  

Langdurig zieken die eind 2021 in loondienst waren zullen naar verwachting terugkeren naar eigen 

werk of vallen onder de no-risk polis van het UWV, er is daarom geen bedrag opgenomen in de 

jaarrekening. Er is één uitzondering, een medewerkster is per januari 2022 uitgestroomd naar de 

WIA. Zit in begroting i.p.v. verzuimverzekering.  

 

Social Return on Investment 

Via detachering vanuit de gemeente Rotterdam werkte bij Stichting Corridor iemand met een  

blijvende afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens zijn/waren er vier medewerkers in loondienst bij  

Stichting Corridor die we hebben kunnen opvoeren voor de SROI-verplichting. Stichting Corridor  

voldoet hiermee ruimschoots aan de 5% norm. Daarnaast vervuld Stichting Corridor vanuit haar rol 

in de samenleving ook taken die tot SROI gerekend kunnen worden, deze worden vanwege de  

hoge administratieve lasten die dit met zich meebrengt niet opgevoerd. Voor de subsidies die we 

ontvangen geld een inspanningsverplichting van 2%, deze worden als doel eveneens ruimschoots 

behaald. Het systeem dat de gemeente in gebruik heeft laat echter de administratieve  

verantwoording van de SROI op de subsidies niet toe. Hierdoor ontstaat er een omissie in de  

verantwoording, en worden alle registraties opgevoerd op de WMO-arrangementen. In totaal is er 

in 2021 voor 87.342 euro aan SROI waarde opgevoerd. 
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Verloop Raad van Toezicht  

In november 2021 is Henrie Henselmans gestopt met zijn rol in de Raad van Toezicht, een nieuwe 

woonplaats maakte de reisafstand voor de vergaderringen te groot. Gelukkig konden we ondanks 

de corona-maatregelen toch goed afscheid nemen van elkaar in Bistro Zino aan de Zwaanhals in 

Rotterdam. Stichting Corridor heeft Henrie hartelijk bedankt voor zijn inbreng de afgelopen jaren. 

Thans zitten nog in de Raad van Toezicht Jan Ruysendaal, Marcella Bonestoo, Claudia Busch en  

Johan Hagenus.  

 

Archipelgroep 

Een samenwerkingsverband bestaande uit Arosa, de NAS, Maaszicht, Perspektief, Corridor,  

Ontmoeting en Prokino Zorg is in 2021 enkele malen bij elkaar geweest en via videoverbinding om 

zo de samenwerking te bevorderen. Zo heeft de Archipelgroep een Leerwerk Gemeenschap  

binnen de Hogeschool Rotterdam en trekken we samen op bij Rotterdamse aangelegenheden op 

gebied van Maatschappelijke Opvang en Zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond. 

In 2021 zijn een aantal zorgaanbieders de Archipelgroep komen versterken. Het betreft Humanitas, 

Humane zorg en de Pauluskerk.  
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

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

mensen er prettig kunnen werken. We streven ernaar onze 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. 

 

Financieel  

De Jaarrekening geeft een fors verlies aan bij Corridor Dienstverlening, de baten dalen door minder 

inkomsten uit indicaties voor maatwerkvoorzieningen. Tegelijk zijn door ziekte de personeelskosten 

wel doorgelopen. Er worden er voor  2022 bezuinigingen doorgevoerd bij Stichting Corridor  

Dienstverlening zodat er balans is tussen aan de ene kant de dalende inkomsten en aan de andere 

kant de uitgaven. In het boekjaar 2021 is een tekort ontstaan van € 97.119 op geconsolideerd  

niveau. Bij stichting Corridor Beheer is een klein overschot gerealiseerd. Dat is meer dan begroot 

door met name het uitstellen van de aanschaf van nieuwe CV en luchtcirculatiesysteem. De  

gevolgen van het Coronavirus en/ of de maatregelen zijn op financieel gebied niet te bemerkt. Er 

zijn aanwijzingen dat zieke medewerkers minder goed herstelden door de coronamaatregelen.  

 

Het tekort op het niveau van Stichting Corridor Dienstverlening betreft € 115.742 en het overschot op 

het niveau van Stichting Corridor Beheer betreft € 18.623. Het resultaat op het niveau van Stichting 

Corridor Dienstverlening zal voor € 38.000 worden vereffend met de bestemmingsreserve.  

De overige € 77.742 wordt onttrokken aan de algemene en overige reserves. Het resultaat van  

Stichting Corridor Beheer wordt toegevoegd aan de algemene reserves.  

 

Voor 2022 is er op het niveau van Stichting Corridor Dienstverlening een overschot begroot van  

€ 2.296 en op het niveau van Stichting Corridor Beheer is een overschot begroot van € 7.828.  
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Per 31 december 2021 is sprake van een totaal geconsolideerd eigen vermogen van € 602.889. Op 

te merken is dat daarbij sprake is van een solvabiliteitspercentage van 78,6 % (het geconsolideerde 

eigen vermogen van € 602.889 gedeeld door het totale geconsolideerde balanstotaal van  

€ 767.135). De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio, betreft een factor van 3,84 (het totaal 

geconsolideerde vlottende activa van € 630.165 gedeeld door het totaal van geconsolideerde 

kortlopende schulden van € 164.246). 

 

- 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 2021 geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en  

ontwikkeling 

- Het beleid van stichting Corridor Dienstverlening is om te streven naar een financiële buffer van 

20% van de inkomsten per kalenderjaar. Deze dient voor bijvoorbeeld eventuele exploitatieverliezen 

of kosten van onvoorziene wijzigingen in de organisatie. 

 

Toekomst  

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

drie projecten in ontwikkeling bij Corridor. Hierover verderop in dit verslag kunt u daarover meer  

lezen. Er zijn op dit moment concrete plannen voor herijkingen vanuit de overheden, met name de 

gemeente Rotterdam, omtrent de Vriendendienst Rotterdam en de Inloop GGZ functie van  

De Uitdaging. Daarnaast is ook de aanbesteding van de maatwerkvoorzieningen in Rotterdam  

onder handen. Gunning is nooit een zekerheid, wat maakt dat alle scenario’s inclusief een  

cumulatie van stopzetten subsidies en onthouden van gunning voor de maatwerkvoorzieningen in 

Rotterdam mogelijk is. In sommige situaties is zelfs liquidatie van de stichtingen denkbaar.  

De door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting voor 2022 op het niveau van Stichting  

Corridor Dienstverlening laat een positief resultaat zien van € 2.296. De begroting komt lager uit dan 

de jaarrekening van 2021. Stichting Corridor Dienstverlening krimpt. Het doel is om in 2022 volledig in 

balans te zijn met de inkomsten en uitgaven.  

In Rotterdam zijn in 2022 weer nieuwe aanbestedingen omdat de vorige aanbesteding is uitgesteld 

na rechtszaken van collega zorginstellingen, het huidige contract met Capelle aan den IJssel loopt 

door. Ook voor de jaarlijkse subsidies van de gemeente Rotterdam zijn er geen wijzigingen in  

financieel opzicht voor 2022. De extra subsidie die is ontvangen in 2020 voor de inloop GGZ zal niet 

gecontinueerd worden omdat het budget bij de gemeente Rotterdam ontbreekt. Voor 2022 staat 

een herijking van inloop GGZ subsidie van de Uitdaging en Vriendendienst Rotterdam op de  

planning. Alhoewel het goede werkt erkend wordt is het geen zekerheid dat deze subsidies  

gecontinueerd worden in 2023. Omdat de dagactiviteiten van de Uitdaging nauw verweven zijn 

met de inloop zullen deze door Corridor heroverwogen worden indien de herijking tot het  

schrappen van de subsidies leidt.  

 

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

uitgaven voor de verbouwing van de Stadhoudersweg zijn de liquide middelen voor aanpassingen 

in een eventueel nieuw pand laag, hiervoor is een alternatief idee. Er is een reservering  

aangemaakt bij Corridor Beheer van € 75.000 en deze blijft staan omdat er in 2021 geen betaalbaar 

pand is gevonden. Doordat huizenprijzen blijven stijgen is het perspectief steeds meer afhankelijk 

van woningbouwcoöperaties en gemeenten. De aanhuur van commercieel aanbod door stichting 

Corridor Beheer zorgt voor een dermate hoge huurprijs voor de doelgroep dat deze optie  

onbetaalbaar geworden is.  

 

Risico’s en kansen 

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

politieke wensen. In de indicaties van de cliënten zijn in 2021 verschuivingen opgetreden, wat  

invloed heeft gehad op de inkomsten van Stichting Corridor. Doordat Stichting Corridor  
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Dienstverlening minder en lagere indicaties heeft ontvangen, zijn de inkomsten gedaald. Tegelijk zijn 

de kosten gelijk gebleven door zieke medewerksters. Stichting Corridor zet niet in op groei, we  

bieden onze diensten aan en eenieder is vrij er gebruik van te maken of niet. Stichting Corridor is  

solvabel (78,6 %) en heeft een prima liquiditeit (3,84) op balansdatum 2021. Er is sprake van liquide 

middelen van € 445.026 op een balanstotaal van € 767.135.  

Er zijn geen vorderingen of inkomsten dervingen te verwachten na opstelling van de jaarrekening. 

De risico’s en kansen van Stichting Corridor worden continu gemonitord door het management 

team. De directeur/bestuurder maakt regelmatig een SWOT-analyse als onderdeel van een   

directiebeoordeling volgens de ISO 9001 norm. De SWOT-analyse is consistent qua uitkomst voor  

zowel interne en externe factoren en beïnvloedt het beleid van de stichting.  De inhoud van de 

werkzaamheden en visie van 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. 

 

Ten tijde van het schrijven van dit verslag is het Coronavirus in Nederland nog steeds aan het rond-

gaan. Voor de dagelijkse werkwijze hebben de diverse overheidsmaatregelen nog steeds effecten, 

op financieel vlak zijn waarschijnlijk geen grote gevolgen voor Stichting Corridor. De subsidies zijn 

verlengd voor kalenderjaar 2022 (alleen van de Vriendendienst Hoogvliet is de beschikking nog niet 

binnen) en de subsidies van 2021 worden vastgesteld zoals aangevraagd in de verantwoording.  

Tevens heeft de gemeente Rotterdam heeft aangegeven coulant te zullen zijn in het geval dat de 

prestatieafspraken (deels) niet behaald kunnen worden als gevolg van het Coronavirus. Op basis 

van bovenstaande wordt de kans op laag gesteld dat het Coronavirus dermate financiële impact 

heeft op de organisatie dat de continuïteit in geding komt. Voor de verder toekomst is dat  

onzekerder omdat de economische verwachting door de economische gevolgen van het  

Coronavirus en oorlog in Oekraïne nog ongewis zijn en daarmee ook de gevolgen. De herijkingen 

van subsidies en nieuwe inkoop van de WMO maatwerkvoorzieningen in Rotterdam zijn wel een  

risico voor de continuïteit van Stichting Corridor.  

 

Stichting als rechtsvorm 

Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer zijn bewust Stichtingen 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!  

 

Directeur/ bestuurder (A.L.M. Jacobusse) 

Als nevenfunctie doe ik vrijwilligerswerk bij bewonersinitiatief stichting Samen Lisserbroek.   

Ik ben daar penningmeester en lid van het bestuur van de Stichting.  

In de functie van directeur bij Corridor is de cao Sociaal Werk van toepassing en verder alle  

regelingen die voor medewerkers van Corridor gelden. Voor de directeur bij Corridor gelden geen 

bijzondere regels behalve die benoemd staan in de cao Sociaal Werk.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martin Jacobusse  

- Directeur/ Bestuurder 
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Ambulante  

ondersteuning 

Een bijzonder jaar 
 

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar waarin wij er met de collega’s van het ambulante 

team weer alles aan hebben gedaan om onze cliënten de zorg te bieden die zij nodig hebben. Er 

is veel creativiteit en flexibiliteit getoond en het is mooi om te zien hoe wij in deze solistische functie 

als team voor onze cliënten klaar kunnen staan.  

Ik noem 2021 een bijzonder jaar omdat buiten verwachting een aantal zaken anders zijn verlopen 

dan wij van te voren hadden bedacht. Zoals het thema van dit verslag, dit zou meer in de trant zijn 

van ‘het oude normaal’. Echter ging Nederland zeer snel na het bepalen van dit thema weer in 

lockdown. De coronacrisis raakt iedereen en misschien wel in het bijzonder onze cliënten. Ik wil  

uiteraard niemand tekort doen maar wij hebben gezien dat mensen met weinig sociale contacten, 

die  moeite hebben met de dagelijkse bezigheden en/of het behouden van structuur hard geraakt  

worden door bepaalde beperkende maatregelen. En niet alleen door de maatregelen, ook  

eventuele angst om ziek te worden zorgen voor een grotere psychische belasting. Samen met de 

ondersteuners is ingezet om te kijken naar wat nog wel kan en hoe iemand hiermee om kan gaan.  

De ondersteuners hebben meer te maken met psychosociale klachten bij cliënten waardoor de 

inhoud van het werk ook verzwaard.  

Team Ondersteuning 

Een team hebben waarop kan worden teruggevallen is dan ook belangrijk, je staat er niet alleen 

voor. Naast de uitdagingen in het werk heeft het team zelf ook zijn eigen uitdagingen gehad het 

afgelopen jaar. Het team heeft te kampen gehad met langdurige ziekte van verschillende  

collega’s . De ondersteuning van de cliënten is door collega’s opgevangen en hebben daarmee 

de continuïteit van de zorg gewaarborgd. Iedereen heeft hierin naar kunnen zijn bijdrage geleverd. 

Daarbij zijn er collega’s uitgestroomd naar ander werk of een andere woonplaats waardoor zij hun 

dienstverband hebben opgezegd en hebben wij ook enkele maanden een collega moeten missen 

vanwege zwangerschapsverlof. Deze bewegingen in de personele bezetting binnen het team  

hebben voor werkdruk gezorgd omdat zorg voor onze cliënten doorloopt. Mijn complimenten voor 

mijn collega’s die dit toch maar weer hebben gedaan.  Werkdruk is en blijft een belangrijk thema in 

het werkveld en wij moeten in de gaten blijven houden dat de werkdruk past bij de draagkracht 

van het team. We sluiten het jaar af met een andere samenstelling van het team dan waarmee wij 

het jaar zijn begonnen en gaan 2022 enthousiast tegemoet. 
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Nieuwe collega’s 

Wat gebleken is met het vertrek van collega’s is dat er een beperkter aanbod lijkt te zijn van  

sollicitanten.  De overvloed aan reacties op een vacature zoals enkele jaren geleden is er niet 

meer. Wel zien wij dat er nog steeds gekwalificeerd personeel reageert. Zo hebben wij gelukkig ook 

nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Nieuwe personen met ieder zijn of haar unieke  

eigenschappen en ervaring die weer een aanvulling zijn op het team.  

Wat ook gebleken is het afgelopen jaar is het belang van het opleiden van stagiaires tot  

gekwalificeerde collega’s. Het afgelopen jaar zijn er bij ons ook verschillende (oud) stagiaires  

aangenomen om ons team te versterken.  Wij vinden het dan ook belangrijk om stagiaires te blijven  

begeleiden en ze een goede leerplek te bieden. Mede met het oog op de krapte op de  

arbeidsmarkt is investeren in toekomstige sociaal werkers van belang. 

Uitbreiding werkveld 

Het afgelopen jaar hebben wij ons ingeschreven voor de aanbesteding in de BAR gemeenten.  

Deze inschrijving is positief verlopen waardoor wij per oktober 2021 naast Capelle a/d IJssel en  

Rotterdam ook aanbieder zijn in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Wij zijn blij dat wij onze 

ondersteuning nu ook aan kunnen bieden aan de inwoners van deze gemeenten. 

Aanbesteding Gemeente Rotterdam 

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van de nieuwe aanbesteding van de gemeente  

Rotterdam. Zoals de eerdere aanbesteding hebben wij aan de hand van een casus duidelijk  

moeten maken op welke wijze wij de ondersteuning  met en rondom de client vormgeven. Wij  

hebben vanuit de verschillende afdelingen input voor deze casus verzameld en zijn met een wat 

kleinere samenstelling aan de slag gegaan deze input te verwerken tot een complete omschrijving. 

Dit is weer een mooie ervaring geweest om met elkaar te kijken hoe wij met mensen aan het werk 

willen zijn en hoe iedereen hierin zijn bijdrage heeft geleverd. Helaas is de aanbesteding uitgesteld 

tot nader orde maar hebben wij een goed en stevig verhaal staan waarin onze visie op  

ondersteuning duidelijk naar voren komt. Met dank aan alle collega’s. 

 

Ronald van der Harst 

- Teamleider Ambulante Ondersteuning 
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Opvanghuis psychiatrie 
& begeleid wonen 

2021 was weer een mooi jaar, waarin we ons met alle collega`s van het Opvanghuis en Begeleid 

Wonen met man en macht hebben ingezet om onze bewoners van het Opvanghuis en Begeleid 

Wonen de hulp te geven die zij zo hard nodig hebben en verdienen. Als teamleider van dit team 

voel ik me ontzettend trots en gelukkig dat ik met zulke mooie mensen omringd ben, die zich zo 

hard maken voor onze bewoners, die geen uitdaging uit de weg gaan en die zoveel in korte tijd 

voor elkaar krijgen. Toppers zijn het! 

Opvanghuis 

Medewerkers van het Opvanghuis proberen altijd om een verblijf in het Opvanghuis zo kort als  

mogelijk te laten duren. Helaas hebben we ook dit jaar weer gemerkt dat onze keiharde inzet niet 

altijd een garantie is op snelle doorstroming omdat je altijd ook van andere factoren afhankelijk 

bent. Ook dit jaar hebben we gemerkt dat een verblijf soms lang duurt. Er zijn hier verschillende  

redenen voor te noemen: 

Al jaar en dag merken wij dat er opeenvolgende afhandelingstermijnen doorlopen moeten  

worden, welke met elkaar effect hebben op de totale verblijfsduur. Allereerst worden er acties  

uitgezet om het inkomen te verkrijgen. Na het verkrijgen van het inkomen moeten de voorbereidin-

gen van de aanmelding voor de kredietbank worden getroffen, aangezien de meeste bewoners te 

maken hebben met schulden. Hier komt veel documentatie bij kijken, en dus vergt het veel tijd om 

deze aanvraag te volbrengen. Pas wanneer deze aanvraag is afgehandeld en iemand het bericht 

heeft dat hij in budgetbeheer komt, pas dan kan er directe bemiddeling worden aangevraagd. Na 

toekenning van de urgentie kan het dan nog 3 tot 4 maanden duren alvorens men een  

woningaanbod krijgt. Bij elkaar genomen lukt dit proces niet binnen 3 maanden. 

Tevens merken we ook op dat er na een aanbod sprake kan zijn van verbouwingen aan de  

woning, die door de corporatie moeten worden verricht. Hierdoor kan het ook nog weken tot 

maanden duren voordat het huurcontract getekend kan worden.  

Bij bewoners die doorstromen naar beschermd wonen, of woonvormen specifiek voor jongeren zijn 

we vaak lang (lees maanden) in afwachting van een aanbod. Ook lopen intakeprocessen daar 

vaak wat stroperig en duurt het lang voordat er een besluit volgt over plaatsing. 
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Aanmeldingen 

Opvallend vonden wij dit jaar dat wij verschillende keren cliënten aangemeld hebben gekregen 

vanuit de stedelijke loketten, die na kennismaking afzagen van een plaatsing in het Opvanghuis. Dit 

vinden wij opvallend, aangezien je zou verwachten dat cliënten bij aanmelding in een  

noodlijdende situatie verkeren en maar al te graag opgevangen willen worden. Het vervelende 

aan deze situatie is, dat dit uiteraard zorgt voor een lagere bezettingsgraad, aangezien we na een 

dergelijke terugtrekking de kamer opnieuw bij de loketten moeten aanmelden, er vervolgens door 

de stedelijke loketten nieuwe kandidaten gevonden moeten worden waarmee wij een  

kennismaking in kunnen plannen.  

Begeleid Wonen 

Al jaren hebben we een aantal Begeleid Wonen plekken, waar mensen wonen die nog niet klaar 

zijn om volledig zelfstandig te wonen. De nabijheid van ons kantoor, waardoor er gemakkelijk een 

beroep gedaan kan worden op de medewerkers, maar ook soms het wonen met huisgenoten 

geeft de steun die bewoners nog nodig hebben om uiteindelijk te komen tot zelfstandig wonen.  

Superfijn dat we mensen zo nog net even dat extra tussenstapje kunnen aanbieden, waardoor 

mensen kunnen groeien in hun zelfredzaamheid.  

Regas uitgebouwd 

Afgelopen jaar hebben we een aantal verbeteringen binnen ons clientvolgsysteem aangebracht, 

waardoor we met behulp van formats gemakkelijker kunnen komen tot het opstellen van  

Leveringsplannen en Evaluatiegesprekken. Doormiddel van meerdere malen finetunen, hebben we 

nu zeer handige formats, die we spoedig binnen het gehele team kunnen gaan gebruiken.  

Personele perikelen  

2021 was ook weer een jaar met wat ontwikkelingen op het personele vlak. Een van onze lieve  

medewerkers is helaas een groot gedeelte van het jaar langdurig uitgevallen. Gelukkig is zij sinds 

eind 2021 weer voorzichtig aan het re-integreren. Superfijn voor haar en uiteraard hebben we haar 

erg gemist. Een medewerker van de Uitdaging heeft in dit kader, een aantal uren bij ons  

vervangen. Leuk om hem een periode als aanwinst zo binnen ons team te hebben. Een medewer-

ker die erg lang bij de het Opvanghuis heeft gewerkt, heeft een nieuwe uitdaging elders  

gevonden. Hierdoor ontstonden er kansen voor een huidige medewerker om meer uren te werken 

en konden wij onze stagiaire van vorig jaar een kans bieden om gezellig bij ons te komen werken. 

We hebben nu dus weer een team met toppers aan boord, die heel gedreven zijn om onze  

bewoners te ondersteunen en dit met plezier oppakken.  

Camera’s 

In november hebben we ons huidige camerasysteem uitgebreid, waardoor we de veiligheid  

binnenshuis nog beter kunnen waarborgen. Naar aanleiding van enkele situaties in huis, kwam  

vanuit verschillende bewoners deze wens naar voren. We hebben een zorgvuldige afweging  

gemaakt en hebben deze wens serieus opgepakt. 

Activiteiten 

Natuurlijk was het afgelopen jaar in periodes soms lastig om met de gehele groep activiteiten te  

ondernemen. De coronacrisis en de aangepaste maatregelen waren hierin regelmatig spelbreker. 

En toch is het gelukt om op creatieve wijze stil te staan bij feestdagen en gezelligheid in huis te  

realiseren. Van afstandspicknick en pepernoten speurtocht tot kersthapjes in kleine groepjes. Zo 

hebben we toch de nodige gezellige momenten kunnen creëren.  

 

Inge Slagboom 

- Teamleider Opvanghuis & Begeleid Wonen 
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De uitdaging 

We kunnen heel cliché zeggen dat 2021 een ‘lastig’ of ‘vervelend’ jaar is geweest. 

Natuurlijk was dit het geval, een erg vervelend jaar met de corona maatregelen en het  overlijden 

van een vaste bezoeker. Gelukkig mochten we (ondanks de maatregelen) wel bij de uitvaart zijn. 

Een bijzonder en treurig afscheid.  

Ook was dit een jaar waarin we veel dingen samen hebben kunnen doen. Daar waar de rest van 

Nederland grotendeels dicht ging, konden wij elkaar op het dagactiviteitencentrum treffen. 2021 

was het jaar waarin wij met een groepje hebben meegedaan aan de Ramadan en samen de Iftar 

hebben gevierd. Wij waren loyaal aan onze islamitische vrijwilligers en bezoekers. Wat een mooie 

week, vol persoonlijke gesprekken en heerlijke maaltijden. Het is erg mooi om na zonsondergang 

met elkaar te eten en er bij stil te staan dat eten en drinken zo als ‘normaal’ wordt gezien en dat er 

mensen zijn die dit een hele maand kunnen en moeten volhouden.  

Het was een jaar van activiteiten binnenshuis. Met elkaar bereiden en daarna genieten van vers 

gebakken taarten, cakes en hele lekkere avond gerechten. Eten verbindt en op die manier waren 

we toch samen.  

2021 was ook het jaar waarin we toch wat nieuwe gezichten mochten verwelkomen, nieuwe  

bezoekers en vrijwilligers melden zich bij ons aan. Een echte aanwinst voor De Uitdaging. We  

hebben de momenten waarin wij samen waren, geprobeerd zo goed en fijn mogelijk te maken. Zo 

hebben wij met Pasen een Paasontbijt en aan het eind van het jaar een Kerstdiner georganiseerd. 

Juist op zulke momenten hecht je nog meer waarde aan het samen zijn.  

Wij zijn in 2021 begonnen met het organiseren van de Kledingmarkt. Mensen brachten hun oude 

gewassen kleding mee om daar andere mensen blij mee te maken. Een activiteit waar wij veel  

positieve reacties op hebben gekregen. Wij nemen ons voor dit één keer in de maand te herhalen. 

2020, een nieuw jaar, met hopelijk veel humor, liefde, waardering met onze vaste groep bezoekers/

vrijwilligers en met hopelijk nieuwe mensen die wij nog mogen verwelkomen en ontmoeten. 

 

Groetjes,  

iedereen van de Uitdaging  
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Vriendendienst  

rotterdam 

2021 gaat de boeken in als een bijzonder jaar, een jaar met een uitdaging, een jaar met ups en 

downs. 2021 was een bloeiend jaar. Bloeiend? Ja, bloeiend in de zin van buiten, veel buiten... 

 

Noodzaak 

De eenzaamheid bestrijden in Rotterdam, dat is altijd al onze drijfveer geweest. Deze eenzaamheid 

werd versterkt door een letterlijke afstand in de maatschappij. Mensen durfden niet meer naar de 

bingo in het buurthuis, liepen snel langs de buurvrouw, durfden niet naar familieleden in een ander 

deel van de stad. Mensen waren bang om ziek te worden of een ander ziek te maken….. 

Mensen die al een klein netwerk hadden, veelal binnen leefden, kwamen nu, door een vergrootte 

angst, helemaal niet meer buiten. Wat was de noodzaak hoog! Situaties verslechterden, koelkasten 

werden leeg doordat mensen niet zelf naar de supermarkt konden en niemand durfden te vragen 

dit voor hen te doen. Mensen werden soms gek van het dagenlang niemand spreken……. 

Aanpak 

Team Vriendendienst heeft zich begin 2021 voorgenomen in contact te blijven met onze vrijwilligers 

en deelnemers. Een taak die we als vanzelfsprekend de onze vinden, nu vanwege de lockdown, 

een taak met een extra uitdaging. Wel een uitdaging die we zijn aangegaan! En hoe! 

Het koppelen van maatjes was een pure noodzaak en moest doorgang vinden. De veranderende  

maatregelen vanuit het RIVM vroegen om een creatieve en flexibele aanpak. Maximaal 2 mensen 

thuis ontvangen? Dan spreken we buiten af. Weet jij nog een parkje in de buurt? Zullen we  

afspreken aan de singel? Bij mij achter is een schattig buurttuintje; spreken we daar toch af! 

Zoveel mogelijk thuiswerken? Dan zorgen we voor geschikte middelen om vanuit huis te kunnen 

werken, leren we deelnemers/vrijwilligers beeldbellen en vergaderen we digitaal. 

We hebben in tijden van afstand allerlei mogelijkheden aangegrepen om zichtbaar en aanspreek-

baar te zijn/blijven. Zo hebben we meerdere (digitale) nieuwsbrieven gemaakt en verspreid. Hierin 

werden de lezers op de hoogte gehouden van onze belevenissen, wisselden we tips uit over  

gezondheid en ontspanning en staken we middels foto’s en tekst een hart onder de riem. 

We hebben een digitale introductie cursus ontwikkeld en verspreid onder onze nieuwe studenten 

en vrijwilligers. Een product waar we trots op zijn en die we zeker ook kunnen gebruiken in de  

toekomst, omdat het een goed beeld geeft over de werkzaamheden van de Vriendendienst. 

We hebben onze gehele ledenbestand maandelijks gebeld. De meest kwetsbaren burgers hebben 

we vaker gesproken. Zo hielden we in de gaten of een koelkast gevuld was, er geen achteruitgang 

van mentale gezondheid was en of iemand hulp nodig had om zelfstandig te functioneren. 
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Knelpunten 

Het grootste knelpunt van 2021 was de kwetsbaarheid van mensen; bange mensen. Angst is  

iemand’s grootste vijand, dat is wel gebleken. Het aantal aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers liep 

terug, stagiaires stopten met hun stages. 

De veranderende maatregelen maakten dat team Vriendendienst continu moest schakelen, wat 

kunnen we nog wel? Dit vroeg om een grote flexibiliteit en doorzettingskracht, ik bewonder het 

team voor de positieve inzet die we het hele jaar hebben laten zien. 

 

Positief 

Dit jaar heeft laten zien hoe flexibel we zijn, hoeveel er mogelijk is in tijden van onzekerheid! De  

medewerkers van de Vriendendienst hebben buiten kaders gedacht en gewerkt. Nog meer dan 

normaal gingen we op pad, de wijken in, bij mensen langs. Dit keer niet alleen voor een koppel of 

kennismakingsgesprek, soms ook voor een noodzakelijke boodschap of een wandeling in het park 

omdat iemand echt geen uitweg meer zag. Hoe mooi om te zien dat er een grote groep vrijwilligers 

bereid was te blijven ondersteunen. 

Er bloeiden, net als voorgaande jaren, hele mooie contacten op.   

Samen in het Kralingse bos, samen aan de Goudse Singel, in de tuin, het Vroesenpark en vooral dat 

samen... 

dat bloeiend samenzijn...  

dat zetten we voort in 2022. 

Lekker meer naar buiten! 

 

Team Vriendendienst Rotterdam 
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Vriendendienst  

hoogvliet 

De eenzaamheid bestrijden in Hoogvliet, dat is altijd al onze drijfveer geweest. Deze eenzaamheid 

werd versterkt door een letterlijke afstand in de maatschappij 

Een grote groep van onze deelnemers in Hoogvliet is ouder dan 80 jaar. Deze mensen, die veelal 

een klein netwerk hadden, veelal binnen leefden, kwamen nu, door een vergrootte angst,  

helemaal niet meer buiten. Er was niemand die de rolstoel wilden duwen. Mensen waren bang om 

ziek te worden of een ander ziek te maken. Wat was de noodzaak hoog! Situaties verslechterden, 

koelkasten werden leeg doordat mensen niet zelf naar de supermarkt konden en niemand durfden 

te vragen dit voor hen te doen. Mensen werden soms gek van het dagenlang niemand spreken. 

Personele perikelen 

Het eerste half jaar heeft de vaste medewerker zich ingezet deze eenzaamheid te bestrijden door 

mensen aan elkaar te verbinden. Er zijn diverse mooie koppelingen gemaakt. Helaas werd zij in juni 

2021 ziek. De ziekmelding van onze collega heeft een groot effect op de werkzaamheden van de 

Vriendendienst Hoogvliet gehad.  

Aangezien zij als enige betaalde medewerker actief is op deze locatie, is haar langdurige  

afwezigheid vanzelfsprekend een groot gemis voor de Vriendendienst Hoogvliet. 

Toen eenmaal bekend was dat deze collega langer afwezig zou zijn, hebben de medewerkers van 

de Vriendendienst Rotterdam het werk, zo goed als mogelijk, opgevangen. Zij waren telefonisch 

bereikbaar, hebben de kennismakingsgesprekken overgenomen en hebben studenten gekoppeld 

aan diegene die dit het hardst nodig hadden. 

In deze tijd word heel zichtbaar dat het werk van de Vriendendienst echt “mensenwerk” is. Nieuwe 

kennismakingsgesprekken met vrijwilligers en deelnemers kunnen zeker worden waargenomen door 

een andere medewerker. Maar andere taken kunnen heel lastig worden overgenomen; een vast 

gezicht en bekendheid met de wijk en zijn bewoners is cruciaal!  

Een goede koppeling kun je enkel maken als je precies weet wat iemand wenst, wat iemand 

graag doet, waar iemand tegenop ziet en wat iemand drijft. Een vaste medewerker kent de  

mensen in het bestand, een invaller vanuit Rotterdam niet…. 

Gezamenlijk optrekken 

Team Vriendendienst heeft zich begin 2021 voorgenomen in contact te blijven met de vrijwilligers 

en deelnemers. Vanaf de ziekmelding van de vaste medewerker nam team Rotterdam deze taak 

over.  
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Het koppelen van maatjes was een pure noodzaak en moest doorgang vinden. Medewerkers van 

Rotterdam hielden contact met iedereen die stond ingeschreven (deelnemers, vrijwilligers en  

studenten) en ontfermden zich over nieuwe aanmeldingen. De VOG' s voor nieuwe vrijwilligers  

werden door een medewerker in Rotterdam aangevraagd. Het gehele ledenbestand werd  

maandelijks gebeld. De meest kwetsbaren burgers hebben we vaker gesproken. Zo hielden we in 

de gaten of een koelkast gevuld was, er geen achteruitgang van mentale gezondheid was en of 

iemand hulp nodig had om zelfstandig te functioneren. 

Ook het contact met onze netwerkpartners hebben de collega's vanuit Rotterdam onderhouden. Er 

hebben geen fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden, deze zijn vervangen door digitale overleggen 

met partners van het maatschappelijk convenant en het vrijwilligers netwerk Hoogvliet. In deze 

overleggen zijn er concrete afspraken gemaakt over de samenwerking in de ondersteuning van de 

meest kwetsbaren in Hoogvliet. 

Ook intern vond er een verschuiving plaats naar digitaal hulpverlenen. Zo zijn er meerdere  

nieuwsbrieven gemaakt en verspreid vanuit de Vriendendienst. Ook is er een digitale introductie 

cursus ontwikkeld en verspreid onder onze nieuwe studenten en vrijwilligers. Een product waar we 

trots op zijn en die we zeker ook kunnen gebruiken in de toekomst, omdat het een goed beeld 

geeft over de werkzaamheden van de Vriendendienst. 

Knelpunten 

2021 laat zich omschrijven als “kwetsbaar”. 

De kwetsbaarheid van mensen; bange mensen. Angst is iemand’s grootste vijand, dat is wel  

gebleken. Het aantal aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers liep terug, stagiaires stopten met hun 

stages, mensen raakten verder geïsoleerd door angst. 

Positief 

Dit jaar heeft team Vriendendienst laten zien hoe flexibel ze zijn, hoeveel er mogelijk is in tijden van 

onzekerheid! De medewerkers van de Vriendendienst hebben buiten kaders gedacht en gewerkt. 

Nog meer dan normaal gingen we op pad, de wijken in, bij mensen langs.  

Dit vroeg om een grote flexibiliteit en doorzettingskracht, ik bewonder het team voor de positieve 

inzet die we het hele jaar hebben laten zien.  

Corona en koppelingen 

De voorgenomen koppelingen zijn dit jaar niet behaald. Deels door de corona maatregelen, maar 

ook door angst voor het coronavirus zelf. Zeker gezien de vaak oudere mensen die een maatje 

wensen zijn veel koppelingen niet gelukt. Daarnaast was de enige medewerkster langere tijd ziek. 

 

Kim Maree 

- Teamleider Vriendendiensten 
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Cliëntenraad 

Afgelopen 2021 is niet helemaal gelopen zoals we allemaal gehoopt hadden. Het jaar waarin we 

dachten meer vrij te kunnen bewegen is niet uitgekomen. Het coronavirus blijft het ons allen, zo ook 

de cliëntenraad, lastig maken. Ondanks dat heeft de cliëntenraad, met soms wat kunst en  

vliegwerk,  elkaar wel continue weten te bereiken en samen te komen.  

Stilzitten was er niet bij afgelopen jaar. Elke maand was het weer spannend hoe en waar en met 

wie we konden vergaderen. De raad is betrokken geweest om alles voor een ieder goed te kunnen 

laten verlopen in deze onzekere tijd. Ook is een nieuwe wervingsflyer gemaakt die aankomend jaar 

het licht gaat zien. Hiermee hopen we nieuwe leden te kunnen verwelkomen. We kunnen namelijk 

nog best wat versterking gebruiken. 

Aankomend jaar blijven we net als afgelopen jaar ons uiterste best doen om goed in verbinding te 

blijven met elkaar en de achterban.    

De hoop die we vorig jaar uitspraken blijft ook dit jaar van kracht, 2022 wordt nu het jaar waarin de 

cliëntenraad uitbreid en professionaliseert. Wat staat ons nog te wachten? Niemand weet het. 

Weet wel dat de cliëntenraad gemotiveerd en actief het nieuwe jaar in gaat. 

Vol goede moed 2022 tegemoet! 

 

Warme Groet, 

De Cliëntenraad 
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Klachtencommissie 

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. 

In het afgelopen jaar is er geen klacht ontvangen. De Corona en de lockdowns zullen hierin ook 

een rol hebben gespeeld.  

De Klachtencommissie één keer  bij elkaar geweest. Er zijn geen bijzonderheden te melden. De  

vergadering van november is verplaatst naar 3 februari 2022.  

We hebben op 23 april 2021 contact gehad met de clientvertrouwenspersoon over de   

hoeveelheid kwesties die er bij haar binnen zijn gekomen, die eventueel tot een klacht hadden 

kunnen leiden. Ook via haar zijn tot die datum geen klachten binnen gekomen.  

Het klachtenreglement is opnieuw vastgesteld.  

De  folder is aangepast. Klagen kan nu ook via digitale weg. 

Actieve leden van 2021 zijn:  

Mw M. de Bruijn – secretaris – vanuit Stichting Corridor 

Mw D. den Breems – vanuit Stichting Onder Één Dak (actief t/m augustus 2021) 

Mw H.L.Swarts - voorzitter 

Mw K. van der Doelen is dit jaar vanwege ziekte niet actief geweest en is tevens per 30 juni 2021 uit 

dienst getreden. Mevrouw D. den Breems is elders werkzaam gegaan en is daardoor per  

september 2021 niet meer actief in de klachtencommissie.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Hilda Swarts 

- Begeleider Klachtencommissie 
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Vrijwilligersraad 

Het jaar 2021 betekent voor de vrijwillligersraad een nieuwe start met andere vrijwilligers die actief 

zijn benaderd door de begeleidster van de raad. De raad bestaat nu uit 3 mensen, die als maatje 

werkzaam zijn bij de stichting en één vrijwilliger die ook actief is als gastheer bij de inloop. 

De raad besluit om eenmaal per kwartaal bij elkaar te komen, op een vaste dag woensdag en tijd 

rond 15.30 uur, als er bespreekpunten zijn. Een vrijwilliger biedt zich aan als notulist. We vergaderen 

in april, juli en november. 

Dit jaar hebben we o.a. gesproken over de inhoud en opzet van de introductietraining voor  

vrijwilligers, planning en opzet van intervisie bijeenkomsten voor vrijwilligers, onkosten en stage  

vergoeding. 

Eerste ideeën over wat de Stichting voor vrijwilligers aantrekkelijker zou kunnen maken, worden  

uitgewisseld, hiermee gaan we het nieuwe jaar verder. Iedere vergadering staat het punt  

ontwikkelingen binnen de stichting en indien relevant binnen de gemeente op de agenda. 

De leden zijn betrokken bij de Stichting, hebben goede input tijdens de vergaderingen, sfeer is 

open en constructief. Helaas kunnen de vrijwilligersbijeenkomsten door de aanscherping van de 

corona maatregelen niet doorgaan, maar zodra het mogelijk is, ontvangen de vrijwilligers een  

nieuwe uitnodiging. 

 

Annelies van Weezel  

- Begeleider Vrijwilligersraad 
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PVT - personeels 

vertegenwoordiging  

Binnen de PVT was misschien de bezetting de grootste verandering, daar een van onze leden ons 

helaas ging verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan in haar carrière. Sinds augustus 2021 

bestaat de PVT nu uit drie leden namelijk: Annelies van Weezel, Marijn Berghout en Sanne Spetter. 

 

Als lid van de PVT ervaren wij het nog steeds als een leuke en vooral uitdagende klus om kritisch 

mee te denken in de organisatie. De PVT kijkt terug op een bewogen jaar voor alle medewerkers 

van Stichting Corridor. Een jaar vol aanpassen en flexibiliteit waarin een ieder heeft bijgedragen 

aan de goede zorg en/ of begeleiding aan onze cliënten, deelnemers, bewoners, vrijwilligers en 

studenten.  

Onderwerpen die in 2021 o.a. voorbij zijn gekomen: uitkomsten medewerker-

tevredenheidsonderzoek, visie thuiswerken na corona, zwangerschapsprotocol, beleid inzet  

Loopbaanbudget, aanbestedingen, visie op projecten en vernieuwing, loongebouw van de  

toekomst, corona maatregelen, beleid en aandacht rondom ziekteverzuim binnen de Stichting en 

de zorgbonus.  

 

Kortom, dit was een jaar waarin wij allen als werknemers bij Stichting Corridor op een creatieve  

wijze met dezelfde intentie ons werk in de praktijk hebben gebracht, wat mogelijk ook tot  

bepaalde vraagstukken of onzekerheid kon leiden. We sluiten nu het jaar 2021 af en gaan een 

nieuw jaar tegemoet.  

 

Groeten, 

de PVT 
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Vertrouwenspersoon 

Per 1 maart 2021 ben ik aangesteld als intern vertrouwenspersoon.  

Ik vind het belangrijk dat collega’s weten wie ik ben, waardoor ik veel waarde hecht aan een  

persoonlijke kennismaking. Daarnaast biedt het mij de mogelijkheid om alle andere medewerkers 

binnen de organisatie te leren kennen. In de maanden maart en april heb ik dan ook online  

kennismakingsgesprekken gevoerd met de collega’s die ik nog niet eerder gezien/ gesproken had. 

Tijdens de gesprekken met de collega’s is het volgende naar voren gekomen: 

 

• Het is bij de collega’s niet helemaal duidelijk met welke problemen zij aan kunnen kloppen of zij 

gaan ervan uit dat zij uitsluitend aan kunnen kloppen met ernstige problemen, zoals  

bijvoorbeeld pestgedrag. 

• Indien een situatie zich voordoet, dan wordt er niet aan de optie gedacht om de  

vertrouwenspersoon te benaderen. 

 

De afgelopen periode heb ik mij dan voornamelijk actief opgesteld, omdat ik merk dat de afstand 

nog groot is. Dit hield in dat ik actief collega’s benaderde in een situatie, waarvan ik inschatte dat 

een gesprek met een vertrouwenspersoon waardevol kon zijn. Aan de collega stel ik dan de vraag 

of er behoefte is om erover te praten en/of ik wijs de collega erop dat hij/zij gebruik kan maken van 

mij als vertrouwenspersoon. 

 

In de periode van maart tot en met december 2021 heb ik als vertrouwenspersoon één collega  

gesproken. Het gesprekonderwerp was discriminatie. De collega heeft kenbaar gemaakt dat hij/zij 

slechts zijn/haar verhaal wenst te doen, derhalve hebben er verder geen vervolgacties  

plaatsgevonden. 

 

Mijn doel voor volgend jaar is om de afstand naar de vertrouwenspersoon te verkleinen, door de 

functie meer onder de aandacht te brengen en door wat vaker van mezelf te laten horen.  

Hierdoor hoop ik dat de collega’s mij beter en sneller weten te vinden. 

 

 

Eudrice Lopes 

- Vertrouwenspersoon 

A030124
Placed Image



 

 28 

 

 
 

Raad van toezicht 

In het jaar 2021 heeft de Raad van Toezicht overeenkomstig de geest van de Governancecode 

Zorg 2017, de wet en de statuten gehandeld. Tijdens dit jaar hebben de gebruikelijke  

vergaderingen van de Raad van Toezicht met de bestuurder plaatsgevonden. Er is de goedkeuring 

geweest van de begroting en het jaarplan 2021, de jaarrekening 2020 en het bestuursverslag 2020. 

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen tijdens de formele vergaderingen zijn op te vragen bij 

de Raad van Toezicht. In 2021 is door de Raad van Toezicht een andere accountant benoemd.  

Tevens heeft er een korte (zelf-) evaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.   

 

Eén lid van de Raad van Toezicht is vertrokken in 2021 en er zullen in 2022 een tweetal nieuwe leden 

worden benoemd. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfunctie die een  

belangenverstrengeling met zich mee zou kunnen brengen. De namen van de toezichthouders zijn 

bekend bij de directeur/bestuurder alsmede zijn de vergoedingen voor de toezichthouders vanuit 

Corridor te vinden in de jaarrekening.  

 

Vanwege corona en de geldende restricties zijn enkele werkzaamheden en activiteiten van de or-

ganisatie in 2021 op een lager pitje gezet gedurende 2021. In de gesprekken met de directeur/

bestuurder is daar uitvoerig aandacht aan besteed tijdens de gebruikelijke vergaderingen.  

 

De directeur/bestuurder maakt tevens deel uit van diverse strategische samenwerkingsverbanden 

met andere kennisinstellingen en overige organisaties. 

 

Vanwege corona lijkt ook dat de beslissingen over de verschillende (gemeentelijke) subsidies  

langer zijn uitgebleven. Uiteindelijk zijn niet alle aangevraagde subsidies toegekend binnen de  

beslistermijn.  

 

Voor het overig kijkt de Raad van Toezicht terug op een geslaagd jaar ondanks de perikelen met 

corona.  

 

 

Jan Ruysendaal  

- Voorzitter Raad van Toezicht  
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1  GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

2.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 136.970 181.150

Totaal vaste activa 136.970 181.150

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 2 154.161 138.409

Debiteuren en overige vorderingen 3 30.978 45.334

Liquide middelen 4 445.026 490.991

Totaal vlottende activa 630.165 674.734

Totaal activa 767.135 855.884

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA € €

Eigen vermogen 5

Kapitaal 14.352 14.352

Bestemmingsreserves 637.421 664.471

Algemene en overige reserves -48.884 21.185

Totaal eigen vermogen 602.889 700.008

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van bekostiging 2 0 0

Overige kortlopende schulden 6 164.246 155.876

Totaal kortlopende schulden 164.246 155.876

Totaal passiva 767.135 855.884
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

*begroting

Ref. 2021 2021 2020

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 9 963.892 1.089.731 1.065.821

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 10 748.844 772.134 827.629

Overige bedrijfsopbrengsten 11 127.865 124.893 134.069

Som der bedrijfsopbrengsten 1.840.601 1.986.758 2.027.519

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 1.321.826 1.340.437 1.378.887

Afschrijvingen op materiële vaste activa 13 53.221 60.780 49.201

Overige bedrijfskosten 14 561.362 593.229 598.981

Som der bedrijfslasten 1.936.409 1.994.446 2.027.069

BEDRIJFSRESULTAAT -95.808 -7.688 450

Financiële baten en lasten 15 -1.311 0 -628

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -97.119 -7.688 -178

Buitengewone baten 0 0 0

Buitengewone lasten 0 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -97.119 -7.688 -178

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene en overige reserves -98.119 -178

Bestemmingsreserves 1.000 0

Bestemmingsfondsen 0 0

-97.119 -178

*) geen accountantscontrole toegepast
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -95.808 450

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 14 53.221 49.201

- mutaties voorzieningen 0 0

53.221 49.201

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 3 14.356 -10.720
- vorderingen/schulden uit hoofde van 

  bekostiging 2 -15.752 -59.607
- kortlopende schulden 6 8.371 -80.521

6.975 -150.848

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -35.612 -101.197

Ontvangen/betaalde interest 16 -1.311 -628

Buitengewoon resultaat 0 0

-1.311 -628

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -36.923 -101.825

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -9.042 -17.762

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.042 -17.762

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen -45.965 -119.587

Stand geldmiddelen per 1 januari 490.991 610.578

Stand geldmiddelen per 31 december 445.026 490.991

Mutatie geldmiddelen -45.965 -119.587

Toelichting:

Pagina 6

2021 2020

De liquide middelen zijn in 2021 met € 45.965 afgenomen hetgeen wordt veroorzaakt door een negatieve kasstroom uit 

operationele activiteiten van € 36.923 en een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 9.042.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar / reclassificaties

Consolidatie

Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer zijn rechtspersonen waarbij geen sprake is 
van een situatie dat de ene partij een overheersende zeggenschap heeft op de andere partij.

Op basis van RJ217.301 dient echter wel consolidatie plaats te vinden als sprake is van dezelfde 

centrale leiding bij de stichtingen. Dit is het geval daar sprake is van dezelfde RvT en directeur-bestuurder.

Stichting Corridor Dienstverlening is derhalve aangewezen als de entiteit die de geconsolideerde 

jaarrekening opstelt.

• Stichting Corridor Dienstverlening (100%); en

• Stichting Corridor Beheer (100%).
Pagina 7

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting 
Corridor Beheer. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
beide entiteiten worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de ‘groep’ 

zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er 

sprake is van een bijzondere waardevermindering. De waarderingsgrondslagen van beide entiteiten zijn aan 
elkaar gelijk. De in de consolidatie begrepen entiteiten zijn:

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting Corridor Dienstverlening (KVK 41134532) en Stichting Corridor Beheer (KVK 41134531) zijn statutair 

(en feitelijk) gevestigd te Rotterdam, op het adres Heemraadssingel 197.

De stichtingen hebben ten doel:

a. het bieden van opvang aan en begeleiding van met name (ex-)psychiatrische patiënten, die wonen 
    casu quo verblijven in huisvestingsprojecten, welke uitgaan van de te Rotterdam gevestigde Stichting 

    Corridor Beheer dan wel die zelfstandig wonen; 
b. het scheppen van voorwaarden voor de onder a. bedoelde personen om hun eigen positie te laten 
    bepalen en maatschappelijk weerbaar te worden;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJK C.1. Kleine 

organisaties zonder winststreven.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Ten behoeve van het inzicht in de jaarrekening worden indien van toepassing reclassificaties in de vergelijkende 

cijfers doorgevoerd. Deze reclassificaties hebben geen invloed op het vermogen en resultaat van vorig boekjaar. 

Er zijn geen significante wijzigingen aangebracht aan de vergelijkende cijfers.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

Gebruik van schattingen

Verbonden partijen

Operationele leasing

Bijzondere posten

Grondslagen WNT

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de leden van de 

Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting 
en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van 

de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Bij de stichting kunnen er huur- en leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die 
aan eigendom zijn verbonden die niet bij de stichting ligt. Deze huur- en leasecontracten worden verantwoord als 
operationele leasing (niet op de balans). Huur- en leasebetalingen worden, rekening houdend met relevante 

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van 
het contract.

Bijzondere posten zijn opbrengsten en/of kosten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren 

tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht 

worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft 
de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van 

deze jaarrekening gehanteerd.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 

geamortiseerde kostprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de stichting  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal
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Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsreserves

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten), dit 
is niet van toepassing.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct 

toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken 

eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen

geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs, indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan 

geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de 

vorderingen op grond van statisch bepaalde verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken (indien van 

toepassing) zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Bestemmingsreserves, 

Bestemmingsfondsen en Algemene en overige reserve.

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebrachte kapitaal.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 

basis van de economische levensduur zonder rekening te houden met een restwaarde. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10-20%. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast 

actief.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

Schulden

2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Personele kosten

Pensioenen
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Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht 

dan op grond van de statuten zou bestaan.

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening 
verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht. Wijzigingen in de 

beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden 
aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

Algemene en overige reserves
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde 

organen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

(nominale waarde).

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; opbrengsten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn. Opbrengsten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 

worden aan dit boekjaar toegerekend.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 

Verantwoording van opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en 

risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning worden als opbrengsten verantwoord indien  
toerekenbaar aan het boekjaar, wordt voldaan aan de met de gemeenten gesloten contracten en hierin besloten 

voorwaarden en redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen.

Subsidies worden als opbrengsten verantwoord indien toerekenbaar aan het boekjaar, wordt voldaan aan de met 
de subsidies verbonden voorwaarden en redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen.

Als gevolg van materiële nacontroles door gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele 

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de 

balans.

Stichting Corridor Dienstverlening heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 

opgebouwd bij Stichting Corridor Dienstverlening. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Corridor Dienstverlening 
betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De 
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Stichting Corridor 
Dienstverlening heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

Financiële baten en lasten

2.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

2.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Pagina 11

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 

betalen) interest. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 

opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom 
van geldmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 136.970 181.150

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 136.970 181.150

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Boekwaarde per 1 januari 181.150 212.590

Bij: investeringen 9.041 17.761

Af: afschrijvingen 53.221 49.201

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 136.970 181.150

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 2.1.6.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Gemeente 

Rotterdam

Gemeente 

Capelle aan 

den IJssel

Gemeente 

Krimpen aan den 

IJssel Totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 132.617 5.792 0  138.409

Te declareren 929.160 17.714 0 946.874

Correcties voorgaande jaren -3.425 0 0 -3.425

Betalingen/ontvangsten -906.916 -20.781 0 -927.697

Subtotaal mutatie boekjaar 18.819 -3.067 0 15.752

Saldo per 31 december 151.436 2.725 0 154.161

Stadium van vaststelling (per erkenning): a a a

a= interne berekening
b= overeenstemming met gemeenten

c= definitieve vaststelling gemeenten/zorgkantoor
31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van bekostiging 154.161 138.409

- schulden uit hoofde van bekostiging 0 0
154.161 138.409

Toelichting:

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te ontvangen subsidiegelden Vriendendienst, Hoogvliet 0 11.215

Overige overlopende activa:

Vooruitontvangen facturen 4.365 7.072

Rekening-courant clienten 8.870 9.508

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 17.743 17.539

Totaal debiteuren en overige vorderingen 30.978 45.334
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Stichting Corridor Dienstverlening heeft met de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel Wmo-afspraken over 2021 gemaakt. 31 

maart 2022 dient de financiële productieverantwoording op totaalniveau 2021 onder toepassing van het landelijk protocol (Algemeen 

accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2021) te worden ingediend, de afwikkeling hiervan is nog 

onderhanden. Derhalve een stadium vaststelling status: a.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Toelichting:

De debiteuren, overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

De nog te ontvangen bedrag inzake Vriendendienst Hoogvliet betreft het bedrag dat naar verwachting zal worden ontvangen bij 

vaststelling subsidie over 2021.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ING Bank N.V. 240.713 131.903

ASN 200.000 355.194

Bewonersgelden (Simpled) 3.337 2.963

Kas 976 931

Totaal liquide middelen 445.026 490.991

Toelichting:
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De liquide middelen hebben voor € 250.815 (2020: € 345.192) betrekking op Stichting Corridor Dienstverlening en voor € 194.211

(2020: € 145.799) betrekking op Stichting Corridor Beheer en staan ter vrije beschikking beide stichtingen. 
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 14.352 14.352

Bestemmingsreserves 637.421 664.471

Algemene en overige reserves -48.883 21.185

Totaal eigen vermogen 602.890 700.008

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Kapitaal Stichting Corridor Dienstverlening 14.351 0 0 14.351

Kapitaal Stichting Corridor Beheer 1 0 0 1

Totaal kapitaal 14.352 0 0 14.352

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Bestemmingsreserves Stichting Corridor Dienstverlening

PGB 5.971 0 0 5.971

Innovatie 20.000 0 0 20.000

Risicoreserve 382.000 -38.000 0 344.000

Bestemmingsreserves Stichting Corridor Beheer

Reserve toekomstige financiering vaste activa 75.000 0 0 75.000

Reserve afschrijving activa 121.500 0 -28.050 93.450

Risicoreserve 60.000 0 0 60.000

Reserve cv en luchtcirculatiesysteem 0 39.000 0 39.000

Totaal bestemmingsreserves 664.471 1.000 -28.050 637.421

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Overige reserves:

Overige reserve - Stichting Corridor Dienstverlening 17.599 -77.742 0 -60.143

Overige reserve - Stichting Corridor Beheer 3.586 -20.377 28.050 11.260

Totaal algemene en overige reserves 21.185 -98.119 28.050 -48.883
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Toelichting:

Voor een toelichting op de specifieke bestemmingsreserves zie de toelichting op de balans van 

Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

. 6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 23.208 31.361

Belastingen en sociale premies 1.016 779

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 5.429 4.985

Vakantiedagen 7.861 13.849

Nog te betalen kosten:

Accountantskosten 20.964 18.755

Nog te betalen subsidiegelden Vriendendienst, Hoogvliet 13.417 0

Nog terug te betalen subsidiegelden Vraagverheldering Jongeren, Gemeente Rotterdam 2.848 2.413

Nog terug te betalen subsidiegelden Vraagverheldering Volwassene, Gemeente Rotterdam 3.203 1.724

Rekening-courant cliënten 7.823 5.754

Reservering Loopbaanbegeleiding 31.833 35.174

Reservering Vitaliteit 14.782 14.028

Overig te betalen posten (Dienstverlening) 30.862 25.135

Overige overlopende passiva:

Overige overlopende passiva (Beheer) 1.000 1.919

Totaal overige kortlopende schulden 164.246 155.876

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Toelichting:
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De crediteuren, overige schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. De balansposten fluctueren jaarlijks.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

7. Financiële instrumenten

8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichting:
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Stichting Corridor Beheer heeft een huurovereenkomst met derden inzake de huur van de panden aan de Heemraadssingel, 

Stadhoudersweg, Ochterveldstraat, Schietbaanlaan, Pupillenstraat, Berkelstraat, Van Weelstraat en Watergeusstraat. De jaarlijkse 

huurverplichtingen bedragen ca. € 151.500 (exclusief jaarlijkse service- en onderhoudskosten en indexatie). De huurovereenkomsten zijn 

aangegaan voor onbepaalde tijd danwel hebben een looptijd van drie tot tien jaar.                                                                                                                                                                 

Zie paragraaf 3.1.4 onder punt 8 en paragraaf 4.1.4 onder punt 7 voor een toelichting van de niet in de balans opgenomen regelingen op 

Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer niveau.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen 

correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en 

daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Algemeen

Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer maken in de normale bedrijfsuitoefening zeer beperkt gebruik van financiële 

instrumenten die de instellingen blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De instellingen handelen niet in deze financiële derivaten en 

heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door 

een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 

marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. 

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico

Ten aanzien van de de vorderingen is sprake van een goede spreiding en de rente- en kasstroomrisico's (waaronder ter zake de 

vaststelling van subsidies dan wel uit hoofde van de huurcontracten) zijn verder beperkt aanwezig bij Stichting Corridor Dienstverlening en 

Stichting Corridor Beheer.

Meerjarige financiële rechten en verplichtingen Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 0 0 330.178 0 0 330.178

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 149.028 0 0 149.028

 
Stand per 1 januari 2021 0 0 181.150 0 0 181.150

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 9.041 0 0 9.041

- afschrijvingen 0 0 53.221 0 0 53.221

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 834 0 0 834

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 834 0 0 834

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -44.180 0 0 -44.180

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 0 0 338.385 0 0 338.385

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 201.415 0 0 201.415

Stand per 31 december 2021 0 0 136.970 0 0 136.970

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 10% - 20% 0,0% 0,0%
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Opbrengsten Wmo 946.874 1.063.000 1.038.737

Overige opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 17.018 26.731 27.084

Totaal 963.892 1.089.731 1.065.821

Toelichting:

11. Subsidies

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 739.690 766.054 822.129

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 9.154 6.080 5.500

Totaal 748.844 772.134 827.629

Toelichting:
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Daarnaast is sprake van een aantal kleinere toegekende/ontvangen subsidies; onder meer Vriendendienst Hoogvliet, het Stagefonds en 

Vraagverheldering Volwassenen/Jongeren.

Stichting Corridor Dienstverlening heeft met de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel Wmo-afspraken over 2021 gemaakt. 31 maart 2022 

dient de financiële productieverantwoording op totaalniveau 2021 onder toepassing van het landelijk protocol (Algemeen accountantsprotocol 

financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2021) te worden ingediend, de afwikkeling hiervan is nog onderhanden. Hetgeen verantwoord 

in de jaarrekening sluit aan met wat is ingediend. Onder de overige zorgprestaties zijn verantwoord de declaratie-inkomsten Vlaardingen/STOED (via 

onderaanneming). 

Stichting Corridor Dienstverlening ontvangt ter zake 'Opvanghuis' subsidie van de gemeente Rotterdam. Het subsidiebedrag is mede gebaseerd op 

de gerealiseerde gemiddelde bezetting. 1 april 2022 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden ingediend, de afwikkeling hiervan is nog 

onderhanden.

Stichting Corridor Dienstverlening ontvangt ter zake 'Centrum/de Thuishaven' subsidie van de gemeente Rotterdam. Het subsidiebedrag is mede 

gebaseerd op het aantal te realiseren koppelingen, schakelingen en (werk)ervaringskansen. 1 april 2022 dient een aanvraag tot subsidievaststelling 

te worden ingediend, de afwikkeling hiervan is nog onderhanden.

Stichting Corridor Dienstverlening ontvangt ter zake 'Inloopfunctie GGZ' subsidie van de gemeente Rotterdam. Het subsidiebedrag is mede 

gebaseerd op het aantal te realiseren openstellingsuren. 1 april 2022 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden, de afwikkeling hiervan is 

nog onderhanden.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

12. Overige bedrijfsopbrengsten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Overige 8.205 3.322 14.489

Huurbaten 119.660 121.571 119.580

Totaal 127.865 124.893 134.069

Toelichting:

LASTEN

13. Personeelskosten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Lonen en salarissen 1.046.552 P.M. 1.059.122

Sociale lasten 111.317 P.M. 122.338

Pensioenpremies 94.177 P.M. 86.405

Begrote directe personeelskosten 0 1.034.681 0

Begrote indirecte personeelskosten 0 249.836 0

Andere personeelskosten: 57.800 55.920 100.631

Subtotaal 1.309.846 1.340.437 1.368.496

Personeel niet in loondienst 11.980 0 10.391

Totaal personeelskosten 1.321.826 1.340.437 1.378.887

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 27,15

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0

Toelichting:

Het netto salaris (exclusief reiskosten en onkostendeclaraties) van de directeur-bestuurder over 2021 bedraagt € 47.222 (2020: € 40.980). 
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Onder de overige opbrengsten zijn onder meer verantwoord de inkomsten uit dagactiviteiten en overige opbrengsten. Teves zijn de huurbaten 

verantwoord.

Zie onder paragraaf 3.1.6 '16. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)' voor toelichting bezoldiging 

leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Afschrijvingen op materiële vaste activa

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 53.221 60.780 49.201

Totaal afschrijvingen 53.221 60.780 49.201

Toelichting:

15. Overige bedrijfskosten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Algemene kosten 235.912 261.272 249.249

Lasten onderaannemers 131.420 143.887 154.899

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 10.698 9.731 9.496

- Energiekosten gas, stroom en transport en overig 31.869 32.555 34.373

Subtotaal 42.567 42.286 43.869

Huur 151.463 145.784 150.964

Totaal overige bedrijfskosten 561.362 593.229 598.981

Toelichting:

16. Financiële baten en lasten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Rentebaten 0 0 0

Subtotaal financiële baten 0 0 0

Rentelasten 1.311 0 628

Subtotaal financiële lasten 1.311 0 628

Totaal financiële baten en lasten -1.311 0 -628

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.1.6.

De algemene kosten bestaan voornamelijk uit vrijwilligersvergoedingen, administratiekosten, accountantskosten, automatiseringskosten,

De lasten onderaannemers zijn afgenomen, aangezien minder externe zorg is ingehuurd.

De rentelasten hebben met name betrekking op de bankkosten van het het boekjaar.

telefoonkosten en overige algemene kosten. 
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

2.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 14.944 18.198

2 Overige controlewerkzaamheden 18.120 19.312

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 6.536 7.560

Totaal honoraria accountant 39.599 45.070

Toelichting:

18. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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De overige controlewerkzaamheden hebben betrekking op de controle van deelverantwoordingen waaronder ter zake van de financiële Wmo 

productieverantwoording en de (niet-)financiële verantwoording Opvanghuis, Vriendendienst, Centrum/de Thuishaven en Inloopfunctie GGZ. 

Bedragen zijn inclusief btw.

De niet-controlediensten zien toe op het verzorgen van de salarisadministratie en -verwerking. Bedragen zijn inclusief btw.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en 

leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder en toezichthouders is opgenomen paragraaf 3.1.6 onder '16. Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)' voor toelichting bezoldiging leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen daar 

deze enkel van toepassing is op Stichting Corridor Dienstverlening. De directeur-bestuurder en toezichthouders van Stichting Corridor Beheer zijn 

onbezoldigd.
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1  ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

3.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 43.520 60.000

Totaal vaste activa 43.520 60.000

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 2 154.161 138.409

Debiteuren en overige vorderingen 3 25.535 36.593

Liquide middelen 4 250.815 345.192

Totaal vlottende activa 430.511 520.194

Totaal activa 474.031 580.194

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA € €

Eigen vermogen 5

Kapitaal 14.351 14.351

Bestemmingsreserves 369.971 407.971

Algemene reserves -60.143 17.599

Totaal eigen vermogen 324.179 439.921

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 6 149.852 140.273

Totaal kortlopende schulden 149.852 140.273

Totaal passiva 474.031 580.194
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

*begroting

Ref. 2021 2021 2020

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 9 963.892 1.089.731 1.065.821

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 10 748.844 772.134 827.629

Overige bedrijfsopbrengsten 11 8.205 3.322 14.489

Som der bedrijfsopbrengsten 1.720.941 1.865.187 1.907.939

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 1.321.826 1.340.437 1.378.887

Afschrijvingen op materiële vaste activa 13 25.521 18.560 23.653

Overige bedrijfskosten 14 488.369 517.953 516.132

Som der bedrijfslasten 1.835.716 1.876.950 1.918.672

BEDRIJFSRESULTAAT -114.775 -11.763 -10.733

Financiële baten en lasten 15 -967 0 -406

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -115.742 -11.763 -11.139

Buitengewone baten 0 0 0

Buitengewone lasten 0 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -115.742 -11.763 -11.139

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene en overige reserves -77.742 -11.139

Bestemmingsreserves -38.000 0

Bestemmingsfondsen 0 0

-115.742 -11.139

*) geen accountantscontrole toegepast
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1.3.1 Algemeen

Stichting Corridor Dienstverlening (KVK 41134532) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam, 

op het adres Heemraadssingel 197. Voor de activiteiten, zie https://www.stichtingcorridor.nl/.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Er is geen sprake van afwijkingen van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige 

jaarrekening ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening. Zie paragraaf 2.1.4 voor de grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling in de geconsolideerde jaarrekening.
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 43.520 60.000

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 43.520 60.000

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Boekwaarde per 1 januari 60.000 73.150

Bij: investeringen 9.041 10.503

Af: afschrijvingen 25.521 23.653

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 43.520 60.000

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 3.1.5.
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Gemeente 

Rotterdam

Gemeente 

Capelle aan 

den IJssel

Gemeente 

Krimpen aan den 

IJssel Totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 132.617 5.792 0 138.409

Te declareren 929.160 17.714 0 946.874

Correcties voorgaande jaren -3.425 0 0 -3.425

Betalingen/ontvangsten -906.916 -20.781 0 -927.697

Subtotaal mutatie boekjaar 18.819 -3.067 0 15.752

Saldo per 31 december 151.436 2.725 0 154.161

Stadium van vaststelling (per erkenning): a a a

a= interne berekening
b= overeenstemming met gemeenten

c= definitieve vaststelling gemeenten/zorgkantoor 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van bekostiging 154.161 138.409

- schulden uit hoofde van bekostiging 0 0
154.161 138.409

Toelichting:

3. Debiteuren en overige vorderingen

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Rekening-courant Stichting Corridor Beheer 7.792 7.839

Nog te ontvangen subsidiegelden Vriendendienst, Hoogvliet 0 11.215

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 17.743 17.539

Totaal debiteuren en overige vorderingen 25.535 36.593

Toelichting:

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Voorgaand jaar was sprake van een vorderingpositie inzake Vriendendienst. Is ultimo 2021 een schuldpositie.
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Stichting Corridor Dienstverlening heeft met de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel Wmo-afspraken over 2021 gemaakt. 

31 maart 2022 dient de financiële productieverantwoording op totaalniveau 2021 onder toepassing van het landelijk protocol 

(Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2021) te worden ingediend, de afwikkeling 

hiervan is nog onderhanden. Derhalve een stadium vaststelling status: a.
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ING Bank N.V. 150.278 63.630

ASN 100.000 281.192

Kas 537 370

Totaal liquide middelen 250.815 345.192

Toelichting:
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 14.351 14.351

Bestemmingsreserves 369.971 407.971

Bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves -60.143 17.599

Totaal eigen vermogen 324.179 439.921

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Kapitaal 14.351 0 0 14.351

Totaal kapitaal 14.351 0 0 14.351

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Bestemmingsreserves:

PGB 5.971 0 0 5.971

Innovatie 20.000 0 0 20.000

Risicoreserve 382.000 -38.000 0 344.000

Totaal bestemmingsreserves 407.971 -38.000 0 369.971

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

- 0 0 0 0

Totaal bestemmingsfondsen 0 0 0 0

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Overige reserves:

- Overige reserve 17.599 -77.742 0 -60.143

Totaal algemene en overige reserves 17.599 -77.742 0 -60.143

Toelichting:
Bestemmingsreserve PGB
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De bestemmingsreserve PGB heeft ten doel om (on)verwachte PGB-kostenposten voor rekening en risico van Stichting Corridor 

Dienstverlening te kunnen nemen. De bestemmingsreserve PGB bedraagt ultimo boekjaar € 5.971. In dit boekjaar heeft geen mutatie 

plaatsgevonden. Deze reserve is gevormd door het management.
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Toelichting:

Bestemmingsreserve Innovatie

Bestemmingsreserve risicoreserve

Overige reserve

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 17.635 23.431

Belastingen, sociale premies en pensioenen 1.016 779

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 5.429 4.985

Vakantiedagen 7.861 13.849

Accountantskosten 20.964 18.755

Nog te betalen subsidiegelden Vriendendienst, Hoogvliet 13.417 0

Nog terug te betalen subsidiegelden Vraagverheldering Jongeren, Gem. R'dam boekjaar 2.848 2.413

Nog terug te betalen subsidiegelden Vraagverheldering Volwassenen, Gem. R'dam boekjaar 3.203 1.724

Reservering Loopbaanbegeleiding 31.833 35.174

Reservering Vitaliteit 14.782 14.028

Overig te betalen posten 30.864 25.135

Totaal overige kortlopende schulden 149.852 140.273

Toelichting:
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De te betalen subsidiegeleden Vriendendienst Hoogvliet betreft het bedrag dat naar verwacht zal worden terugbetaald bij 

vaststelling subsidie over 2021.

De overige te betalen posten betreft een jaarlijks fluctuerende post.

De overige kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

De bestemmingsreserve Innovatie heeft ten doel om op projectbasis zorginnovatie binnen Stichting Corridor Dienstverlening te 

stimuleren en (financieel) te ondersteunen. De bestemmingsreserve Innovatie bedraagt ultimo dit boekjaar € 20.000. Deze reserve is 

gevormd door het management.

De risicoreserve is bedoeld ter dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat Stichting Corridor ook in de toekomst 

aan haar verplichtingen kan voldoen. De hoogte van de risicoreserve is afhankelijkgesteld van ten minste 20% van de opbrengsten. 

De opbrengsten over 2021 bedragen CA. € 1.720.000 hetgeen resulteert in een ten minste te vormen risicoreserve van ca. € 344.000. 

De risicoreserve bedraagt ultimo 2021 € 344.000. Deze risicoreserve is gevormd door het management.

De overige reserve is gevormd vanuit de (in het verleden en over het boekjaar) behaalde 'resultaten'. Met betrekking tot de overige 

reserve is geen sprake van een door het management noch door derden opgelegde bestedingsbeperking(en). 
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Financiële instrumenten

8. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

Onzekerheden opbrengstverantwoording
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Als gevolg van materiële nacontroles door gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen 

correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker 

en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Algemeen

Stichting Corridor Dienstverlening maakt in de normale bedrijfsuitoefening zeer beperkt gebruik van financiële instrumenten die de 

instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en 

gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij 

van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten. 

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico

Ten aanzien van de de vorderingen is sprake van een goede spreiding en de rente- en kasstroomrisico's (waaronder ter zake de 

vaststelling van subsidies) zijn verder beperkt aanwezig bij Stichting Corridor Dienstverlening.

Meerjarige financiële verplichtingen - huur

Stichting Corridor Dienstverlening heeft huurafspraken met Stichting Corridor Beheer gemaakt ter zake de huur van de panden aan de 

Heemraadssingel en Stadhoudersweg. De jaarlijkse huurverplichtingen bedragen ca. € 148.000 gebaseerd op jaarlast 2021 (excl. 

service-kosten, indexatie en meer/minder huur in 2022). De gemaakte huurafspraken gelden voor onbepaalde tijd, respectievelijk 10 

jaar met een opzegtermijn variërend tussen 1 en 12 maanden. De huurkosten worden op jaarbasis - gebaseerd op de jaarlijkse 

begroting – onderling doorberekend.
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.5 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 0 0 128.740 0 0 128.740

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 68.740 0 0 68.740

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 0 0 60.000 0 0 60.000

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 9.041 0 0 9.041

- afschrijvingen 0 0 25.521 0 0 25.521

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 834 0 0 834

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 834 0 0 834

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -16.480 0 0 -16.480

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 0 0 136.947 0 0 136.947

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 93.427 0 0 93.427

Boekwaarde per 31 december 2021 0 0 43.520 0 0 43.520

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0%
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Opbrengsten Wmo 946.874 1.063.000 1.038.737

Overige opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 17.018 26.731 27.084

Totaal 963.892 1.089.731 1.065.821

Toelichting:

10. Subsidies

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 739.690 766.054 822.129

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 9.154 6.080 5.500

Totaal 748.844 772.134 827.629

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Overige 8.205 3.322 14.489

Totaal 8.205 3.322 14.489

Toelichting:
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Stichting Corridor Dienstverlening heeft met de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel Wmo-afspraken over 2021 gemaakt. 31 maart 2022 dient de 

financiële productieverantwoording op totaalniveau 2021 onder toepassing van het landelijk protocol (Algemeen accountantsprotocol financiële 

productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2021) te worden ingediend, de afwikkeling hiervan is nog onderhanden. Hetgeen verantwoord in de jaarrekening 

sluit aan met wat is ingediend. Onder de overige zorgprestaties zijn verantwoord de declaratie-inkomsten Vlaardingen/STOED (via onderaanneming). 

Stichting Corridor Dienstverlening ontvangt ter zake 'Centrum/de Thuishaven' subsidie van de gemeente Rotterdam. Het subsidiebedrag is mede gebaseerd op 

het aantal te realiseren koppelingen, schakelingen en (werk)ervaringskansen. 1 april 2022 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden ingediend, de 

afwikkeling hiervan is nog onderhanden.

Daarnaast is sprake van een aantal kleinere toegekende/ontvangen subsidies; onder meer Vriendendienst Hoogvliet, het Stagefonds en Vraagverheldering 

Volwassenen/Jongeren.

Stichting Corridor Dienstverlening ontvangt ter zake 'Inloopfunctie GGZ' subsidie van de gemeente Rotterdam. Het subsidiebedrag is mede gebaseerd op het 

aantal te realiseren openstellingsuren. 1 april 2022 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden, de afwikkeling hiervan is nog onderhanden.

Stichting Corridor Dienstverlening ontvangt ter zake 'Opvanghuis' subsidie van de gemeente Rotterdam. Het subsidiebedrag is mede gebaseerd op de 

gerealiseerde gemiddelde bezetting. 1 april 2022 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden ingediend, de afwikkeling hiervan is nog onderhanden.

Onder de overige opbrengsten zijn onder meer verantwoord de inkomsten uit dagactiviteiten en overige opbrengsten.
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Lonen en salarissen 1.046.552 P.M. 1.059.122

Sociale lasten 111.317 P.M. 122.338

Pensioenpremies 94.177 P.M. 86.405

Begrote directe personeelskosten 0 1.034.681 0

Begrote indirecte personeelskosten 0 249.836 0

Andere personeelskosten 57.800 55.920 100.631

Subtotaal 1.309.846 1.340.437 1.368.496

Personeel niet in loondienst 11.980 0 10.391

Totaal personeelskosten 1.321.826 1.340.437 1.378.887

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 27,15

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0

Toelichting:

Het netto salaris (exclusief reiskosten en onkostendeclaraties) van de directeur-bestuurder over 2021 bedraagt € 47.222 (2020: € 40.980). 

13. Afschrijvingen op materiële vaste activa

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 25.521 18.560 23.653

Totaal afschrijvingen 25.521 18.560 23.653

Toelichting:
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Zie onder '16. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)' voor toelichting bezoldiging leidinggevende en 

toezichthoudende topfunctionarissen.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 3.1.5. De 

afschrijvingen hebben betrekking op de andere vaste bedrijfsmiddelen waaronder inventaris en overige. 
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Overige bedrijfskosten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Algemene kosten 208.675 226.801 217.817

Lasten onderaannemers 131.420 143.887 154.899

Huur 148.260 147.103 143.244

Onderhoud 14 162 172

Totaal overige bedrijfskosten 488.369 517.953 516.132

Toelichting:

15. Financiële baten en lasten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Rentebaten 0 0 0

Subtotaal financiële baten 0 0 0

Rentelasten 967 0 406

Subtotaal financiële lasten 967 0 406

Totaal financiële baten en lasten -967 0 -406

Toelichting:
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De lasten onderaannemers zijn afgenomen, aangezien minder externe zorg is ingehuurd.

De rentelasten hebben met name betrekking op de bankkosten van het het boekjaar.

De algemene kosten bestaan voornamelijk uit vrijwilligersvergoedingen, administratiekosten, accountantskosten, automatiseringskosten, telefoonkosten en 

overige algemene kosten. 
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Stichting Corridor Dienstverlening

3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

16. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand 

van de functievervulling:

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde 

functievervulling in 2021

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)  

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar 

op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd 

betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de 

overschrijding en de 

reden waarom de 

overschrijding al dan niet 

is toegestaan

N.v.t. 

Toelichting op de 

vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar 

op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

De WNT is van toepassing op Stichting Corridor Dienstverlening. 

Het voor Stichting Corridor Dienstverlening algemeen toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2021 is € 209.000.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 

dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en 

voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

N.v.t. 

93.351

A.L.M. Jacobusse 

Directeur/Bestuurder

01/01 – 31/12

0,94

Ja

85.076

8.556

93.351

196.460

77.447

7.665

85.112

N.v.t.

01/01 – 31/12

0,94

Ja

104.340

85.112
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode

kalendermaand 1 t/m 12 > [Niet van toepassing]

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde 

functievervulling in 2021

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen 

bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

N.

v.t

. 

N.v.t.

N.

v.t

.

Gegevens 2020

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Gegevens 2021

bedragen x € 1 E. Visser

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde 

functievervulling in 2021 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen 

bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.

v.t

Gegevens 2020

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020 01/01 – 11/03

Bezoldiging

Bezoldiging 200

1.850

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is -> n.v.t.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is -> n.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen -> n.v.t.

3. Bezoldiging niet-topfunctonarissen
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H.J. Ruysendaal
M. Bonestroo-

Vantoll
C. Busch

Voorzitter Lid Lid

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

31.350 20.900 20.900

1.500 1.200 1.200

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1.500 1.200 1.200

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

1.500 1.200 1.200

16.650 11.100 11.100

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

H. Henselmans J.A.B. Hagenus

Lid Lid

N.v.t. N.v.t.

0 1.200

0 1.200

20.900 20.900

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t. N.v.t. 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
11.100 11.100

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder -> n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

0 1.200

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 -> n.v.t.
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Stichting Corridor Beheer

4.1  ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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Stichting Corridor Beheer

4.1 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

4.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 93.450 121.150

Totaal vaste activa 93.450 121.150

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 2 13.235 16.580

Liquide middelen 3 194.211 145.799

Totaal vlottende activa 207.446 162.379

Totaal activa 300.896 283.529

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA € €

Eigen vermogen 4

Kapitaal 1 1

Bestemmingsreserves 267.450 256.500

Overige reserves 11.260 3.587

Totaal eigen vermogen 278.711 260.088

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 5 22.185 23.441

Totaal kortlopende schulden 22.185 23.441

Totaal passiva 300.896 283.529
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Stichting Corridor Beheer

4.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021
*begroting

Ref. 2021 2021 2020
€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 8 267.920 268.674 262.824

Som der bedrijfsopbrengsten 267.920 268.674 262.824

BEDRIJFSLASTEN:

Afschrijvingen op materiële vaste activa 9 27.698 42.220 25.548

Overige bedrijfskosten 10 221.255 222.379 226.093

Som der bedrijfslasten 248.953 264.599 251.641

BEDRIJFSRESULTAAT 18.967 4.075 11.183

Financiële baten en lasten 11 -344 0 -222

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 18.623 4.075 10.961

Buitengewone baten 0 0 0
Buitengewone lasten 0 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 18.623 4.075 10.961

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves -20.377 10.961
Bestemmingsreserves 39.000 0
Bestemmingsfondsen 0 0

18.623 10.961

*) geen accountantscontrole toegepast
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Stichting Corridor Beheer

4.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

4.1.3.1 Algemeen

Stichting Corridor Beheer (KVK 41134531) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam, 

op het adres Heemraadssingel 197.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Er is geen sprake van afwijkingen van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige 

jaarrekening ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening. Zie paragraaf 2.1.4 voor de grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling in de geconsolideerde jaarrekening.
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Stichting Corridor Beheer

4.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0

Machines en installaties 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 93.450 121.150

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 93.450 121.150

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Boekwaarde per 1 januari 121.150 139.440

Bij: investeringen 0 7.258

Af: afschrijvingen 27.700 25.548

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Bij: afschrijving desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 93.450 121.150

Toelichting:

2. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Rekening-courant cliënten 8.870 9.508

Vooruitontvangen facturen 4.365 7.072

Totaal debiteuren en overige vorderingen 13.235 16.580

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 4.1.5. 

De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.
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Stichting Corridor Beheer

4.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ASN Bank 100.000 74.002

ING Bank N.V. 90.435 68.273

Bewonersgelden (Simpled) 3.337 2.963

Kas 439 561

Totaal liquide middelen 194.211 145.799

Toelichting:
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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Stichting Corridor Beheer

4.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 1 1

Bestemmingsreserves 267.450 256.500

Algemene en overige reserves 11.260 3.587

Totaal eigen vermogen 278.711 260.088

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Kapitaal 1 0 0 1

Totaal kapitaal 1 0 0 1

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Reserve toekomstige financiering vaste activa 75.000 0 0 75.000

Reserve afschrijving activa 121.500 0 -28.050 93.450

Risicoreserve 60.000 0 0 60.000

Reserve cv en luchtcirculatiesysteem 0 39.000 0 39.000

Totaal bestemmingsreserves 256.500 39.000 -28.050 267.450

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-21

€ € € €

Overige reserves:

Overige reserve 3.587 -20.377 28.050 11.260

Totaal algemene en overige reserves 3.587 -20.377 28.050 11.260

Toelichting:

Bestemmingsreserve toekomstige financiering vaste activa

Bestemmingsreserve afschrijving activa

Bestemmingsreserve risicoreserve
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De bestemmingsreserve afschrijving activa is door het bestuur gevormd en heeft ten doel om de kosten voor afschrijving van de 

investeringen in onderhoud en inrichting van huisvesting over de resterende levensduur te dekken. Deze reserve is gevormd door het 

management.

De bestemmingsreserve toekomstige financiering vaste activa heeft ten doel om investeringen in de voorgenomen huisvesting af te 

dekken. De bestemmingsreserve toekomstige financiering vaste activa bedraagt ultimo 2021 € 75.000. In 2021 hebben geen mutaties 

plaastgevonden. Deze reserve is gevormd door het management met het oog op de voorgenomen investering in (nieuwe) huisvesting. 

De risicoreserve is bedoeld ter dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat Stichting Corridor ook in de toekomst aan 

haar verplichtingen kan voldoen. De hoogte van de risicoreserve is afhankelijkgesteld van ten minste 20% van de opbrengsten. De 

opbrengsten over 2021 bedragen ca. € 268.000 hetgeen resulteert in een ten minste te vormen risicoreserve ad. € 54.000. De 

risicoreserve bedraagt ultimo 2021 € 60.000. Deze risicoreserve is gevormd door het management.

A030124
Placed Image



Stichting Corridor Beheer

4.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Overige reserve

5. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 5.573 7.930

Rekening-courant Stichting Corridor Dienstverlening 7.792 7.839

Rekening-courant cliënten 7.823 5.753

Overige overlopende passiva 1.000 1.919

Totaal overige kortlopende schulden 22.185 23.441

Toelichting:

De balanspost rekening-courant bestaat met name uit een doorbelasting kosten vanuit dienstverlening (jaarwerk/accountant).

6. Financiële instrumenten
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De overige reserve is gevormd vanuit de (in het verleden en over het boekjaar) behaalde 'resultaten'. Met betrekking tot de overige reserve 

is geen sprake van een door het management noch door derden opgelegde bestedingsbeperking(en). 

De overige kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Algemeen

Stichting Corridor Beheer maakt in de normale bedrijfsuitoefening zeer beperkt gebruik van financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om 

de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling 

verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende 

instrumenten. 

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico

Ten aanzien van de de vorderingen is sprake van een goede spreiding en de rente- en kasstroomrisico's (uit hoofde van de 

huurcontracten) zijn verder beperkt aanwezig bij Stichting Corridor Beheer.

A030124
Placed Image



Stichting Corridor Beheer

7. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:
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Meerjarige financiële verplichtingen - huur

Meerjarige financiële rechten - onderverhuur

Stichting Corridor Beheer heeft een verhuurovereenkomst met Stichting Corridor Dienstverlening inzake de onderhuur van de panden aan 

de Heemraadssingel, Stadhoudersweg, en tevens onderhuur aan bewoners aan de Ochterveldstraat, Schietbaanlaan, Pupillenstraat, 

Berkelstraat, Van Weelstraat en Watergeusstraat. De jaarlijkse huurinkomsten zijn aangegaan voor (on)bepaalde tijd. Op basis van de 

jaarlijkse begroting worden deze huisvestingskosten doorberekend.

Stichting Corridor Beheer heeft een huurovereenkomst met derden inzake de huur van de panden aan de Heemraadssingel, 

Stadhoudersweg, Ochterveldstraat, Schietbaanlaan, Pupillenstraat, Berkelstraat, Van Weelstraat en Watergeusstraat. De jaarlijkse 

huurverplichtingen bedragen ca. € 151.500 (exclusief jaarlijkse service- en onderhoudskosten en indexatie). De huurovereenkomsten zijn 

aangegaan voor onbepaalde tijd danwel hebben een looptijd van drie tot tien jaar.
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Stichting Corridor Beheer

4.1.5 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 0 0 201.438 0 0 201.438

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 80.288 0 0 80.288

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 0 0 121.150 0 0 121.150

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 0 27.700 0 0 27.700

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -27.700 0 0 -27.700

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 0 0 201.438 0 0 201.438

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 107.988 0 0 107.988

Boekwaarde per 31 december 2021 0 0 93.450 0 0 93.450

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 10% - 20% 0,0% 0,0%
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Stichting Corridor Beheer

4.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

8. Overige bedrijfsopbrengsten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Huurbaten

Totaal 267.920 268.674 262.824

Toelichting:

Personeelskosten

Bij de stichting waren in het boekjaar en voorgaand boekjaar geen medewerkers in loondienst.

9. Afschrijvingen op  materiële vaste activa

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 27.698 42.220 25.548

Totaal afschrijvingen 27.698 42.220 25.548

Toelichting:
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De huurbaten zijn ten opzichte van 2020 iets gestegen. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 

4.1.5.
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Stichting Corridor Beheer

4.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

10. Overige bedrijfskosten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Algemene kosten 27.239 34.471 31.432

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 10.684 9.569 9.324

- Energiekosten gas, stroom en transport en overig 31.869 32.555 34.373

Subtotaal 42.553 42.124 43.697

Huur 151.463 145.784 150.964

Totaal overige bedrijfskosten 221.255 222.379 226.093

Toelichting:

11. Financiële baten en lasten

begroting

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Rentebaten 0 0 0

Subtotaal financiële baten 0 0 0

Rentelasten 344 0 222

Subtotaal financiële lasten 344 0 222

Totaal financiële baten en lasten -344 0 -222

Toelichting:
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De algemene kosten bestaan voornamelijk uit betaalde heffingen, belastingen en verzekeringen met betrekking tot de huurlocaties 

alsmede diverse overige organisatielasten, waaronder accountantskosten.

De rentelasten hebben betrekking op provisie- en bankkosten.

De huurkosten zijn gestegen (en ook de huuropbrengsten) zijn iets gestegen ten opzichte van 2020.
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

J. Ruysendaal (voorzitter Raad van Toezicht) 24 maart 2022

A.L.M. Jacobusse (directeur-bestuurder) 24 maart 2022

In overeenstemming met artikel 14 lid 4 van de Statuten van de Stichting dient de jaarrekening
naast de directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht ook goedgekeurd
te worden door de secretaris. Omdat de functie van secretaris binnen de Raad van Toezicht
momenteel niet is vervuld, ontbreekt deze ondertekening.
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5.1 Ondertekening door directeur-bestuurder en voorzitter Raad van Toezicht namens de Raad van Toezicht
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

6.1 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer

6.1  OVERIGE GEGEVENS

6.1.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

6.1.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

6.1.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Statutair zijn geen aanvullende bepalingen opgenomen over de bestemming van het resultaat.

De directeur-bestuurder van Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer heeft de 
geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2022.

De raad van toezicht van Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor Beheer heeft de geconsolideerde 
en enkelvoudige jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 24 maart 2022.
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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BIJLAGE 1: Begroting 2022 Stichting Corridor Beheer

BATEN

Overige bedrijfsopbrengsten

Begroting

De specificatie is als volgt: 2022

€

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Huurbaten

Totaal 280.660

TOTAAL BATEN 280.660

LASTEN

Afschrijvingen op  materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 34.529

Totaal afschrijvingen 34.529

Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Algemene kosten 28.031

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 11.005

- Energiekosten gas, stroom en transport en overig 42.824

Subtotaal 53.829

Huur 156.089

Totaal overige bedrijfskosten 237.949

Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten 0

Subtotaal financiële baten 0

Rentelasten 354

Subtotaal financiële lasten 354

Totaal financiële baten en lasten -354

TOTAAL LASTEN 272.832

TOTAAL RESULTAAT 7.828
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BIJLAGE 2: Begroting 2022 Stichting Corridor Dienstverlening

BATEN

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Begroting

De specificatie is als volgt: 2022

€

Opbrengsten Wmo 856.447

Overige opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 17.747

Totaal 874.194

Subsidies

De specificatie is als volgt:

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 779.923

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 5.330

Totaal 785.253

Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten 2.598

Totaal 2.598

TOTAAL BATEN 1.662.045

LASTEN

Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Begrote directe personeelskosten 1.008.977

Begrote indirecte personeelskosten 211.638

Andere personeelskosten 59.539

Subtotaal 1.280.154

Personeel niet in loondienst 4.243

Totaal personeelskosten 1.284.397

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 24.500

Totaal afschrijvingen 24.500

Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Algemene kosten 192.957

Lasten onderaannemers 1

Huur 156.380

Onderhoud 14

Totaal overige bedrijfskosten 349.352

Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentelasten 1.500
Totaal financiële baten en lasten 1.500

TOTAAL LASTEN 1.659.749

TOTAAL RESULTAAT 2.296
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