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Mensen leven op als ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Hun proble-
men worden minder allesoverheersend doordat de focus verschuift naar 
hun mogelijkheden en talenten. Als mensen elkaar helpen - ook al is het 
iets eenvoudigs - groeit hun gevoel van eigenwaarde. Ook de buurt of 
wijk vaart wel bij mensen die iets voor elkaar willen betekenen: het wordt 
een samenleving in plaats van een verzameling losse individuen. 

Iets voor elkaar betekenen is een rode draad in het werk van Corridor. De 
Vriendendiensten en De Uitdaging zijn er al jaren een voorbeeld van. Maar 
ook in het Opvanghuis en Begeleid Wonen leven mensen met elkaar en 
steunen ze elkaar. Als de een iets voor de ander betekent, worden beiden 
daar gelukkiger van. Dat geldt voor cliënten en bewoners, maar ook voor 
‘mensen van Corridor’ en buurtbewoners, over en weer. Het voelt goed om 
iets voor een ander te kunnen doen. Of, zoals Carlos zegt in het interview op 
pagina 37: om een glimlach op iemands gezicht te toveren.
In 2013 kreeg ‘iets betekenen voor elkaar’ extra de ruimte in de vorming van 
de Thuishaven, een project waarin Begeleid Wonen, Ambulante Begeleiding, 
een Vriendendienst en De Uitdaging samengaan, met elkaar en met de buurt. 
Nog nadrukkelijker dan in onze andere afdelingen zoeken we hier naar  
manieren waarop mensen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Ook in het proefproject ‘Schulden en nu...?’ gingen mensen elkaar helpen. 
Ze gaven elkaar tips en vonden het fijn om met lotgenoten samen te werken. 
Ze waren niet alleen degenen die ondersteuning nodig hadden, maar konden 
juist doordat ze in hetzelfde schuitje zaten iets voor een ander betekenen.

iets betekenen
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Bij de voorbereidingen van dit jaarverslag vroegen we een aantal vrijwil-
ligers en deelnemers wat ze voor elkaar betekenden. Niet alleen wat daar 
gezegd werd, was indrukwekkend. Ook hoe de ander erop reageerde: een 
iets rechtere rug, iets meer glans. Mensen groeien als ze van een maatje of 
vrijwilliger horen wat die ander in hen waardeert. 
Dat is wat Corridor wil ondersteunen en stimuleren. We willen mensen 
helpen hun leven weer op de rails te krijgen, hen uit de verf laten komen en 
helpen een plek te vinden in de maatschappij tussen mensen voor wie ze iets 
kunnen betekenen. In dit jaarverslag leest u hoe we daaraan in 2013 hebben 
gewerkt. We hopen dat het u inspireert. Heeft u vragen, of kunt u iets voor 
ons betekenen met uw suggestie of opmerking? Uw reactie is van harte 
welkom! U vindt onze contactgegevens achter in dit jaarverslag.

Met vriendelijke groet,
Martin Jacobusse, directeur
maart 2014
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Groepsgewijs aan de slag met administratie
Stichting Corridor organiseerde samen met DISCK SC&W het project  
‘Schulden en nu… ?’. Mensen met een psychiatrische achtergrond en buurt- 
bewoners in Delfshaven gingen in groepen aan de slag met hun administra-
tie en schulden. De begeleider kon daardoor in één keer meerdere mensen 
tegelijk helpen. Maar de deelnemers hielpen ook elkaar. Van mensen die in 
hetzelfde schuitje zitten, neem je gemakkelijker een tip aan. Bovendien is het 
prettig om, ondanks je problemen, iets voor een ander te kunnen betekenen. 
Eind 2012 was duidelijk geworden dat we dit project in 2013 konden 
starten. Corridor en DISCK SC&W droegen de helft van de kosten en de 
gemeente Rotterdam financierde de andere helft. Meer over dit project 
‘Schulden en nu… ?’ leest u op pagina 43.

Thuishaven
Na een intensieve voorbereiding ging in mei de Thuishaven van start. 
In de Thuishaven komen verschillende onderdelen samen: 
• Begeleid Wonen;
• Ambulante Begeleiding in Delfshaven en omgeving;
• dagactiviteitencentrum De Uitdaging;
•  een nieuwe Vriendendienst, geïnspireerd door de werkwijze van Vrien-

dendienst Hoogvliet (met mensen uit verschillende doelgroepen die 
elkaars maatje worden);

• activiteiten door en voor de buurt.

3



4



De Thuishaven is een soort smeltkroes van activiteiten, waarbij het geheel 
meer is dan de som der delen. Door samenvoeging van deze verschillende 
afdelingen en door een nauwe relatie aan te gaan met de buurt, willen we 
van de Thuishaven een plaats maken waar mensen zich veilig voelen. Waar 
ze zich opgenomen weten in de gemeenschap en daar ook iets voor kunnen 
betekenen. 
Het personeel en de vrijwilligers komen grotendeels uit de eigen gelederen 
van Corridor, zodat ervaring en deskundigheid behouden konden blijven 
voor dit vernieuwende project. U leest meer over dit project op pagina 7.

De Meldcode
In juli 2013 werd de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
van kracht. We hebben hard gewerkt aan een protocol. In april gingen alle 
medewerkers van Stichting Corridor op training. Daar besteedden we onder 
andere aandacht aan het herkennen van geweld in huiselijke kring, welke 
invloed dat heeft op kinderen en hoe je daar als professional mee om kunt 
gaan. Mede door gebruik van voorbeelden uit onze eigen professionele 
praktijk werd het een indringende en leerzame training. 

Presentie
In maart 2013 rondden we de in 2012 begonnen reeks bijeenkomsten over 
de presentiebenadering af. Bij deze benadering gaat medemenselijkheid 
vóór het analyseren van problemen en zoeken naar oplossingen. Je ver-
plaatst je zo goed mogelijk in de leefwereld van de cliënt. Op die manier kun 
je ook bij de meest kwetsbare cliënten aansluiting vinden. 
We leerden de presentiebenadering ook in ons werk toe te passen. Om deze 
werkwijze te laten beklijven, bespraken we eens in de drie maanden een 
casus uit de praktijk in de intervisie. Hier gaan we ook in 2014 mee door.

Bedrijfshulpverlening
Enkele medewerkers en vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren de training 
Bedrijfshulpverlening (bhv) gevolgd. In 2013 deden ze mee aan de herha-
lingscursus.
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de thuishaven

De Thuishaven is een project waarin Begeleid Wonen, activiteiten, 
dienstverlening en de wijk samenkomen. In eerste instantie is de Thuis-
haven gericht op mensen met een psychiatrische achtergrond, maar op 
termijn moet iedereen die wat extra ondersteuning nodig heeft elkaar 
daar kunnen vinden. We willen de Thuishaven laten uitgroeien tot een 
veilige plek waar mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien 
om met meer zelfvertrouwen in de maatschappij te kunnen staan. Dit 
proces wordt begeleid door ervaringsdeskundigen in de ggz, die worden 
ondersteund door professionele medewerkers. Het project maakt deel 
uit van de buurt en wil daaraan ook bijdragen. 
 
De voorbereiding was al in 2012 begonnen, maar in mei ging de Thuis-
haven officieel van start, voorlopig in het pand van De Uitdaging aan de 
Provenierssingel. 
Onder de Thuishaven vallen:
• dagactiviteitencentrum De Uitdaging;
•  een nieuwe Vriendendienst naar het model van Vriendendienst Hoogvliet 

(met maatjes uit verschillende doelgroepen);
• Begeleid Wonen; 
• Ambulante Begeleiding voor Delfshaven en omgeving;
•  activiteiten met, voor en door de buurtbewoners  

(bijvoorbeeld de Ruilwinkel).
Personeel van Ambulante Begeleiding, het Opvanghuis, Vriendendienst 
Hoogvliet en Vriendendienst Rotterdam kon overstappen naar de Thuis- 
haven. Twee medewerkers en alle vrijwilligers van De Uitdaging konden op 
dezelfde locatie blijven werken. 
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Sinds augustus volgde het hele team (professionals en vrijwilligers) van de 
Thuishaven een cursus om te leren met elkaar de cliënten zo te helpen dat zij 
zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn.

Begeleid Wonen en Ambulante Begeleiding 
vanuit de Thuishaven
De Ambulante Begeleiding vanuit de Thuishaven gebeurt volgens een heel 
nieuwe aanpak. Professionele medewerkers, vrijwilligers en bewoners 
vormen samen een netwerk dat de bewoner steunt en begeleidt. Bewust 
kozen we voor begeleiding door zowel professionele medewerkers als vrij-
willigers. Vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid weten waarover ze het 
hebben en kunnen gemakkelijker aansluiting vinden bij de deelnemers. 
Als de een wat kan betekenen voor de ander, worden beiden daar beter van. 
De cliënt of bewoner houdt zo veel mogelijk de regie.
Begeleid Wonen is in de Thuishaven ook steeds meer geïntegreerd. 
Bewoners wordt gevraagd iets te betekenen voor anderen in bijvoorbeeld de 
Vriendendienst of als vrijwilliger bij De Uitdaging.

Dagactiviteitencentrum De Uitdaging
De Uitdaging, sinds mei 2013 onderdeel van de Thuishaven, biedt al jaren 
vrijwilligers de kans om hun kwaliteiten te (her)ontdekken en te vergroten. 
Ze gaan aan de slag op een niveau en manier die bij hen past. Ook in 2013 
zochten we samen creatief naar passende en uitdagende activiteiten voor en 
door onze mensen. Zowel wijkbewoners als ervaringsdeskundigen speelden 
daarbij een belangrijke rol. Ze dachten met de beroepskrachten mee over de 
opzet van de Thuishaven, boden bezoekers een luisterend oor of bedachten, 
organiseerden en begeleidden activiteiten. Bezoekers deden enthousiast 
mee en boden elkaar gezelschap en herkenning. Samen met Vriendendienst 
Rotterdam organiseerden we activiteiten tijdens de Week tegen Eenzaam-
heid (zie pagina 17).

Elkaar een vriendendienst bewijzen
Ook op andere plaatsen en manieren zijn vrijwilligers actief binnen de 
Thuishaven. Iemand die zelf een lastige tijd achter de rug had, deed bijvoor-
beeld boodschappen voor een cliënt van Corridor. Een ander hielp mee in 
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de tuin van een bewoner in Delfshaven. Als geroutineerde acteurs hielpen 
mensen van de Thuishaven bij rollenspelen tijdens een studiedag voor 
stagiaires. Een ervaringsdeskundige vertelde zijn verhaal aan studenten, een 
ander organiseerde een ‘beautymiddag’ en een maatje uit Hoogvliet gaf met 
steun van haar maatje een creatieve workshop in Rotterdam.
Buurtbewoners konden gebruik maken van onze faciliteiten en gingen dat 
ook in toenemende mate doen. Zo hielp een vrijwilliger van de Thuishaven 
een oudere buurtbewoner bij het verplaatsen van een paar zware spullen. 
Buurtbewoners konden hulp of advies vragen, meedoen met activiteiten en 
sociale contacten bij ons opdoen. Ze konden vrijwilliger worden, spullen 
naar de Ruilwinkel brengen en we hopen dat een middenstander in de buurt 
een stage- of werkplek zal aanbieden aan een of enkele van ‘onze’ mensen. 

Wethouder op bezoek
In november kwam wethouder Marco Florijn op bezoek. Na een gesprek op 
kantoor bezocht hij de activiteitenruimte en stelde geïnteresseerd vragen 
aan mensen die daar bezig waren onder leiding van een vrijwilliger. Hij 
werd vooral enthousiast over een projectplan van een van de vrijwilligers. 
In dit plan zouden mensen via Skype kunnen meedoen aan activiteiten van 
de Thuishaven als ze het moeilijk vinden om de deur uit te komen. Dit zou 
de drempel naar de activiteiten kunnen verlagen. De wethouder wilde meer 
lezen over het plan en zou bekijken of hij er subsidie voor kon geven.

Cliëntsturing 
Harrie van Haaster van het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid 
(IGPB) onderzocht de mening van bezoekers over activiteitencentrum De 
Uitdaging. Daaruit bleek dat cliëntsturing zeer gewaardeerd werd. Herken-
ning, erkenning en veiligheid maakten dat de bezoekers zich bijzonder pret-
tig voelden. Ook het feit dat zij ideeën voor activiteiten konden inbrengen 
en mee konden helpen bij diverse activiteiten, werd als zeer positief beoor-
deeld. Zo werden in het centrum verbindingen gelegd, niet alleen tussen 
vrijwilligers en bezoekers, maar ook tussen bezoekers onderling. 
We zagen steeds vaker dat bezoekers hun probleem bespraken met andere 
bezoekers of vrijwilligers. Juist omdat wij een klein centrum zijn, kennen 
mensen elkaar en maken gebruik van elkaars deskundigheid. 
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‘Hier mag iedereen zeggen  
wat hij wil. De muren luiste-
ren niet mee. Van mij zullen ze 
nooit te horen krijgen wat ik 
met Ellen heb besproken.’ 
Daniël

Daniël & Ellen



Als broer en zus
Daniël is ervaringsdeskundige in de 
ggz. Een van zijn maatjes is Ellen.  
Hij hielp haar haar leven weer op de 
rails te krijgen. Maar daar houdt het 
niet op.

Vijfenvijftig jaar geleden ging Daniël als 
klein jongetje op kraamvisite bij de pasgeboren 
Ellen. Afgezien van wat korte en langere onder-
brekingen hebben ze altijd contact gehouden. 
Vorig jaar stond Ellen op de stoep: ‘Daniël, ik 
heb hulp nodig.’  
‘Oké’, zei Daniël, ‘maar dan wel met de Vrien-
dendienst als achtervang.’ Dat leek hem beter. 
Als er iets niet goed zou gaan, zouden ze de 
Vriendendienst om ondersteuning kunnen 
vragen.

Ellen aarzelde wel even. ‘Ik kan moeilijk 
hulp vragen. Bij Daniël durfde ik wel, want hij 
kent me al zo lang. Maar instanties vertrouw ik 
niet zo. Ze hebben me iets te vaak belazerd.' 
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'Gebroken vertrouwen is net als 
gesmolten chocola: als het een-
maal weer hard is, is het niet 
hetzelfde als daarvoor.’

Daniël: ‘De Vriendendienst is anders dan 
de meeste instanties. Ze bemoeien zich niet 
overal mee. Zolang beide partijen vinden dat 
het goed gaat, laten ze je met rust.’ 
Ellen had veel op haar bordje gekregen en 
kampte met een slechte gezondheid. Daniël 
bracht haar in contact met de hulpverleners 
die ze nodig had. Soms ging hij ook mee naar 
een gesprek. ‘Ik ben ervaringsdeskundige in de 
ggz. Ik weet hoe iets kan overkomen. Als een 
ambtenaar bot doet, zeg ik dat hij het beter 
anders kan zeggen. Maar ik leg ook uit dat een 
ambtenaar met handen en voeten aan regels 
gebonden is en je niet altijd je zin kan geven. 
Het is allemaal niet zo zwart-wit. Ik ben degene 
die de grijstinten naar voren haalt.’

Ellen voelt zich vertrouwd bij Daniël. ‘Ik 
kan hier mezelf zijn. Tegen hem kan ik zeggen 
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dat ik me klote voel. Hij laat me gewoon uit- 
tieren. Dan ben ik het kwijt.’ 
‘Hier mag iedereen zeggen wat hij wil’, beaamt 
Daniël. ‘De muren luisteren niet mee. Van mij 
zullen ze nooit te horen krijgen wat ik met  
Ellen heb besproken.’ 
Voor Daniël is Ellen ‘echt als een zus. Zoals 
een zus zou moeten zijn. Ze is betrokken, heeft 
aandacht. Je kunt het liefde noemen, maar dan 
platonisch. Ze geeft me een goed gevoel. Ik 
ben heel blij met ons contact.’  
Ellen: ‘Als ik weet dat hij een gesprek heeft 
waar hij tegenop ziet, bel ik hem ook op: “Hoe 
is het gegaan?”’ 

Beiden zijn het erover eens dat niet  
iedereen geschikt is om maatje te worden bij 
de Vriendendienst. ‘Je moet wel flexibel zijn 
en je kunnen verplaatsen in een ander. Het is 
geven en nemen.’ De sociale omgang is  
belangrijk. Alles draait om gelijkwaardigheid. 
‘Je moet je niet beter voelen dan een ander.’

Nu Ellens leven weer een beetje op de 
rails komt, is het de bedoeling dat ze samen 
meer leuke dingen gaan doen. Veel moge-
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lijkheden zijn er niet, want de bescheiden 
vrijwilligersvergoeding wordt in Delfshaven 
geschrapt. Vrijwilligers moeten voortaan reis- 
en entreekosten uit eigen zak betalen.  
Ellen: ‘Hoe moet iemand dat doen die zelf 
geen geld heeft?’ Ze vindt het raar en oneer-
lijk dat er geen vergoeding is in een wijk als 
Delfshaven, met veel minderdraagkrachtigen, 
terwijl vrijwilligers in rijkere wijken die wel 
krijgen. ‘Zo haal je een wijk toch nooit uit het 
slop?’ Ze zullen moeten kiezen voor activitei-
ten die weinig of geen geld kosten. Samen naar 
de markt, dan kan Daniël Ellens boodschappen 
dragen. Ellen heeft kapotte wervels en mag 
alleen heel lichte tassen dragen. Fietsen, daar 
houdt Ellen van. Het Park bij de Euromast staat 
op het programma. Verder weten ze het nog 
niet. Maar dat ze maatjes blijven, staat als een 
paal boven water. Hoe lang? ‘Tot één van ons 
de ogen sluit.’

'Het is allemaal niet zo zwart-
wit. Ik ben degene die de 
grijstinten naar voren haalt.’

~
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Ellen & Daniël
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vriendendiensten
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De Vriendendiensten zijn maatjesprojecten voor mensen die behoefte 
hebben aan sociale contacten. De Vriendendienst wil sociaal isolement 
tegengaan en integratie in de maatschappij bevorderen. Er zijn drie vrien-
dendiensten: Vriendendienst Rotterdam, Vriendendienst West (onder-
deel van de Thuishaven, zie pagina 8) en Vriendendienst Hoogvliet. Deze 
drie Vriendendiensten organiseren ook enkele gezamenlijke activiteiten.   

Contactdag voor deelnemers
Veel deelnemers moeten lang op een maatje wachten. We organiseerden 
twee contactdagen voor de deelnemers van de drie Vriendendiensten, zodat 
ze toch in de gelegenheid waren andere mensen te ontmoeten en contact 
met hen aan te gaan. Op een zaterdag in juli maakten we onder leiding van 
een groengids een rondwandeling bij Volkstuinvereniging ‘Nut en Ge-
noegen’ in Capelle aan den IJssel. Op een zondag in december deden we 
allerhande kennismakingsspelen om elkaar iets beter te leren kennen. Na 
de lunch en een gezamenlijke groepsopdracht konden deelnemers die dat 
wilden onder begeleiding mail- en telefoongegevens uitwisselen.

Week tegen Eenzaamheid
In het kader van de Week tegen Eenzaamheid organiseerden Vriendendienst 
Rotterdam en De Uitdaging activiteiten met als thema: ‘Kom erbij en trom-
mel mee.’ Een vrijwilliger van De Uitdaging die veel buurtbewoners kent, 
stelde voor om buurtbewoners uit te nodigen voor het maandelijkse café van 
De Uitdaging. Een muziekgroep uit de buurt luisterde het café op met rusti-
ge muziek. Op suggestie van een andere vrijwilliger konden bezoekers zich 
aanmelden bij Amnesty om brieven te schrijven aan politieke gevangenen, 
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die vaak ook eenzaam zijn. Daarnaast was er een djembé-workshop. Bijna 
iedereen, jong en oud, deed hier enthousiast aan mee, wat de gezelligheid 
en saamhorigheid direct ten goede kwam. Deze dag was mogelijk dankzij 
financiering door Coalitie Erbij.

Uitstapje
In oktober hadden we een gezamenlijk uitstapje naar Diergaarde Blijdorp 
voor deelnemers en vrijwilligers van Vriendendienst Rotterdam, Vrienden-
dienst West en Vriendendienst Hoogvliet. Er waren ongeveer vijftig vrij-
willigers en deelnemers aanwezig. Het viel ons op dat tijdens zulke geza-
menlijke activiteiten maatjes van de verschillende Vriendendiensten elkaar 
opzoeken, omdat ze elkaar vaker tegenkomen en er een klik is. Dit maakt dat 
voor hen de drempel om mee te gaan naar een activiteit kleiner wordt. 

Kerstdiner
Op 20 december vond het jaarlijkse kerstdiner plaats voor vrijwilligers en 
deelnemers van de drie Vriendendiensten. Met ongeveer honderd mensen 
hebben we heerlijk gebarbecued bij Gonzales Barbecue Restaurant.

Samenwerking Vriendendiensten
In juli hebben we met alle medewerkers van de Vriendendiensten gekeken 
welke taken we gezamenlijk kunnen uitvoeren. Dat werd: het werven en 
ondersteunen van studenten, het schrijven van nieuwsbrieven en de public 
relations. In het najaar is een eerste gezamenlijke nieuwsbrief van de drie 
Vriendendiensten uitgebracht.

18 Lees verder over de Vriendendiensten op pagina 23



Samen een work-
shop organiseren
Charlotte meldde zich bij de Vrien-
dendienst toen ze na haar verhuizing 
nieuwe contacten zocht. Gabriella 
zocht een stage. Ze bleken uitstekend 
bij elkaar te passen.

Haar moeder gaf aan Charlotte een klein 
krantenknipseltje over Vriendendienst Hoog-
vliet: ‘Is dat niets voor jou?’ Kort daarvoor was 
Charlotte gaan samenwonen met haar vriend en 
ze kende behalve haar schoonmoeder niemand 
in de buurt. Contacten leggen vindt ze niet 
makkelijk. De Vriendendienst was een mooie 
manier om met anderen in contact te komen. 
Ook haar ambulant begeleider vond het een 
goed idee. 

Charlotte werd al snel gekoppeld aan 
Gabriella, een eerstejaars student Maatschap-
pelijk Werk aan de Hogeschool Rotterdam, 
die een stage zocht voor vier uur per week. 
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Beiden hadden interesse in films en creatieve 
dingen. Charlotte moest alleen wel weten dat 
een studentmaatje tijdelijk is. ‘Maar dat was ik 
inmiddels wel gewend; hulpverleners wisselen 
ook telkens.’

Gabriella en Charlotte maakten eerst via 
de mail en telefoon kennis. ‘Dat was voor mij 
ook fijn,’ zegt Gabriella, ‘zo konden we alvast 
een beetje aan elkaar wennen.’ De echte ken-
nismaking vond ze toch nog een beetje span-
nend. ‘Vooraf had ik me afgevraagd of we wel 
iets zouden hebben om over te praten. Wat 
moest ik doen als het gesprek stil viel? Maar 
het viel reuze mee. Charlotte was gelijk heel 
open.’ 
Ook Charlotte had het spannend gevonden. 
‘66Maar het ging makkelijk. Ik voel vaak bij 
de eerste kennismaking gelijk al of ik open kan 
zijn. Bij Gabriella voelde het meteen goed.’

Samen keken ze heel veel films en praat-
ten ze over series die ze allebei volgden. 
Meestal gingen ze ook nog wel even een 
wandelingetje maken met de twee hondjes 
van Charlotte, of een boodschap doen. Ook 
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hebben ze een paar keer geknutseld. Gabriella, 
enthousiast: ‘Charlotte heeft een hele knut-
selkamer met van alles! Ik heb vroeger veel 
getekend, maar de laatste tijd kwam het er niet 
meer van. Ik vond het leuk dat ik dat met Char-
lotte weer een beetje kon oppakken.’

Gabriella: ‘Ik ging wekelijks met plezier 
naar Charlotte, maar er zijn ook koppels die 
minder een klik hebben met elkaar. Het pakt 
dus niet altijd goed uit. Het is vooral belangrijk 
dat je je realiseert dat het tijdelijk is. Ik vond 
het fijn dat Charlotte dat al wist en er niet 
moeilijk over deed.’ 

In de zomer stopte de stage en daarmee 
ook het formele contact. Maar ze belden en 
whatsappten elkaar nog wel af en toe. Toen 
kreeg Gabriella in haar nieuwe stage bij de 
Vriendendienst Delfshaven de opdracht om 
samen met een deelnemer iets te organiseren. 
‘Ik dacht meteen aan Charlotte. En zij wilde me 
gelukkig helpen. Eigenlijk hoefde ik alleen de 
organisatie en werving te doen en te helpen bij 
de inkopen. Het programma heeft Charlotte 
helemaal zelf bedacht en uitgevoerd.’ 
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Het werd een succes. Charlotte: ‘We 
waren nog niet begonnen of iemand vroeg al: 
“Wanneer kom je weer?”’ Met de vier deelne-
mers maakten ze schilderijtjes op canvas met 
een soort scraptechniek. Het was leuk om te 
doen, maar vooral over de gezellige sfeer was 
iedereen enthousiast. Charlotte: ‘Je kunt voor 
zo’n workshop ook naar een hobbywinkel. 
Maar daar zit je met dertig mensen die je niet 
kent. Een of twee workshopleiders moeten 
hun hulp over al die mensen verdelen. Je zit 
veel te wachten en naar elkaar te kijken van: 
hé, die is beter dan ik. Dat is helemaal niet 
gezellig.’

Is nu hun contact afgelopen? Twee paar 
glinsterende ogen. ‘We hebben al voorzichtige 
plannen voor nog een workshop later in het 
jaar. Weer samen.’

‘We waren nog niet begonnen 
of iemand vroeg al: “Wanneer 
kom je weer?”’

~
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vriendendienst Rotterdam

Leerbijeenkomsten voor vrijwilligers
We organiseerden twee leerbijeenkomsten voor vrijwilligers. Bij beide bijeen-
komsten vond ook intervisie plaats onder leiding van een medewerkster van de 
Vriendendienst. In maart kwam een gastspreker uit de doelgroep vertellen wat 
het in het dagelijks leven betekent om een (dwang-)stoornis te hebben. In juli 
gaf een vrijwilliger voorlichting over het vrijwilligerschap.

Banenmarkt
In de hoop werkloze vrijwilligers aan te trekken, bezocht een medewerkster 
een vrijwilligers-/banenmarkt die was georganiseerd door deelgemeente 
IJsselmonde. Dit leverde helaas geen vrijwilligers op.

Vrijwilligersborrel en vrijwilligerslunch
In maart kwamen vijftien vrijwilligers naar de borrel in Café Gallery. De 
opkomst was groter dan bij vorige vrijwilligersborrels. Mogelijk was dit 
het gevolg van de keuze van een nieuwe locatie. Tijdens deze bijeenkomst 
zwaaiden we vrijwilligersraadslid Alison uit, die naar zijn geboorteland 
Curaçao terugkeerde. 
De vrijwilligerslunch in september was ook een succes. Via een ongedwon-
gen, inspirerend kennismakingsspel leerden de vrijwilligers elkaar beter 
kennen en konden ze ervaringen uitwisselen. Bureauvrijwilligster Lindsey 
verzorgde een heerlijke lunch.

Studenten-vrijwilligers
In september en november gaven we voorlichting en presentaties op de 
Inspiratiemarkt aan de eerstejaarsstudenten Maatschappelijk Werk en 
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Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool 
Rotterdam. 
In februari en september gaven medewerkers van de Vriendendienst gast-
lessen aan studenten van InHolland en in dezelfde maanden vonden er ook 
‘meet-and-greets’ plaats voor de studenten van In Holland. 
In juli en november waren er intervisiebijeenkomsten voor studenten van 
HRO die een maatje hadden bij de Vriendendienst. 

Uitstapjes
In april gingen we met vrijwilligers en deelnemers naar de Euromast. 
Het waaide nogal hard bovenop de mast, maar het uitje was een succes. 
Uiteraard ontbrak de lunch niet. 
Het uitstapje in oktober naar Diergaarde Blijdorp was met alle Vrienden-
diensten samen. Zie pagina 18.

Vrijwilligersraad
De vrijwilligersraad kwam drie keer bijeen. 
Raadslid Alison Martis stopte, omdat hij ging emigreren naar zijn geboorte-
land Curaçao. Jasper Coenraads nam zijn plaats als raadslid over. 
In elke bijeenkomst bespraken we een thema. De thema’s in 2013 waren:
• Ideeën voor nieuwe locaties of cafés voor de vrijwilligersborrel;
•  Tijds- en contactregistratieformulieren voor de vrijwilligers van de 

Vriendendiensten: wat moet de vrijwilliger registreren om de kosten van 
afspraken te declareren?; 

•  Het informatieboekje voor vrijwilligers en de vrijwilligersovereenkomst 
voor vrijwilligers die niet vanuit de Wet Werk en Bijstand aan de slag gaan. 

Nieuwsbrief
In de zomer brachten we een nieuwsbrief uit met wetenswaardigheden over 
de Vriendendienst Rotterdam. In het najaar een over de drie Vriendendien-
sten samen: Rotterdam, West en Hoogvliet.
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vriendendienst Hoogvliet

Medewerkers
In mei namen we afscheid van Marit de Bruijn. Zij vertrok naar de Thuis-
haven om daar een soortgelijke Vriendendienst op te zetten voor maatjes 
uit verschillende doelgroepen. Claudia van Velde - voorheen ambulant 
begeleidster - volgde Marit op in Hoogvliet. Nadat twee stagiaires stopten, 
zochten we vrijwilligers om het team te versterken. Rinia Wekker werd 
bureauvrijwilligster. Ze hielp bij licht administratief werk en had regelmatig 
contact met de maatjes. Petra van der Sluis verving een vrijwilliger die eer-
der in het jaar vertrokken was. Petra ondersteunde de Vriendendienst bij het 
actueel houden van de website. Zij loste ook andere computergerelateerde 
problemen op.
In september startten Esther, Rabia, Aaron en Jamila met hun stage. Zij voer-
den kennismakingsgesprekken met nieuwe maatjes, zochten koppelingen en 
voerden koppelingsgesprekken. Alle studenten voerden daarnaast nog wat 
extra werkzaamheden uit. Om zich het werk goed eigen te maken, waren ze 
alle vier gekoppeld aan een maatje.

V.O.V. (Vriendendienst Over de Vloer)
Twee studenten voerden een kwaliteitscheck uit onder de maatjes van 
de Vriendendienst. Ze bezochten meerdere maatjes en vroegen naar hun 
mening. Ook vroegen ze wat de maatjes konden betekenen voor de Vrien-
dendienst. Uit het onderzoek bleek dat maatjes de Vriendendienst echt als 
meerwaarde ervoeren: hun sociale netwerk was uitgebreid en ze gingen 
meer leuke dingen ondernemen. Ze vonden de georganiseerde activiteiten 
en uitjes gezellig. Enkele maatjes zouden ook graag een leesclub willen. Ze 
zouden het fijn vinden als de Vriendendienst vaker contact op zou nemen 



om te vragen hoe het gaat. Ook de telefonische bereikbaarheid vonden ze 
niet optimaal.

Samenwerking
Met het oog op een goede samenwerking hadden we veel contact met Eigen 
Koers Hoogvliet. Dit is een samenwerkingsverband dat welzijnswerk en 
huishoudelijke verzorging in Hoogvliet aanbiedt. Ze richten zich op de eigen 
kracht van mensen en schakelen waar nodig het sociale netwerk of vrijwil-
ligers in om mensen actief te laten zijn en blijven. Eigen Koers Hoogvliet 
verwees mensen die behoefte hadden aan sociaal contact en mensen die 
dergelijk contact konden bieden naar ons door. Wij op onze beurt verwezen 
ook mensen door naar Eigen Koers Hoogvliet, onder wie enkele stagiaires.
In oktober stonden we met de buurtmakelaars van Eigen Koers Hoogvliet op 
de Vrijwilligersdag om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten en nieuwe 
vrijwilligers te werven.
Samen met de buurtmakelaars, Argos en Humanitas namen we deel aan de 
Participatieparade. Hier kwamen Hoogvlieters en organisaties samen om 
elkaar te informeren, te inspireren en plannen te maken. Wij stonden er met 
een Vraag & Aanbod-bord, koffie, thee en soep en een kletstafel. Samen 
ontwikkelden we verschillende ideeën en er zijn diverse samenwerkingen 
tot stand gekomen. 
We hadden geregeld contact met cliënten van Philadelphia, Pameijer, BAVO 
en de ASVZ en kregen er nieuwe maatjes bij. 
Op initiatief van de vrijwilligerscoördinator van Pameijer probeerden we het 
netwerk tussen de verschillende vrijwilligersorganisaties nieuw leven in te 
blazen. We kwamen twee keer bij elkaar en zullen daar in 2014 meer vrij-
willigersorganisaties bij betrekken. Zo kunnen we gericht doorverwijzen en 
gezamenlijk activiteiten organiseren om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

Vrijwilligerscoach voor stagiaire
Een vrijwilligerscoach bood als ‘proefproject’ extra ondersteuning aan 
stagiaire Marjorie. Dit is goed bevallen. Deze vrijwilliger wil haar kwalitei-
ten blijven aanbieden aan de Vriendendienst door stagiaires te coachen en 
andere proefprojecten op te zetten. 
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Activiteiten
Op een zomerse middag bezochten we het volkstuinencomplex ‘Ons Be-
lang’. We zaten op het terras, wandelden langs de mooie tuinen en mochten 
in sommige tuinen een kijkje nemen. 
Heel toevallig was er voor de contactdag voor de deelnemers van de Vrien-
dendiensten ook een bezoek gepland bij een Volkstuinencomplex, maar 
dan in Capelle aan den IJssel. Deze dag was ook een succes, mede door het 
mooie weer. 
Een maatje regelde dat enkele deelnemers van de Vriendendienst deel- 
namen aan de wandelingen van Groenservice Zuid-Holland. Nadat een paar 
wandelingen door de regen waren afgelast, ging in oktober de wandeling in 
een natuurgebied bij Ridderkerk wel door. De deelname van de Vrienden-
dienst aan deze wandeling haalde zelfs de plaatselijke krant. 
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opvanghuis psychiatrie

21

Het Opvanghuis Psychiatrie biedt tijdelijke opvang en ondersteuning aan 
mensen met een psychiatrische achtergrond. Daarmee proberen we dak-
loosheid of (her)opname in een psychiatrisch ziekenhuis tegen te gaan. 
Het Opvanghuis biedt plaats aan acht mensen. We richten ons op basale 
levensvoorwaarden, zoals inkomen en onderdak. Tegelijkertijd werken 
de medewerkers met de bewoners samen aan hun overige problemen. 
Voor psychiatrische behandeling verwijzen we door naar andere instel-
lingen. De bewoners moeten een actieve rol spelen in het bereiken van 
hun doelen.

Iets betekenen voor elkaar
De tijd in het Opvanghuis is een moeilijke periode in het leven van bewoners. 
Ze moeten weer helemaal van voren af aan beginnen. Wat vertellen ze hun 
vrienden en familie? Hoe komen ze er weer bovenop? Omdat bewoners in 
hetzelfde schuitje zitten, hebben ze veel aan elkaar. Ze zijn er voor elkaar in 
de avonduren, als iemand het moeilijk heeft. Maar ze helpen elkaar ook met 
praktische zaken, zoals het sjouwen van spullen naar een nieuwe woning, 
samen boodschappen doen, samen (leren) koken en eten. En als iemand de 
weg naar een belangrijke afspraak niet weet, gaat een ander mee. De voor-
jaarsschoonmaak houden we met het hele huis en bij de jaarlijkse barbecue 
maken en eten medewerkers en bewoners samen van de heerlijke hapjes. 
Van bijzondere betekenis is ook onze tuinvrijwilliger, een ex-bewoner van 
het Opvanghuis, die met veel plezier en veel inzet onze tuin omtovert tot een 
prachtige stadstuin.
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Trainingen en cursussen
Twee medewerkers van het Opvanghuis volgden de trainingen Crash en 
‘Motiverende Gespreksvoering’, die door de gemeente werden gegeven. Bij 
de training Motiverende Gespreksvoering ging het om het herkennen van 
motiveringsproblemen en deze om te leren buigen zodat de cliënt zelf acties 
onderneemt om zijn of haar probleem op te lossen. Bij Crash leerden we hoe 
we een groep jongeren met financiële problemen konden trainen om hun 
financiën op een gezonde manier te regelen. De trainingen waren leerzaam 
en leuk en zijn door beide medewerkers goed afgerond. 
In de zomer namen medewerkers van het Opvanghuis deel aan een training 
om met bewoners te werken aan zelfredzaamheid. We besteedden aandacht 
aan de zelfredzaamheidsmatrix: daaraan kunnen we aflezen op welke terrei-
nen en in welke mate een cliënt zelfredzaam is.

Prijsvraag Union
In april namen de teamleidsters van De Uitdaging en het Opvanghuis deel 
aan een prijsvraag, die was uitgeschreven door woningcorporatie Union. 
Deze woningcorporatie was opgegaan in PWS en zou opgeheven worden. 
Ze hadden nog wat geld dat ze beschikbaar wilden stellen aan kwetsbare 
jongeren. De teamleiders schreven een leuk plan dat ze in hun vrije tijd 
wilden uitvoeren met een groep jongeren. Ze zouden samen met jongeren 
kunstwerken maken voor de stad Rotterdam door foto’s op verschillende 
manieren te verwerken in alledaagse objecten. Zo zouden jongeren inten-
sief samenwerken, iets moois maken en respect krijgen voor de stad. Helaas 
wonnen we de prijsvraag niet, maar we kijken terug op een mooie presenta-
tie, een leuke middag en een fijne samenwerking.

Badjassen
In juni werden wij verrast door een oud-bewoner van het Opvanghuis. Hij 
had zich vrijwillig ingezet voor het initiatief Urban Hotspring, een drijvend 
zwembad in de Maas. Urban Hotspring deed mee aan het Stadsinitiatief Rot-
terdam 2013, waarin Rotterdammers meedachten over een mooie en aan-
trekkelijke stad. De badjassen die het team bij hotels had geregeld, wilden ze 
na afloop doneren aan een goed doel. De oud-bewoner dacht direct aan het 
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Opvanghuis. Zou het niet mooi zijn als nieuwe bewoners in het Opvanghuis 
een warm onthaal kregen met een badjas? Eind juli werden de badjassen bij 
ons bezorgd. Echt superleuk dat er aan ons is gedacht en nu geven wij iedere 
nieuwe bewoner een heerlijke badjas cadeau! 

Netwerk en samenwerking
We spraken met de Stichting Ontmoeting over de samenwerking, met het 
crisiscentrum over het crisisprotocol en met de Kredietbank Rotterdam over 
de ontwikkelingen en veranderingen. 
De teamleidster van het Opvanghuis gaf samen met een collega van de 
Thuishaven aan het CVD Emmahuis voorlichting over Corridor. Het CVD 
Emmahuis is een zelfstandige woonvorm voor jongeren tussen 18 en 23 
jaar. Zij kunnen gebruik maken van begeleiding die op vaste tijden in het 
pand aanwezig is. 

Opfrisbeurt voor de woonkamer
Een stagiaire heeft met wat kleine aanpassingen in de woonkamer deze een 
stuk huiselijker gemaakt. Ook hadden twee bewoners mooie kunstwerken 
gemaakt op canvas. Deze gaven we een plek in de woonkamer. 

Voetbal als medicijn
‘Voetbal als medicijn’ is een jaarlijks toernooi in Rotterdam-Delfshaven. Het 
is bedoeld om sport te promoten als middel voor de moeilijke momenten. 
Verschillende teams van cliënten van de hulpverlenende instellingen in  
Rotterdam troffen elkaar op de kunstgrasvelden van het Lloyd Multiplein 
voor een potje voetbal. 
Ook cliënten en medewerkers van de Thuishaven en het Opvanghuis waren 
vertegenwoordigd met een team. Ze werden aangemoedigd door de andere 
bewoners en medewerkers; twee bewoners maakten zelfs een spandoek. 
We eindigden als laatste, maar vonden het toernooi erg geslaagd. 
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Stichting Corridor biedt Ambulante Begeleiding aan volwassenen met 
psychiatrische en psychosociale problemen. De meeste mensen wonen 
zelfstandig en hebben daarbij steun of hulp nodig. Voor tien van hen heeft 
Stichting Corridor Beheer de woonruimte geregeld. Dit noemen we  
‘Begeleid Wonen’.
De begeleiders komen bij de cliënten thuis en ondersteunen hen op ver-
schillende terreinen: emotionele steun en aandacht, hulp bij het leggen en 
onderhouden van contacten, bij communicatie met instellingen of huisarts, 
bij praktische zaken (opruimen, structuur aanbrengen in de week en het 
vinden van een dagbesteding) en bij financiële en administratieve taken.

In de Ambulante Begeleiding betekenen medewerkers en mensen die  
begeleid worden meestal over en weer iets voor elkaar. We komen wekelijks 
bij de mensen thuis en bekijken samen met hen hoe ze hun netwerk kunnen 
uitbreiden of een zinvolle dagbesteding vinden en houden. Door de vaak 
jarenlange begeleiding ontstaat er een band die gebaseerd is op wederzijds 
vertrouwen en respect. Voor iedereen is het goed om erkenning te krijgen 
voor wie hij is. Iemand is zoveel meer dan alleen een cliënt met psychische 
problemen. Ook deze mensen zijn in de eerste plaats ouders, grootouders, 
vrijwilligers of buurtbewoners. In al die rollen betekenen zij veel voor ande-
ren: door op de kleinkinderen te passen, als vrijwilliger op de dierenambu-
lance, als gastvrouw in het verzorgingshuis, in de zorg voor zieke familie- 
leden of door af en toe een klusje te doen voor iemand in de buurt. 

Lees verder over ambulante begeleiding op pagina 40 33

ambulante begeleiding
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Aaron & Ron



‘Aaron loopt niet 
weg als ik moeilijk 
doe.’ 
Aaron en Ron zijn maatjes bij de 
Vriendendienst Hoogvliet. Beiden zijn 
fan van Feyenoord. Maar ook op an-
dere fronten is er een bijzondere klik.

Wekelijks koken en eten Ron en Aaron 
samen bij Ron thuis, in een huisje van de ASVZ 
in Hoogvliet. Ron krijgt begeleiding van  
medewerkers van het gezinsvervangend tehuis 
even verderop. Aaron is tweedejaars student 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. 

Aaron: ‘Voor mijn eerstejaarsstage klopte  
ik bij de Vriendendienst aan. Ik noemde  
Feyenoord en Marit zei meteen: “Dan weet ik 
wel iemand voor je.” Toen ik Ron belde voor 
een afspraak, werd het een lang telefoonge-
sprek. Het klikte meteen.’ 
‘Bij mij niet meteen hoor’, reageert Ron. ‘Ik 
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moet altijd eerst iemand beter leren kennen. 
Het moest niet alleen Feyenoord zijn, dat is 
niet genoeg. Dan kun je eens in de zoveel tijd 
naar de Kuip en dat is het dan.’

Maar ook bij Ron kwam al snel daarna 
die klik. ‘Het is veel meer dan Feyenoord. Ik 
zit af en toe in een moeilijke fase. Dan ben ik 
heel onzeker, loop ik te ijsberen en me druk te 
maken om van alles en nog wat. Of ik wil het 
liefst onder de dekens kruipen, oordoppen in, 
oogkleppen op. Aaron is heel geduldig. Hij 
loopt niet weg als ik moeilijk doe.’

Met de bewoners van het gezinsver-
vangend tehuis heeft Ron geen aansluiting. 
En contact met de begeleiding is anders dan 
contact met iemand als Aaron: ‘Van de leiding 
moet ik van alles, daar kan ik niet zo goed 
tegen.’ Van Aaron moet hij niets, met hem kan 
hij gewoon leuke dingen doen. Samen naar de 
Kuip natuurlijk, samen eten koken, een stukje 
rijden in Aarons auto, met de muziek voluit. 
Ron: ‘Dan wordt mijn hoofd helemaal leeg.’ 
En naar de Ikea, dingen voor Rons kamer ko-
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pen. Als Ron erg onrustig is, stelt Aaron voor 
om een stukje te lopen. 

Aaron vindt het fijn om met Ron op te 
trekken. ‘Dit is het tweede jaar dat we contact 
hebben en ik hoop dat we nog jaren doorgaan. 
In de loop van de tijd is er een bijzondere band 
ontstaan. We hebben veel overeenkomsten. 
We kunnen samen lachen en houden van de-
zelfde muziek. Zelfs als Ron niet lekker in zijn 
vel zit, is het gezellig. 

'Als Ron het moeilijk heeft, ben 
ik er voor hem. Hij mag me ook 
altijd bellen.' 

'Wat ik in hem waardeer, is dat hij echt 
zichzelf is, altijd eerlijk. Hij is liever hard dan 
dat hij tegen je zou liegen. Hij is gewoon een 
heel toffe gozer. Ik heb respect voor hem, voor 
de manier waarop hij niet opgeeft. Hij doet 
altijd zijn best om het leuk voor me te maken 
als ik hier ben.’

Ron: ‘Niet altijd.’ 
Aaron: ‘Soms zit hij niet lekker in zijn vel. Dan 
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laat ik hem met rust en vraag ik of ik weg zal 
gaan.’ 
Ron: ‘En dan zeg ik: “Nee, je moet niet weg-
gaan!”’ 
Aaron: ‘Maar ik vraag het wel.’ 
Ron: ‘Daar help je me niet mee als je weggaat. 
Anderen gaan weg, die laten zich afstoten. 
Maar Aaron blijft. Hij is geduldig, hij weet wat 
hij aan me heeft. Hij laat zich niet wegslaan.’

Beiden zouden ze ook anderen willen 
aanraden om maatjes te worden. Verschillende 
nieuwe maatjes zijn via Aaron bij de Vrienden-
dienst gekomen. ‘Het is niet alleen heel leuk, 
maar je kunt ook nog iets voor iemand bete- 
kenen.’

'Aaron is geduldig. Hij laat 
zich niet wegslaan.'

~
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de thuishaven
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‘Voor mijn eerstejaarsstage 
klopte ik bij de Vriendendienst 
aan. Ik noemde Feyenoord en 
Marit zei meteen: “Dan weet ik 
wel iemand voor je.”
     Aaron

Ron & Aaron



Cliënttevredenheidsonderzoek
In opdracht van Stichting Corridor voerde Bureau de Bok in de laatste maan-
den van 2013 een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Het betrof een twee-
jaarlijks onderzoek onder cliënten van Ambulante Begeleiding en nu ook 
van de Thuishaven. We zijn blij met de 8,2 die cliënten ons gaven.

Presentiebenadering
Samen met andere medewerkers van Corridor volgden we de training in 
presentiebenadering. Bij deze benadering kijken we verder dan de proto-
collen. Samen met iemand stellen we vast wat hij of zij echt nodig heeft. Zo 
kon het bijvoorbeeld gebeuren dat een ambulant begeleider een schom-
melstoel in elkaar zette, die al weken in een doos in de woonkamer van de 
cliënt stond. Zoiets staat niet in de taakomschrijving van de begeleider, maar 
toen de stoel er stond, viel er een last van de cliënt af en konden ze samen 
de administratie aanpakken. Een andere cliënt, die niet alleen naar buiten 
durfde, ging regelmatig samen met de begeleider wandelen. We nemen dus 
niet onze agenda als uitgangspunt, maar sluiten zo goed mogelijk aan bij de 
cliënt. Deze geeft ook het tempo aan. Wij kunnen denken dat een doel in 
drie maanden gehaald moet worden, maar als de cliënt dat tempo niet redt, 
schiet onze ‘hulp’ zijn doel voorbij. Als iemand zijn doel niet bereikt heeft, 
onderzoeken we samen waardoor iets anders is gelopen dan we vooraf van 
plan waren, en bepalen we ook samen hoe we verder gaan.
Dit was altijd al de insteek van Corridor, maar door de cursus zijn we ons 
hiervan nog bewuster geworden. 

Ontwikkelingen 
Doordat zowel een aantal cliënten als medewerkers zijn ondergebracht in de 
Thuishaven, werd ons ambulante team halverwege het jaar een stuk kleiner. 
We misten de samenwerking en de gezelligheid in het grote team wel, maar 
vonden in de loop van het jaar een nieuw evenwicht.
Nieuwe aanmeldingen blijven binnenkomen. 
In 2014 zullen we ‘gezond leven’ extra onder de aandacht brengen bij onze 
cliënten. De focus zal liggen op goede voeding - ook met een krappe beurs - 
en voldoende beweging. Eind 2013 zijn we hier al voorzichtig mee  
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begonnen. In 2014 krijgt ook de manier waarop onze cliënten hun sociale 
netwerken kunnen uitbreiden en onderhouden extra aandacht. 

De toekomst blijft voor Ambulante Begeleiding onzeker. In 2015 wordt de 
begeleiding ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 
geregeld door de gemeente. Het is ons nog niet duidelijk welke gevolgen 
dit zal hebben voor medewerkers en cliënten en voor het voortbestaan van 
Ambulante Begeleiding binnen Stichting Corridor. We verwachten dat de 
bezuinigingen fors zullen zijn. Toch kunnen we geen concrete maatregelen 
nemen zolang we geen duidelijke informatie hebben. 
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31

In het proefproject Schulden en nu…? werkten mensen in een groep aan 
hun administratie en schulden.
Onze ambulant begeleiders begeleidden tot 2013 mensen individueel bij 
het zoeken naar oplossingen voor hun schulden. De vraag was of dit ook in 
de toekomst haalbaar zou zijn, als de financiering van begeleiding bij psychi-
atrische problemen zou overgaan van de AWBZ naar de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) en ondergebracht zou worden bij de gemeente. 
We verwachten dat de budgetten voor deze begeleiding dan met 25 procent 
zullen worden gekort.

Vooruitlopend hierop zochten we naar alternatieven om mensen ook binnen 
een beperkter budget de begeleiding te kunnen geven die ze nodig hebben.  
Zo ontstond het idee van groepsbegeleiding bij administratie en schulden. 
Deze begeleiding is tijdrovend. Als we die zonder kwaliteitsverlies aan meer-
dere mensen tegelijkertijd konden geven, zouden we kosten besparen en 
zodoende de overige individuele ondersteuning kunnen blijven geven.
Niet iedereen kon geholpen worden in een groep. Iemand met straatvrees zou 
bijvoorbeeld niet naar een bijeenkomst kunnen komen. Maar we verwacht-
ten dat veel mensen toch baat zouden kunnen hebben bij deze groepsgewijze 
begeleiding. Het kon ook voor cliënten prettig zijn om samen met lotgenoten 
aan hun probleem te werken. 
Samen met DISCK SC&W startten we het proefproject ‘Schulden en nu…?’. 
De deelnemers kwamen van Stichting Corridor, Reakt, Pameijer, Parnassia 
Bavo, Stichting Ontmoeting, Stichting Disck SC&W en Zowel! We wilden 
te weten komen of mensen met een psychiatrische achtergrond en andere 
mensen uit de wijk goed op elkaar zouden reageren en of ‘onze’ doelgroep wel 
naar een wijkaccomodatie zou gaan. 
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'Het gaat eigenlijk niet 
eens om die activiteiten 
zelf. Het is méér.'
Carlos

Carlos



Waardering, 
een glimlach, 
enthousiasme
Engelse en Franse lessen, een cursus 
mindfulness, een Spaanse, Turkse, 
Marokkaanse en Chinese middag, 
een sushiworkshop, verschillende 
uitjes in Rotterdam en een dag naar 
Antwerpen. De drijvende kracht  
achter deze activiteiten bij De Uit- 
daging was Carlos.

Na zijn opname wilde Carlos het liefst zo 
gauw mogelijk naar zijn oude werk terug: een 
verantwoordelijke functie bij een internatio-
nale organisatie. Zijn psychiater vond dat geen 
goed idee en zette hem op een ander spoor. 
In juni 2014 hoopt hij zijn MBO-diploma 
‘Maatschappelijke Zorg met ervaringsdeskun-
digheid’ te halen. Van 2011 tot 2013 liep hij 
stage bij De Uitdaging. Zijn hond Theo was er 
meestal ook bij.
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‘Bij de culturele middagen hadden we 
hapjes en drankjes van een bepaald land.  
Alleen op de Spaanse middag de sangria zon-
der alcohol natuurlijk. Ik hield een praatje 
van vijf minuten over dat land. Wat de vlag 
betekent, welke bijzondere plaatsen er zijn. 
De deelnemers vulden dat aan met wat ze zelf 
wisten. Dan ontstond er een gesprek. Het was 
gezellig en educatief tegelijk.’

‘We hebben ook een keer een dagje Ant-
werpen gedaan. Dat zal ik nooit vergeten. Dat 
was zo buiten de grenzen en toch zo leuk! Het 
was een hele organisatie, met drie begeleiders 
en 35 deelnemers. Ik had de route precies uit-
gestippeld, ik ken Antwerpen goed. Sommigen 
konden niet goed lopen, anderen hadden een 
sociale fobie. Daar moet je allemaal rekening 
mee houden. Het was een geweldige dag. 
Iedereen was blij. En ik was kapot, maar ook 
blij.  “Wanneer gaan we naar Brussel?”, vroeg 
ik. Ja, misschien gaan we ook een keer naar 
Brussel. Dat is verder weg en de kosten zijn 
hoger, dus of het kan weet ik niet. Maar het 
idee is er.’
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‘Het gaat eigenlijk niet eens om die acti-
viteiten zelf. Het is méér. Je begint de Engelse 
les met “I am, you are” en een half uur later 
ben je spontaan samen aan het zingen. Dat is 
een mooi moment. Dat ze na afloop naar huis 
gaan en zeggen: “Het was leuk, ik kom vol-
gende week terug.” Toen ze dat zeiden, wist 
ik: dit wil ik. Ik wil niet terug naar die baan vol 
stress met honderden mailtjes en deadlines. 
Hier zie ik mensen. Hier kan ik een glimlach 
op gezichten toveren en iets in de structuur 
van hun dag betekenen. Dat ik iets voor ande-
ren kan betekenen geeft mij een trots gevoel.’

‘Ik weet hoe het voelt om op bed 
te willen blijven en niet naar 
buiten te willen.'

‘Daarom ga ik soms een stapje over mijn 
grens heen als het nodig is mijn ervarings- 
deskundigheid te gebruiken. Tijdens mijn 
opname maakte ik mee dat een verpleegkun-
dige een collega riep: “Kun je het overnemen? 
Want mevrouw X zit te huilen en over tien  
minuten zit mijn dienst erop.” Dat vond ik erg. 
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Ze hield er geen rekening mee wat het voor 
ons, cliënten, betekende: “Ik heb eigenlijk 
geen tijd voor jullie.” Dat gevoel wil ik ande-
ren niet geven. Ook al is het mijn vrije dag, als 
het echt nodig is, dan doe ik het.’ 

Inmiddels loopt Carlos stage bij de Am-
bulante Begeleiding van de Thuishaven. Hij 
hoopt dat hij na zijn opleiding aan de slag 
kan bij De Uitdaging. ‘Hoeveel geld ik in mijn 
vorige baan ook kreeg, hier krijg ik waarde-
ring, een glimlach, enthousiasme. En begrip 
als ik een keer opbel dat het echt niet gaat en 
ik die dag niet kan komen. Bij mijn vorige baan 
zouden ze dat nooit pikken. De psychiater was 
nodig, maar die liet me nog niet lachen. Dat is 
wat De Uitdaging voor mij betekent.’

'Ik wil niet terug naar die baan 
vol stress met honderden mail-
tjes en deadlines.' 

~
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Evaluatie van het proefproject
Mensen bleken het leuk te vinden om op deze manier te werken aan hun 
schulden en administratie. Er was veel uitwisseling tussen de deelnemers en 
het lotgenotencontact beviel hen goed. Ook merkten we dat de verschillen-
de doelgroepen samenwerkten. 
Samen gebruikmaken van wijkaccomodaties ging op zich goed. De drempel 
naar andere activiteiten en contacten in de buurtcentra werd echter niet 
lager voor cliënten van Corridor. Zij mengden zich zelden met andere buurt-
bewoners in de vrije ruimte van het buurtcentrum. 
Bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan hadden enkelen kleine aan- 
varingen op sociaal gebied. Met hun administratie konden de deelnemers 
goed worden geholpen. Vragen die te specifiek waren, werden doorver-
wezen. Een groepje mensen was zo enthousiast dat ze na het proefproject 
doorgingen met het contact. Zowel! heeft hen hiervoor ruimte aangeboden.

cliëntenraad
Begin 2013 bestond de cliëntenraad uit slechts drie leden. Er waren enke-
le aspirant-leden, maar die traden niet allemaal toe tot de cliëntenraad. In 
maart kwam Ron de raad versterken. De vraag hoe we nieuwe leden kun-
nen werven, kwam in de loop van het jaar meerdere keren aan de orde.

De cliëntenraad heeft aangegeven meer onderwerpen te willen hebben om 
over na en mee te denken. Sommige leden hadden behoefte aan een cur-
sus, zodat ze de belangen van de cliënten van Corridor nog beter kunnnen 
behartigen. In 2013 is het hiervan niet meer gekomen, maar we hopen dat 
dat in 2014 wel gaat lukken. De cliëntenraad was sterk betrokken bij de 
ontwikkeling van de Thuishaven. De leden informeerden regelmatig naar de 
stand van zaken. De raad heeft meegedacht over de klachtenprocedure, het 
privacyreglement en de Meldcode huiselijk geweld. 
In december liep het arbeidscontract van Sjama af, waardoor zij de cliënten-
raad niet langer kon ondersteunen. Anneke van Rijswoud nam haar taken over.
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klachtencommissie 
De klachtencommissie handelde volgens de ‘Klachtenregeling interne 
klachten Stichting Corridor Dienstverlening’. Stichting Corridor Dienst-
verlening stuurde de huidige cliënten van de stichting een folder over de 
klachtencommissie en de klachtenregeling. Nieuwe cliënten ontvingen 
deze folder bij aanvang van de dienstverlening. De klachtenregeling 
kwam ook bij de evaluatie van de begeleiding ter sprake.

Bijeenkomsten 
De klachtencommissie kwam in de verslagperiode tweemaal bij elkaar. Bei-
de keren betrof het een reguliere vergadering. Er vond in deze periode geen 
enkele klacht en ook geen proefklacht plaats.
We bekeken de klachtenregeling opnieuw en pasten deze op onderdelen 
aan. De goedkeuringsprocedure zal in 2014 worden afgerond.
We actualiseerden de brieven die betrekking hebben op de klachtenproce-
dure, evenals de folder over de klachtenregeling.
We stelden de taakomschrijving van de secretaris op schrift. De taakom-
schrijving van de voorzitter, de bemiddelaar en de leden zullen in 2014 
schriftelijk worden vastgesteld. 

financiering 
Stichting Corridor ontving inkomsten uit de AWBZ, van de gemeente  
Rotterdam, Eigen Koers Hoogvliet en het ministerie van Onderwijs (stage-
fonds Zorg). Voor sommige activiteiten vroegen we een eigen bijdrage.
Het proefproject Schulden en Nu…? werd deels betaald uit de Stimulerings-
regeling Innovatie Begeleiding Rotterdam 2013. ‘Coalitie Erbij’ financierde 
een activiteit in de Week tegen Eenzaamheid. 



personeel, directie, 
raad van toezicht
Personeelssamenstelling
Martin Jacobusse - directeur/bestuurder
Vera van Dooijewaard -  bureaucoördinator 
Pembe Yüksel  - administratief medewerkster
Ferry Tolud  - onderhoudsmedewerker
Ylona Rijkeboer  - huishoudelijke hulp
Amit Arora  - vrijwilliger tuinonderhoud
Opvanghuis Psychiatrie
Inge Slagboom   - meewerkend teamleidster
Karlijn Blom   - begeleidster
Marijn Berghout  - begeleider
Doris Lubbers   -  begeleidster, stagiaire
Valerie Dieleman  -  begeleidster, stagiaire
Anneke Manbodh  -  begeleidster, stagiaire
Annelijne Verwijmeren  -  begeleidster, stagiaire
Renée van de Wetering  -  begeleidster, stagiaire
Vriendendienst Rotterdam
Marit de Bruijn   -  medewerkster
Hella de Boo   - administratief medewerkster
Diana Verhagen  - medewerkster 
Sjama Ramkhelawan  - medewerkster (tot december)
Katja van der Doelen  - medewerkster
Vriendendienst Hoogvliet
Marit de Bruijn  - projectcoördinator (tot mei)
Claudia van Velde -  projectcoördinator (vanaf april)
Rob de Vos   -  vrijwilliger (tot maart)
Marjorie Aalbers  -  stagiaire 
Melek Cevher   -  stagiaire 
Rinia Wekker  -  vrijwilliger 
Petra van de Sluis -  vrijwilliger
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Aaron Kiel  - stagiair (vanaf september)
Rabia Haddachi  -  stagiaire (vanaf september)
Esther Frank  - stagiaire (vanaf september)
Jamila Bazaoui  - stagiaire (vanaf september)
Ambulante Begeleiding
Yvonne O’Neill   - meewerkend teamleidster
Bram de Vrind   -  ambulant begeleider
Carla Coppoolse  -  ambulant begeleidster
Ruud van Luik   -  ambulant begeleider
Claudia van Velde  -  ambulant begeleidster (tot juni)
Karlijn Blom   -  ambulant begeleidster (tot juni)
Anneke van Rijswoud  -  ambulant begeleidster
Fleur Moolenaar  -  ambulant begeleidster 
Taryn Goris   -  ambulant begeleidster
Ellen Janssen   -  stagiaire (tot juli)
Desiree Hoefakker  -  stagiaire (vanaf februari)
Thuishaven
Aranka van der Velde  - meewerkend teamleidster
Herman van Malde - medewerker
Marit de Bruin  - medewerker
Ambulant begeleiders
Fleur Moolenaar    
Karlijn Blom    
Katja van der Doelen  
Ruud van Luik    
Carlos Pastor Guerra - stagiair (vanaf september)
Herman van Malde - stagiair
Projectteam De Uitdaging
Carlos Pastor Guerra (stagiair, tot september), Gert Zantman, Laurent 
Esain, Marcel Boerendonk
Vrijwilligers
Annelies Eggink, Aren Barnat,  Bert Wolffers, Dennis Looij, Eelco 
Blaauw, Ella van Dijk, Greg Girigorie, Johan Hagenus, Joop Tas, Maria 
Oliveira, Michael de Waal,  Mohammed Yakhlaf, Peter Flohr, Rinia Wek-
ker,  Ron van Welt, Sacco van der Werk, Sanne van Wees, Sjaak van Es













Stagiaires 
Francis Verschoor, Gabriella Vitale, Kimberly Blagrove, Marjolijn Snippe, 
Megan van Prooijen, Naomi Olsthoorn
Cliëntenraad
Ron    - voorzitter/lid
Joop Tas   - lid
Corrie Veraart   - lid
Zalina Heijnen   - lid
Vrijwilligersraad
Alison Martis   - lid
Joop Tas   - lid
Margreeth Klein  - lid
Bert Trechsel   - lid
Ella van Dijk   - lid
Diana Verhagen   - ondersteuner
Klachtencommissie 
Mevrouw H. Swarts  - onafhankelijk voorzitter
Marit de Bruijn   - secretaris
Diana Verhagen   - lid
Karlijn Blom   - lid
Vera Dooijewaard  - lid
Bram de Vrind   - bemiddelaar 
Marijn Berghout  - bemiddelaar
Raad van toezicht 
De heer E. Pieters  - voorzitter
De heer H. Bijlsma  - lid
Bram Kevenaar   - lid
Mevrouw E. Nagy  - lid
Adviseurs 
Fedde Bergsma, Huub Beijers, BAS consultancy (Ben Opdam)
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cijfers
Thuishaven

Vriendendienst West 

maatjes  49
koppels  20
schakelingen 13
werkervaringsplekken 1

Ambulante Begeleiding
   zorg in natura              PGB                          totaal
     
cliënten in zorg 21 1 22
op 1 mei 2013
nieuwe aanmeldingen  2  
afmeldingen  3  
cliënten in zorg 2013 20 1 21
op 31 december

De Uitdaging/Thuishaven
uren per jaar 7484
waarvan declarabel 3079
bezoeken 2522
uren wekelijks open 30

Opvanghuis Psychiatrie

Bezetting
aantal plaatsen  bezetting 2013 bezetting 2012 bezetting 2011
   (op basis van (op basis van (op basis van 6 bedden  
    8 bedden) 8 bedden) en 1 noodbed) 
               8        97%       94%       107%*



Aanmeldingen en bewoners
aanmeldingen (m: 207 / v: 128) 335
totaal aantal unieke aanmeldingen 123
 geen uitnodiging voor intakegesprek 309
	  vanwege plaatsgebrek 299
	  overige redenen 10
	 uitnodiging voor intakegesprek  26
	  niet verschenen op intake 2
	  intakegesprekken  24
	 	 	aspirant-bewoner ziet er zelf vanaf  2
	 	 	afgewezen  1
	 	 	nieuwe bewoners 21
bewoners op 1-1-2013   8
totaal bewoners 2013   29

Kenmerken
Van de 29 personen die in het Opvanghuis hebben verbleven of nog verblijven, waren er 
21 man (72%) en 8 vrouw (28%). De gemiddelde leeftijd bij binnenkomst was 31 jaar. 

Verdeling naar leeftijdsgroepen: 
 18-24 jr. 13 
 25-34 jr.  5 
 35-44 jr.  7 
 45-54 jr. 4 
 55 jr en ouder 0

Herkomst  
  percentage aantal
familie, vrienden  51,8% 15
dak- en thuisloos  6,9%  2
eigen huis of kamer  0,0% 0
andere hulpverleningsinstantie   0,0%  0 
crisiscentrum  27,6% 8
psychiatrie  0,0%  0
nachtopvang  6,9% 2
plataan   3,4%  1
begeleid Wonen   3,4%  1
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Uitstroom bewoners
Gedurende het jaar zijn 22 bewoners uitgestroomd. Onderstaand schema laat zien waar-
heen ze vertrokken.

 percentage aantal
eigen huis of kamer 18,2% 4
zonder adres achter te laten 13,7% 3
begeleid Wonen/beschermd wonen  40,9%  9
familie, vrienden 18,2%  4
psychiatrie 4,5% 1
overige voorzieningen 4,5%  1

Verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur van de bewoners was 131 dagen. 

Spreiding in verblijfsduur

verblijfsduur in dagen aantal personen
1 t/m 7 dagen 1
8 t/m 30 dagen 2
31 t/m 60 dagen 0
61 t/m 90 dagen 1
91 t/m 120 dagen 6
121 t/m 150 dagen 4
151 t/m 180 dagen 2
181 t/m 210 dagen 1
211 t/m 240 dagen 1
241 t/m 270 dagen 2
271 t/m 300 dagen 1
301 t/m 330 dagen 0
331 t/m 360 dagen 1
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Ambulante Begeleiding
   zorg in natura                 PGB                     Totaal
     
cliënten in zorg 51 2 53
op 1 januari 2013
nieuwe aanmeldingen   2 2 4
afmeldingen   2 0 2
cliënten in zorg 33 3 36
op 31 december 2013
over naar Thuishaven 18 1 19

Vriendendienst Rotterdam 

aantal geslaagde koppelingen in 2013    116

           totaal  deelnemers vrijwilligers
 aanmeldingen  234  134        100
 vrouw man  vrouw man    vrouw man
 138 96 81 53 57 43
uitschrijvingen       204      108  96

bestaande koppels totaal                  man/vrouw         vrouw/vrouw    man/man
op 31-12-2013  koppels  71       16        37             18
op 1-1-2013  totaal       man   vrouw
vrijwilligers 97 43 54
deelnemers 252 100 152

wachtlijst          totaal  deelnemers vrijwilligers
  233  190        43
 vrouw man  vrouw man    vrouw man
 138 95 114 76 24 19
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Activiteiten in 2013 
   bijeenkomsten   uitjes 
vrijwilligers  groepsbijeenkomsten 2 (borrel/lunch)
deelnemers  meet-and-greet  2

Gezamenlijke  activiteiten in 2013: 
koppelactiviteiten  uitjes deelnemers/ vrijwilligers diverse activiteiten
 2    3      

Ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers op 31-12-2013 
aantal ingeschreven vrijwilligers aantal ervarings-deskundigen          percentage 
 97                      62   64%

Vriendendienst Hoogvliet

maatjes op 1 januari 95
aanmeldingen 57
kennismakingsgesprekken 73
inschrijvingen 68
uitschrijvingen 43
maatjes per 31 december 120

koppelingen per 1 januari 39
koppelpogingen 94
koppelingsgesprekken 38
schakelingen 11
gestopte koppels 56
koppels erbij 53
koppelingen per 31 december 36

mailings 8
netwerkgesprekken 20
activiteiten 4

59



44

doelstelling, 
missie en visie
Doelstelling 
Stichting Corridor Dienstverlening biedt opvang, begeleiding en dagbe-
steding aan (ex-)psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen of ver-
blijven in huisvestingsprojecten van Stichting Corridor Beheer en schept 
voorwaarden om deze personen hun eigen positie te kunnen laten bepalen 
en maatschappelijk weerbaar te worden.

Missie
We willen bereiken dat een groep ggz-cliënten, door gebruik te maken 
van onze dienstverlening, zelfstandiger wordt en meer deel gaat uitmaken 
van de maatschappij. 

Visie
Corridor wil de doelstelling bereiken door steeds nieuwe producten en 
activiteiten te ontwikkelen. We willen aanvullend zijn op het aanbod van 
grotere ggz-instellingen en maatschappelijke organisaties. Daarom zal 
Corridor de maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen 
en steeds kritisch haar eigen koers bepalen. 
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