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In 2015 hebben we gekozen voor een digitale verantwoording. In verband met de kosten is er niet 
langer gekozen voor een papieren jaarverslag in boekvorm, zoals we gewend waren,  maar dit jaar 
wordt het een intern ontworpen en geschreven online jaarverslag.  
 
Een nieuwe jas 
Hulp van Stichting Corridor gaat in een nieuwe jas, daar hebben we in 2014 hard aan gewerkt. Door 
alle veranderingen in de zorg staat in 2015 veel te gebeuren. De gemeenten Rotterdam, Capelle aan 
den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen krijgen de verantwoordelijkheid voor 
onder andere de begeleiding en dagactiviteiten die Stichting Corridor biedt. Er zijn veel nieuwe 
zorgpaden en zorginhoud bedacht en onze ideeën en zienswijzen hebben we gedeeld met 
gemeenten, cliënten en medewerkers. Het hoofddoel is telkens geweest dezelfde uitkomsten van 
zorg te behalen met nieuwe ideeën.  
 
Stichting Corridor Dienstverlening algemeen 
In aanbestedingstrajecten van voornoemde gemeenten heeft Stichting Corridor meegedaan. Hierbij 
zijn we gegund bij de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Voor 
de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is Stichting Corridor niet door het gunningtraject gekomen. 
Dit betreuren we uiteraard. De zorg kunnen we gelukkig continueren door als onderaannemer van 
Stichting Onder Een Dak zorg te leveren in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen.  
 
Personeel 
Het jaar 2014 was een roerig jaar voor medewerkers van Corridor. We werden verblijd met twee 
geboortes. In 2014 was er ook voor twee medewerkers een ingrijpende diagnose, er werd kanker 
geconstateerd. Bij een kleine stichting als Corridor kwam dit hard aan. Gelukkig gaat het met beide 
medewerksters inmiddels weer beter.  
Daarnaast is Corridor geconfronteerd met aankomende bezuinigingen. We hebben hierdoor afscheid 
moeten nemen van enkele goede collega’s. Ondanks dat dit op beleidsniveau goed te verantwoorden 
is, blijft het een harde boodschap die niemand gewild heeft. Dit leidde tot onrust onder personeel. 
Ook was er onrust doordat niet iedereen overtuigd was dat goede zorg gewaarborgd blijft in de 
nieuwe WMO. Gaandeweg is hier meer vertrouwen in gekomen.  
 
Financieel 
In 2014 is meer uitgegeven dan er binnen is gekomen. De reserves zijn aangesproken om Corridor 
klaar te zetten voor 2015. Alle voorbereidingen op de transitie AWBZ/WMO kosten veel tijd. Hiervoor 
is extra personeel ingezet om dit in zo goed mogelijke banen te leiden. De financiële positie van 
Stichting Corridor is nog steeds goed.  
 
30-jarig bestaan Corridor  
In 2013 bestond Corridor 30 jaar. Dit hebben we op 10 januari 2014 met zijn allen gevierd. Er is een 
receptie gehouden in een zaal boven Café Engels. Medewerkers, cliënten en vrijwilligers hebben met 
zijn allen een toost uitgebracht. Tijdens de receptie was er de mogelijkheid om een Djembe- 
workshop  te volgen. Een muzikaal spektakel was het gevolg.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Martin Jacobusse, directeur 
Juni 2015  
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Doelstelling 
Stichting Corridor Dienstverlening biedt opvang, begeleiding en dagbesteding 
aan (ex-)psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen of verblijven 
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. 
 
 
 
 
 
 

  



5 

 

 
 
De Thuishaven is een project waar begeleid wonen, activiteiten, dienstverlening en wijk 
samenkomen. In eerste instantie is de Thuishaven gericht op mensen met een psychiatrische 
achtergrond, maar op termijn moet iedereen die ondersteuning nodig heeft elkaar hier 
kunnen vinden.  
 
Inleiding 
Voor de Thuishaven is 2014 een bijzonder jaar geweest. De verschillende onderdelen van de 
Thuishaven zijn steeds meer naar elkaar toe gegroeid. De Thuishaven is nu een smeltkroes van 
wonen, begeleiden, participeren en netwerken.  
De cliëntengroep die onder de Thuishaven valt, kan gebruik maken van een diversiteit aan hulp en 
begeleiding. Zo bieden we begeleid wonen aan, maar ook begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast 
kunnen mensen (begeleid) vrijwilligerswerk doen, maar kan er ook gebruik gemaakt worden van de 
inloop of meegedaan worden aan allerlei activiteiten. Daarnaast worden er diensten geboden door 
vrijwilligers aan cliënten. 
Onze ervaring met het cliënt gestuurde activiteitencentrum ‘De Uitdaging’ bouwen we uit naar 
ondersteuning van cliënten door vrijwilligers uit onze doelgroep in te zetten.  
De begeleiders van het ambulante team en het Thuishaven-team zijn in dit jaar ook samengevoegd. 
In het kader van de komende veranderingen in de manier van hulpverlenen, is het gehele ambulante 
team in september begonnen met  een netwerktraining, gegeven door de projectleidster van 
Vriendendienst West (ook onderdeel van de Thuishaven).  Deze training volgde op de cursus 
‘Netwerkgericht werken’ van Movisie, eerder dit jaar. 
 
Panden 
Het was natuurlijk de bedoeling dat we het pand aan de Provenierssingel zouden verlaten en 
omruilen voor een pand in Delfshaven, de plek waar ons andere / (hoofd-) kantoor is, onze begeleid 
wonen panden staan en een deel van onze zelfstandig wonende klanten gehuisvest is. Dit is echter 
niet gelukt. Een voordeel is dat het pand aan de Provenierssingel erg goed bereikbaar is. 
Onder de Thuishaven vallen vier begeleid wonen panden. Er zijn vijf wooneenheden afgestoten in de 
Osseweistraat, daar woont nog één bewoonster van Corridor. Er is  een nieuw pand gehuurd in de 
Ochterveltstraat, waar twee bewoners begeleid wonen. Daarnaast vallen ook de panden op de 
Pupillenstraat en de Schietbaanlaan nog steeds onder de Thuishaven. 
 
Toekomst en Samenwerking 
Zoals al eerder vermeld, was 2014 ook het jaar waarin we met de toekomst bezig zijn geweest. Met 
het ambulante team van de Thuishaven hebben we de training afgerond van Ben Venneman, waarin 
we geleerd hebben hoe we vrijwilligers optimaal  kunnen inzetten bij de ondersteuning van klanten 
van Corridor. Waar liggen de verantwoordelijkheden, wie kan wat en hoe betrekken we de klant hier 
op zo’n manier bij, dat hij/zij zelf de regie houdt. 
Vervolgens zijn we met alle ambulante medewerkers een training ‘Netwerkbegeleiding’ begonnen. 
Wat is een netwerk eigenlijk, hoe kan je dit met de klant bespreken, hoe bouw je zo’n netwerk 
samen op en hoe onderhoud en ondersteun je dit netwerk? 
Daarnaast zijn wij met STOED (Stichting Onder Een Dak) de mogelijkheden aan het onderzoeken om 
een aantal zaken samen te doen. STOED is één van onze onderaannemers in Rotterdam en we 
proberen daadwerkelijk samen te (gaan) werken op het gebied van bijvoorbeeld registratie, 
vertrouwenspersoon  en klachtencommissie . Ook de thuiszorgorganisaties TSN en INIS werken als 
onderaannemer met ons samen. 
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Corridor heeft ook een overeenkomst gesloten met Calibris. Wij werken met hen samen in het 
Wijkleerbedrijf in Delfshaven. Hier worden wat moeilijker plaatsbare stagiaires ondersteund om hun 
stages goed te doorlopen. Zo werkt er een stagiair op de Uitdaging en zal er  op het moment van 
schrijven worden onderzocht of een andere stagiair mee kan draaien in de ambulante begeleiding 
van een Thuishaven-klant. 
Gezien de nieuwe manier van begeleiden, worden er voorbereidingen getroffen om de medewerkers  
een cursus “Werken volgens de individuele rehabilitatiemethode” aan te bieden.  
 
Personeel 
We hebben in 2014 afscheid genomen van een aantal collega’s. Dit heeft natuurlijk invloed op zowel 
het team als de klanten die door betreffende collega’s begeleid werden. We hebben geprobeerd dit 
zo goed mogelijk op te vangen. Een aantal collega’s heeft een tijdelijke uitbreiding van hun contract 
gekregen.  
In de Thuishaven werken we met stagiaires uit alle geledingen, zowel HBO- als MBO- studenten. Ook 
van het wijkleerbedrijf lopen er stagiaires mee, zowel op de Uitdaging als in het ambulante team. 
Daarnaast werken er veel vrijwilligers bij de Thuishaven. Gedeeltelijk mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt (mensen met een psychiatrische achtergrond), mensen die (nog) geen betaalde 
baan kunnen vinden en ook mensen die hun werkzame leven achter zich gelaten hebben en toch nog 
iets zinvols willen doen.  
Juist deze mengelmoes van mensen die  bij de Thuishaven werken, maakt het ook zo’n bijzondere 
afdeling. Leren van en met elkaar om tot een uitdagende en nieuwe vorm van hulp bieden te komen 
is het doel. 
 
Noemenswaardige gebeurtenissen 
We hebben in Delfshaven met verschillende organisaties kennis gemaakt, bijvoorbeeld: ‘Wilskracht 
Werkt’, ‘Zowel!’ en ‘Frontlijn’. Hier zijn goede  samenwerkingsverbanden uit ontstaan. Ook is er 
contact gelegd met iemand die  vanuit het CVD die mensen ondersteunt bij het zoeken naar 
vrijwilligerswerk. 
 
Er is contact opgenomen met de Brouwerij de Prael in Amsterdam. Zij hebben een brouwerij en 
eetcafé opgezet, waar mensen met een psychiatrische achtergrond vrijwillig aan het werk gaan. Ook 
in Rotterdam zijn zij nu bezig een soortgelijk project op te zetten. De eerste twee afspraken zijn 
geweest en we beraden ons over een samenwerking.  
 
Er worden meer contacten gelegd binnen de Provenierswijk, omdat het ernaar uitziet dat we 
voorlopig nog op de Provenierssingel blijven zitten. Door de Ruilwinkel hebben we al contacten met 
buurtbewoners; we zijn nu ook bezig om met voorliggende voorzieningen in contact te komen. Zo 
hebben we meegewerkt aan de informatiemarkt die in de Propeller gehouden werd. Een voorbeeld 
hiervan is ook  het  Kerstdiner van de Uitdaging. Dit hebben we gedaan in de Propeller, waarbij we 
gebruik hebben kunnen maken van hun keuken.  
 
Voorlichting is er gegeven aan de Vraagwijzer Alexander. Zij hadden met name een vraag hoe om te 
gaan met een specifiek psychiatrisch beeld. Dat is een voorbeeld om met elkaar de hulpverlening op 
een hoger plan te trekken en van elkaar te leren 
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De Vriendendiensten zijn maatjesprojecten voor mensen die behoefte hebben aan sociale 
contacten. De vrijwilligers van de Vriendendienst bieden vrijwilligers sociaal emotionele 
steun, doen aan eenzaamheidsbestrijding of halen iemand uit een isolement. Er zijn drie 
Vriendendiensten: Vriendendienst Rotterdam, Vriendendienst West (onderdeel Thuishaven) 
en Vriendendienst Hoogvliet. De Vriendendiensten werken met elkaar  samen. Zo brengen ze 
tweemaal per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief uit (april en december) en zorgen ze samen 
voor werving en ondersteuning van studenten. Ook organiseren zij gezamenlijke activiteiten. 
 
Contactdagen voor deelnemers van de Vriendendienst 
Soms moeten deelnemers wat langer op een maatje wachten. Om te zorgen dat deze deelnemers 
toch andere mensen ontmoeten, worden er  contactdagen georganiseerd. In de zomer heeft er een 
contactdag plaatsgevonden in de activiteitenruimte van de Provenierssingel. Tijdens de  bijeenkomst 
gaven diverse mensen aan behoefte te hebben aan gezamenlijk wandelen. Een deelnemer bood aan 
om als tussenstop een drankje en hapje te verzorgen bij haar volkstuin.  
In het najaar waren er vier ‘buurtgerichte’ contactdagen (bezoek stadsboerderij De Wilgenhof, 
bezoek museumwoning Jacob Catsstraat, voettocht door Rotterdam-Zuid en wandelen in ‘t 
Schollebos). Deze dagen hadden het doel om deelnemers uit dezelfde buurt met elkaar in contact te 
brengen.  
 
Leerbijeenkomsten voor vrijwilligers 
Net als in de afgelopen jaren zijn er leerbijeenkomsten voor vrijwilligers van de Vriendendiensten 
georganiseerd. Hier krijgen vrijwilligers scholing en informatie over de doelgroep. 
 
 Er waren vier leerbijeenkomsten in 2014:  
 
1. intervisiebijeenkomst met daarbij gastspreker over chronische depressie; 
2. workshop ‘Het hebben van een  beperking en toch geschikt zijn als vrijwilliger’; 
3. workshop ‘Communicatie’;  
4. workshop ‘Posttraumatische stressstoornis (PTSS)’.  
 

Twee van deze workshops werden gegeven door vrijwilligers van de Vriendendienst. 
 
Studenten-vrijwilligers 
In februari en september hebben medewerkers van de Vriendendienst voorlichting en presentaties 
gegeven aan eerstejaars -studenten ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ en Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Hogeschool InHolland in Rotterdam.   
Voor de groep studenten-vrijwilligers zijn drie aparte leerbijeenkomsten georganiseerd.  
 
Vrijwilligersborrel en vrijwilligerslunch 
In maart vond de jaarlijkse vrijwilligersborrel plaats in Café Schieland. In oktober was de jaarlijkse 
vrijwilligersbrunch in de activiteitenruimte van Stichting Corridor. 
 
 Vrijwilligersdag Gouda 
In april zijn de vrijwilligers en deelnemers van de Vriendendiensten een dagje naar Gouda geweest.  
Daar hebben zij een stadswandeling gemaakt. In het kaasmuseum is uitgelegd hoe  kaas wordt 
gemaakt. Daarna was er een heerlijke lunch. Aan het eind van excursie was er gelegenheid om echte 
Goudse stroopwafels te kopen op de Goudse Markt.  
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Vrijwilligersmarkt Bibliotheek Rotterdam 
De Vriendendiensten van Hoogvliet en Rotterdam zijn in november aanwezig geweest op de 
vrijwilligersmarkt in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Ze  gingen uiteindelijk naar huis met  
gegevens van zeven geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij Stichting Corridor. Ook zijn er contacten 
gelegd met de medewerkers van Vrijwilligerswerk Rotterdam. Eind november zijn er in 
samenwerking met Vrijwilligerswerk Rotterdam tien vacatures uitgezet.  
 
Kerstdiner 
Door de grote belangstelling voor het Kerstdiner in voorgaande jaren was het Kerstdiner dit jaar over 
twee avonden verspreid. Op 17 en op 18 december kwamen in totaal 120 vrijwilligers en deelnemers 
bijeen in het Park Restaurant in Rotterdam. Er is heerlijk gegeten van het ‘All you can eat- kerstdiner’.  
 
Vriendendienst Rotterdam  
 
Netwerken en werving vrijwilligers 
In mei is de netwerkbijeenkomst ‘De participatie samenleving in de praktijk’ van Mezzo bezocht. 
Bovendien is de Vriendendienst in mei met een eigen stand /kraam actief geweest op de 
vrijwilligersmarkt “De Nieuwe Plantage” in Rotterdam.  
 
In juni is er kennis gemaakt met de Vraagwijzer in Schiebroek en is de netwerkbijeenkomst 
‘Steunpunt vrijwilligerswerk Schiebroek’ bezocht.  
In juli is er een presentatie over de Vriendendienst gegeven bij het Innercity Project.  
In november zijn er vrijwilligers geworven op de vrijwilligersmarkt Alexander en zijn medewerkers 
naar de landelijke maatjescampagne geweest van het Oranjefonds.  

 
Vriendendienst Hoogvliet  
 
Netwerken en werving vrijwilligers 
In Hoogvliet heeft de Vriendendienst veel energie gestoken in het contact leggen en onderhouden 
met de verschillende samenwerkingspartners uit Hoogvliet. Zo is er deelgenomen aan negen 
vrijwilligersnetwerkbijeenkomsten.Tijdens deze bijeenkomsten is de ‘Participarade’ vormgegeven. De 
Participade is een dag waarop maatschappelijke initiatieven bij elkaar komen om burgers, 
ondernemers, professionals, ambtenaren en bestuurders kennis te laten maken met elkaar en om 
elkaar te inspireren. Dit gebeurde in samenwerking met de partner-collega’s van Vrijwilligerswerk 
Rotterdam, Eigen Koers Hoogvliet, Humanitas, De Protestante Gemeente Hoogvliet, Pameijer,  Argos 
Zorggroep, Lelie Zorggroep, UVV en Gebiedsteam Hoogvliet.  
Eind 2014 is een start gemaakt met het in kaart brengen van de potentiële vrijwilligers in Hoogvliet 
en is gebrainstormd hoe deze op de juiste plek te krijgen. Er zijn kennismakingsgesprekken gevoerd 
met Stichting Buurt m/v, CVD, Pameijer en Stichting Philadelphia. Een groot deel van de deelnemers 
van de Vriendendienst is via deze organisaties  bij de Vriendendienst aangemeld. 
 
Participarade 
In september vond de ‘Participarade’ plaats in Hoogvliet. Dit jaar was er sprake van een nauwe 
samenwerking tussen de diverse vrijwilligersorganisaties. Het evenement was een groot succes en 
kende  een grote opkomst. Het heeft een nieuwe groep vrijwilligers opgeleverd, die kunnen worden 
ingezet bij de diverse  instanties.   
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Pompoendag Volkstuinenvereniging ‘Ons Belang’  
De Pompoendag 2014 vond plaats in september bij Volkstuinenvereniging; ’Ons Belang’.  
Medewerkers van de Vriendendienst zijn op deze dag aanwezig geweest, de organisatie was in 
handen van de volkstuinenvereniging. Er waren diverse activiteiten waar jong en oud aan deel kon 
nemen. Ongeveer 25 deelnemers van de Vriendendienst hebben een bezoek gebracht aan dit 
evenement. 
 
Koken Stichting Philadelphia 
Medewerkers, deelnemers, vrijwilligers en stagiaires van de Vriendendienst hebben dit jaar twee 
keer een maaltijd verzorgd voor de bewoners en medewerkers van Stichting Philadelphia (locatie 
Eline Verestraat Hoogvliet). In juli stond er Surinaamse Roti op het menu en in december waren er 
Hollandse pannenkoeken. De bewoners en gasten ervoeren deze dagen als zeer bijzonder. Er 
ontstaan nieuwe contacten doordat de mensen van de Vriendendienst samen aan tafel gaan met de 
bewoners van Philadelphia. De bewoners van Philadelphia vinden het heerlijk om te helpen met 
koken, stralen in de bediening en ontvangen de gasten van de Vriendendienst met open armen in 
hun woning. De medewerkers van de Vriendendienst gebruiken deze momenten om de deelnemers 
beter te leren kennen en mensen aan elkaar voor te stellen.  
 
Wandelingen 
Dit jaar zijn er drie wandelingen door Hoogvliet gemaakt. Vrijwilliger Thijs heeft de wandelingen 
uitgezet en op papier beschreven. Bij iedere  wandeling sloten er nieuwe wandelaars aan: jong, oud, 
snel, minder snel, een dame in scootmobiel en een mevrouw met haar hondje. Iedere wandeling 
ontstonden er ongedwongen gesprekken onder de deelnemers.  
 
Opvallende koppels  
Alle koppels zijn bijzonder te noemen. Het betekent in alle gevallen dat er 2 mensen een nieuwe 
ervaring met elkaar aangaan. Er worden samen dingen ondernomen, mensen gaan er samen op uit, 
drinken een kop koffie en kunnen weer eens met iemand kletsen. 
In 2014 zijn de vrijwilligers aan iemand gekoppeld, hebben 11 studentes zich ingezet voor 1 of 
meerdere maatjes en hebben we verschillende deelnemers aan elkaar gekoppeld. 
 
Vrijwilliger Thijs (62) met zijn wandelmaatje (45): 
 
Het maatje van Thijs heeft een ontbrekend korte termijn geheugen. Samen met Thijs maakt hij 
wekelijks (lange) wandeltochten. Samen hebben zij getraind voor de wandelvierdaagse van 
Nijmegen. Helaas is het maatje van Thijs hiervoor niet uitgeloot. Tijdens de wandelingen hebben zij 
goede gesprekken. Thijs schrijft in een schrift wat zij hebben gedaan, zodat het maatje dit op andere 
dagen terug kan lezen. Samen met het maatje bereiden zij de wandeltochten voor de Vriendendienst 
voor. Door de inzet en het geduld van Thijs is het maatje gezond, actief en sociaal betrokken!   
 
Vrijwilligster Jenny (34)  met haar maatje (83) 
 
Jenny meldt zich aan bij de Vriendendienst Hoogvliet. Ze werkt vier dagen in de week, maar heeft op 
maandag niets te doen. Zelf heeft zij nooit een oma gehad en zou het allerliefste iets willen 
betekenen voor een oudere dame. De dame waaraan Jenny is gekoppeld kwam net uit het 
ziekenhuis,. Na een val van trap heeft zij een zware heupoperatie ondergaan. Zij moet revalideren en 
heeft hulp nodig bij het doen van de boodschappen. Na het 1e bezoek belt de Vriendendienst hoe het 
is gegaan. Mevrouw geeft aan niet alleen een hulp, maar ook een vriendin gevonden te hebben! Het 
klikt zo goed. De dames praten honderduit, Jenny blijft iedere week eten en mevrouw knapt 
zienderogen op!  
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Stagiaire Azra (19) met haar maatje (34): 
 
Azra vraagt in een mail of zij stage kan lopen bij de Vriendendienst. Kim Maree nodigt haar uit voor 
een kennismakingsgesprek. Er volgt een 2e mail: “er is alleen 1 ding, ik ben doof….” 
 
Kim heeft haar uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Azra blijkt een heel enthousiast en 
gedreven persoonlijkheid. Het maatje aan wie zij een week later wordt voorgesteld,  blijkt ook doof 
te zijn en tevens zwaar verstandelijk beperkt. Begeleidsters  van de woonvoorziening hebben 
eigenlijk geen goed beeld van haar beperking, omdat er niet met de vrouw gecommuniceerd kan 
worden… 
Al na het eerste contact blijkt dat Azra met gebaren heel veel informatie krijgt! Het valt wel mee met 
de verstandelijke beperking van het maatje! Begeleidsters en de Vriendendienst zijn verbijsterd. 
Ieder bezoek leert Azra de vrouw meer gebaren, ‘praten’ zij over het werk. Tevens geeft het maatje 
aan dat ze zo graag naar een doven activiteitencentrum wil. Ze gaan er samen heen! De moeder van 
het maatje geeft aan dat haar dochter veel opgewekter is, beter haar best doet om contact te 
maken. Van begeleidsters op de groep krijgen we terug dat ze trots is op het feit dat ze gebaren kan 
aanleren aan de begeleidsters. Ze lacht weer!   
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Het Opvanghuis biedt opvang en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische achtergrond. 
Gedurende een periode van enige maanden wordt samen met de cliënt geprobeerd een (her)opname 
in een psychiatrisch ziekenhuis of een bestaan als dak/thuisloze te voorkomen of te beëindigen. De 
opvang is in eerste instantie gericht op het creëren van een basis voor het bestaan, in de vorm van 
huisvesting en bijvoorbeeld inkomen. Daarnaast komen de individuele problemen aan de orde. Het 
Opvanghuis biedt zelf géén behandeling, maar verwijst de bewoners daarvoor door, naar 
bijvoorbeeld het BAVO of de Forta groep. Van de bewoners wordt verwacht dat zij zich op basis van 
hun persoonlijke vermogens inzetten voor het bereiken van hun doelen.  
 
Netwerk & participatie cliënten vergroten  
De medewerkers van het Opvanghuis zijn bezig geweest om specifiek in de wijk de ‘sociale kaart’ in 
beeld te krijgen. Er is georiënteerd op mogelijkheden met betrekking tot vrijwilligerswerk, buurtwerk 
en jongeren. Bewoners kunnen in de wijk veel betekenen en ook kunnen zij er zelf ook  voor  terug 
krijgen.   
De samenwerking tussen het Opvanghuis en de Thuishaven is het afgelopen jaar uitdrukkelijk 
geïntensiveerd. De Vriendendienst West is onderdeel van de Thuishaven van Stichting Corridor en 
hanteert  een ‘wijkgerichte benadering’. Een voorbeeld van deze samenwerking is het organiseren 
van  wekelijkse activiteiten met bewoners van het Opvanghuis door twee stagiaires van de 
Vriendendienst. Ook de Burendag en activiteiten voor de ‘Singeldingen’ zijn in samenwerking met de 
Thuishaven georganiseerd.  
Bewoners en medewerkers van het Opvanghuis hebben het afgelopen jaar de binding met de wijk 
gezocht. Zo heeft een medewerker van het Opvanghuis een bijeenkomst van de buurt bijgewoond.  
Daarnaast hebben bewoners en medewerkers een bijdrage geleverd aan de ‘Singeldingen’.  
In opdracht van de teamleider van het Opvanghuis zijn in 2014 onderzoeken uitgezet bij de 
Hogeschool Rotterdam met betrekking tot het thema ‘verbinding in de wijk’. 
De resultaten vanuit deze onderzoeken zijn in het team van het Opvanghuis gepresenteerd.  
De medewerkers van Stichting Corridor zijn getraind in het netwerkgericht werken. In deze training 
zijn verschillende manieren besproken om het netwerk in kaart te brengen. Onderlinge verhoudingen 
binnen het netwerk zijn aan de orde gekomen alsook de krachten en valkuilen van een netwerk.  
Het in kaart brengen van het netwerk bij de start van het hulpverleningstraject is inmiddels 
opgenomen binnen de basistaken en wordt momenteel door alle medewerkers uitgevoerd. Hierdoor 
krijgen we sneller een beeld van de mogelijkheden, maar ook van de valkuilen binnen het netwerk 
van de bewoner(s). Daarnaast is er een product opgezet, waardoor het makkelijker wordt om de 
kwaliteiten en leervragen / -doelen van de bewoner te formuleren.  
 
Voorbereiden transitie begeleiding individueel 
Het jaar 2014 stond in het teken van de transitie van AWBZ- functies naar de gemeenten. Steeds 
werd er meer duidelijk over de veranderingen waar het Opvanghuis in 2014 mee te maken kreeg.  
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Ontmoeting samenwerkingspartners 
Ook dit jaar zijn de contacten met verschillende contactpersonen weer geëvalueerd in persoonlijke 
gesprekken. Zo zijn er gesprekken geweest met onder andere de trajectregisseur van de GGD (die 
betrokken is bij de trajecten van de jongeren die in het Opvanghuis verblijven), contactpersonen van 
SoZaWe en Stichting ‘De Ontmoeting’. Deze gesprekken zijn erg belangrijk en worden door de 
teamleider als zeer prettig en warm ervaren.   
     
Grote schoonmaak 
Net als elk jaar is er een grote schoonmaak met de bewoners en medewerkers van het Opvanghuis 
gehouden. Het hele huis is van top tot teen schoon gesopt. Na afloop van deze schoonmaakactie 
hebben we met elkaar chinees gegeten.  
 
Burendag 
Op vrijdag 26 september  2014 hebben wij als stichting meegedaan met de Landelijke ‘Burendag’. Op 
deze dag is er geprobeerd een brug te slaan naar  de buurtbewoners. Verschillende medewerkers zijn 
samen met bewoners  van het Opvanghuis en vrijwilligers van de Uitdaging de wijk in gegaan. Er is 
aangebeld bij de omringende buurtgenoten met de vraag of zij nog afval hadden, dat weggegooid 
moest worden.  Er  werd in grote lijnen enthousiast gereageerd op dit initiatief. Dit uitte zich o.a. in 
interessante gesprekken met mensen in de wijk. Verder is er een groep op uit gegaan om de 
omgeving ‘schoon te vegen’ en vuilnisvrij te maken. Op deze dag is tevens een ‘open huis’ gehouden 
voor het Opvanghuis. Meerdere buurtbewoners en een aantal hulpverleners van andere organisaties 
heeft ons die dag een bezoek gebracht. Het was een geslaagde dag waarbij zowel betrokkenen 
binnen de organisatie als de buurtbewoners een belangrijke rol hebben gespeeld. Op de Burendag 
zijn we in contact gekomen met een aantal buurtbewoners met goede suggesties  met betrekking tot 
wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen, bijvoorbeeld in de zin van het gezamenlijk 
organiseren van activiteiten in de wijk (op het gebied van onderhoud, sport etc.). 
 
‘Singeldingen’ 
Er is in 2014 contact gelegd met het initiatief ‘Singeldingen’ om de verbinding binnen de wijk te 
leggen. Medewerkers en bewoners hebben zich ingezet voor dit initiatief. Zo zijn er taarten gebakken 
door bewoners van het Opvanghuis, ondersteunt door een medewerkster van de Thuishaven. Verder 
zijn er door zowel medewerkers als bewoners promotie folders van ‘Singeldingen’ rondgebracht en 
zijn er pannenkoeken gebakken voor de kinderen in de buurt. 
 
Training alcohol- en drugsbeleid 
Medewerkers van Corridor hebben deelgenomen aan een Youz (Bouman GGZ) georganiseerde 
training. Deze training had als thema ‘signalering van verslavingsgedrag bij jongeren’: Hoe kun hier 
als professional over in gesprek gaan. Motiverende gespreksvoering en de rol van Youz zijn daarin 
aan de orde gekomen.  
 
Personeel  
Binnen het team van het Opvanghuis zijn er het afgelopen jaar verschuivingen geweest van het 
personeel. Eind juli is de teamleidster met zwangerschapsverlof gegaan en heeft een 
teammedewerker haar werkzaamheden tijdelijk overgenomen. Deze medewerker van het 
Opvanghuis is op zijn beurt weer vervangen gedurende deze periode.  
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Begin 2014 bestond de cliëntenraad uit vier leden. Ron was kort lid van de raad. Hij stopte vanwege 
zijn opleiding. Voor hem is Eelco in de plaats gekomen. De cliëntenraad is dit jaar ondersteund door 
Anneke van Rijswoud (tot juni), daarna door Marit de Bruin en Sanne Spetter.   
 
De cliëntenraad heeft in 2014 geïnventariseerd wat de mening van de cliënten en vrijwilligers is over 
Corridor. De raad heeft meegedacht over kleine bezuinigingen, het inzetten van vrijwilligers binnen 
de ambulante begeleiding, de nieuwe werkwijze van Stichting Corridor en de samenwerking met 
Stichting STOED (Stichting Samen Onder Een Dak). 
De cliëntenraad woonde eveneens enkele bijeenkomsten van het Basisberaad bij. In het Basisberaad 
wisselen verschillende cliëntenraden informatie uit en worden er actuele onderwerpen besproken 
vanuit het cliëntperspectief. Eelco bezocht de Themamiddag ‘Wmo-plannen Rotterdam’ die het 
Basisberaad organiseerde  
 
Net als in 2013 is gesproken hoe er nieuwe leden geworven kunnen worden voor de raad. Vastgelegd 
is welke kwaliteiten nieuwe leden van de raad dienen te hebben.  
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De Klachtencommissie handelde volgens de ‘Klachtenregeling interne klachten Stichting Corridor 
Dienstverlening’. Stichting Corridor Dienstverlening heeft de klachtenregeling bij huidige cliënten van 
de stichting onder de aandacht gebracht door middel van het toezenden van een folder over de 
klachtencommissie en de klachtenregeling. Nieuwe cliënten ontvangen deze folder bij aanvang van 
hun begeleiding. Bij de evaluatie van de begeleiding komt de klachtenregeling eveneens ter sprake. 
 
De klachtencommissie is in 2014 tweemaal bij elkaar geweest. Beide keren betrof het een reguliere 
vergadering. De taakomschrijving van de voorzitter is dit jaar vastgelegd. De taakomschrijving van de 
bemiddelaar en de leden zullen in 2015 volgen. Ook is gesproken over de aansprakelijkheid van 
vrijwilligers binnen de Stichting Corridor. 
Er is in deze periode een proefklacht afgewikkeld. De behandeling van de proefklacht is goed 
verlopen. Door de afhandelen van deze ‘proefklacht’ is de commissie extra alert geworden. De 
bevindingen uit de evaluatie worden meegenomen in de behandeling van de volgende (proef)klacht.  
 
In  november 2014 is een klacht bij de klachtencommissie ingediend. De betreffende klacht is volgens 
de procedure eerst gemeld bij de bemiddelaar en bevindt zich eind 2014 in de bemiddelingsfase. 
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In 2014 kwam de Vrijwilligersraad vier maal bij elkaar. Twee leden hebben afscheid genomen (Jasper 
en Ella) en Jaap is als nieuw lid toe getreden.  
 
In de vergaderingen is gesproken over de vrijwilligersovereenkomst bij de stichting.  
De vrijwilligersraad heeft de tekst hiervan aangepast. Verder is de locatie voor de vrijwilligersborrel 
gekozen.  
Voor het werven van meer vrouwelijke vrijwilligers heeft de raad enkele suggesties gedaan en één 
ervan zelf uitgevoerd: Er zijn folders uitgedeeld aan kennissen en relaties.  
De raad heeft verder voorstellen gedaan voor verhoging van het slagingspercentage van de koppeling 
tussen vrijwilliger en cliënt.  
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Stichting Corridor ontving in 2014 inkomsten uit de AWBZ, van de gemeente Rotterdam, Eigen Koers 
Hoogvliet en PGB-klanten. Voor enkele activiteiten vroegen we een eigen bijdrage.  
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Martin Jacobusse - directeur/ bestuurder 

 

Raad van toezicht  

De heer F. Kevenaar  - voorzitter   

De heer H. Bijlsma - lid 

Mevrouw  E. Nagy - lid 

De heer G. W. de Booij Soetens - lid (september 2014) 

Mevrouw M. Bonestroo-Vantoll -   lid (september 2014) 
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Ambulante begeleiding   

     

  Kwartaal 1  kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4  

Aantal aanmeldingen 2 4 3 2 

Totaal aantal bewoners 
dat begeleiding kreeg 

64 63 65 64 

 
 
      

Thuishaven      

   

  Kwartaal 1 kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4 Totaal einde kwartaal  

Koppels erbij 9 16 5 14 44 

      

   

  Kwartaal 1 kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4 Totaal einde kwartaal  

Schakelingen 14 19 6 1 40 

      

 

  Kwartaal 1 kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4 Totaal einde kwartaal  

Werkervaringskansen 0 0 2 3 5 

 
 
 

   
  

Vriendendienst 
Rotterdam  

 
    

     

  Kwartaal 1 kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4 Totaal einde kwartaal  

Koppels erbij 25 26 29 36 116 

 
 
 

Vriendendienst Hoogvliet 

(maatjesproject) 
  

Aanmeldingen 58 

Inschrijvingen 54 

Koppelingsgesprekken 52 

Koppels erbij 44 

Maatjes einde jaar 129 
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Vriendendienst West (maatjesproject)    

    

  Kwartaal 1  kwartaal 2  Kwartaal 3 Kwartaal 4  

Aanmeldingen 26 24 21 14 

Inschrijvingen 34 20 19 15 

Uitschrijvingen 5 3 20 17 

Koppelingsgesprekken 6 9 2 6 

Gestopte koppels 10 4 10 12 

Koppels erbij 9 16 5 14 

Schakelingen 14 19 6 1 

(werk)ervaringskansen 0 0 2 3 

Maatjes einde kwartaal 72 93 92 90 

 
 
 

Opvanghuis     

7 cliënten zijn opvang gestart in 2013 en lopen door in 2014 

  

Kwartaal 1 kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4 

Totaal einde jaar  

Aantal cliënten 13 6 6 5 30 

      

    

  Kwartaal 1 kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4 Gemiddelde einde jaar 

Bezetting in % 95,67% 96,67% 95,67% 95,67% 95,92% 
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Adressen en telefoonnummers 
 
 
Centraal Bezoek- en Postadres Vriendendienst Rotterdam 
Heemraadssingel 197  Provenierssingel 66d 
3023 CB  Rotterdam  3033 EN Rotterdam 
Telefoon 010-437548 Telefoon: 010-2621756    
centraalbureau@stichtingcorridor.nl vriendendienst@stichtingcorridor.nl 
www.stichtingcorridor.nl  

IBAN: NL11 INGB 0005 5919 69 Vriendendienst Hoogvliet 
 Middenbaan Noord 43 

Opvanghuis Psychiatrie 3191 EM Hoogvliet 
Heemraadssingel 167 Telefoon: 06-81189702 
3023 CB Rotterdam info@vriendendiensthoogvliet.nl 
Telefoon 010-4622107 www.vriendendiensthoogvliet.nl 
opvanghuis@stichtingcorridor.nl 

 Ondersteuning 
 Provenierssingel 66d 
 Telefoon: 010-4774178 
 ondersteuning@stichtingcorridor.nl 

 

. 
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