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Ganzenbordspellen zijn al bekend uit de zestiende eeuw. Het spel beeldde een levens-

weg uit, waarvan de loop werd bepaald door het lot (de dobbelsteen).  

 

Er zijn vakjes met een speciale betekenis:  

brug  ga verder naar 12 

herberg een beurt overslaan 

put  blijven tot een ander komt 

doolhof terug naar 39 

 

 

Bron: Wikipedia 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodlot_%28term%29
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Voorwoord 
 

Een opbouw naar WMO inclusief 
Onze hulpverlening zit in een nieuwe jasje. Daar hebben we in 2015 hard aan gewerkt. Door alle 
veranderingen in de zorg stond in 2015 veel te gebeuren. De gemeenten hebben hun nieuwe ver-
antwoordelijkheden genomen. Soms gaat dat mis, maar veel gaat ook goed. Laten we dat niet verg-
eten! 
 
 
Stichting Corridor Dienstverlening hoofdpunten 
De cliënten hebben van de vele veranderingen veel stress gehad. Zorginhoudelijk zijn aanpassingen 
gedaan aan de te leveren zorg. De zorgvragen blijven dezelfde. Wat veranderde er zoal?  
Corridor kijkt nadrukkelijker naar de mogelijkheden van het netwerk van cliënten. We vragen ook 
vaker iets van cliënten als wederdienst. We komen minder op vaste tijden en kijken vaker of er in 
de wijk een andere hulpbron is. We mogen gewoon met mantelzorgers in gesprek en kunnen met 
de cliënt op pad zonder dat daarover moeizame verantwoordingen moeten worden afgelegd. De 
ondersteuners en cliënten staan meer aan het stuur.  
In de gestelde indicaties zijn geen excessen voorgekomen. Er was voldoende geïndiceerde hulp be-
schikbaar voor de cliënt. Het netwerk van cliënt valt zoals verwacht nog steeds tegen.  
Maar dan de achterzijde van de hulpverlening. De administratieve kant van de hulpverlening is zeer 
tijdrovend geweest in 2015. Het cliëntregistratiesysteem werkte voortdurend niet of ver onder de 
maat. Dat lag zowel aan de softwareleverancier van Corridor als aan de software van de gemeenten 
en het gegevensknooppunt waar nog volop gebouwd en geschreven moest worden aan de soft-
ware. Stichting Corridor is druk geweest met het handmatig corrigeren en aanleveren van bestan-
den omdat software het liet afweten. Als gevolg hiervan zijn meer kosten gemaakt en is ingeleverd 
op hulpverleningstaken.  

 
 
Personeel 
Het jaar 2015 was in tegenstelling tot 2014 een jaar zonder veel verande-
ringen in het personeelsbestand. Van een interim bureaucoördinator en 
ziektevervanging is afscheid genomen in 2015. Wegens zwangerschapsver-
vanging is een administratief medewerker aangetrokken die tot februari 
2016 zal blijven. Van één medewerkster hebben we afscheid genomen.  

 

Onderaanneming 
Nieuw was dit jaar dat we op grotere schaal met onderaanneming hebben gewerkt. Zo is de huis-
houdelijke hulp uitbesteed aan enkele specialistische organisaties (in Rotterdam) en zijn er samen-
werkingen met collega-instellingen op het gebied van GGZ hulp (Vlaardingen en Hoek van Holland).  

 

Financieel 
In 2015 is er een verlies te nemen door diverse oorzaken. Begin 2015 zijn er onduidelijkheden ge-
weest met de urendeclaraties van medewerkers waardoor te weinig uren werden geregistreerd. De 
verliesgevende indicaties overgangsrecht zijn veel langer gebruikt dan de bedoeling was, dat zorgde 
voor een verliespost op de inkomsten. Ook was er een ingecalculeerd verlies door meer inzet van 
bureaucoördinatie begin 2015.  
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Opmerkingen 
  toepassing gedragscodes zijn toegepast in de geest van de code; 
 maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op bescheiden schaal wordt afval gescheiden 

ingeleverd. Niet op elke locatie omdat sommige stadsdelen dat niet ondersteunen. Het 
pand aan de Heemraadssingel is klimaat neutraler gemaakt met kleine aanpassingen. 

 
 
Stichting als rechtsvorm 
Stichting Corridor Dienstverlening is bewust een stichting zonder winstoogmerk. Geen enkel lid 
van de Raad van Toezicht, nog de medewerker of directeur/ bestuurder heeft financieel profijt 
van een positief resultaat of omzetstijging. En dat hoort ook zo!  
 
 
De Toekomst 
De veranderingen in de zorg zijn op hoofdlijnen achter de rug. Stichting Corridor is financieel 
gezond en kan doorgaan met de bestaande projecten. Er zijn op dit moment geen concrete aan-
wijzingen voor verdere bezuinigingen of contractbeëindigingen. De door de Raad van Toezicht 
goedgekeurde begroting voor 2016 laat een tekort van ongeveer €3.700 zien. De begroting voor 
de baten van 2016 komt bij benadering € 15.000 hoger uit dan de baten van het jaar 2015.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Martin Jacobusse, directeur/bestuurder 

 

Maart 2016 
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Doelstelling, missie en visie 

 
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 maat-
schappij. 
 
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 de eigen koers bepalen. 
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Corridor Ondersteuning 

 

Inleiding 
Corridor Ondersteuning biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen in de buurt 
die een steuntje in de rug nodig hebben, op wat voor manier dan ook, ondersteuning. Dit kan gaan 
om professionele begeleiding, maar net zo goed om ondersteuning van vrijwilligers of van elkaar. 
De Ondersteuning wil een plek zijn waar je elkaar kan vinden, waar ieders kwaliteiten benut wor-
den, vanuit de gedachte dat je ondanks je beperkingen wat voor de ander kan betekenen.  

 
Corridor Ondersteuning bestaat uit verschillende afdelingen, 
de Uitdaging (het cliënt gestuurde activiteitencentrum), Vrien-
dendienst West en het ambulante team. De verschillende af-
delingen gaan echter steeds meer door elkaar lopen en wor-
den daarmee een geheel, waardoor we onze cliënten optimaal 
de gelegenheid kunnen geven de stap naar participatie en 
meedoen te maken. Zo gaan vrijwilligers van de Uitdaging (zelf 
vaak met een psychiatrische achtergrond) ook bij cliënten van 
het ambulante team langs, voor een praatje, ter ondersteu-
ning van bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek, om samen een 
activiteit te doen. Een ander voorbeeld is, dat Vriendendienst 
West voor vrijwilligers die een stapje verder willen dan de Uit-
daging, een ervaringsplek zoekt waar ze zich verder kunnen 
ontwikkelen. 

 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
In 2015 zouden alle indicaties omgezet worden naar arrangementen. Dit is helaas grotendeels niet 
gelukt, waardoor het voor Corridor Ondersteuning moeilijk was al dit jaar het werken met arrange-
menten te implementeren. Dat komt doordat er nog te veel met oude indicaties gewerkt moest 
worden. 
Wat we gemerkt hebben is dat het voor cliënten ook best een hele verandering is. Veel cliënten zijn 
gewend aan de vaste afspraak eenmaal per week en vinden verandering hierin moeilijk. Daarnaast 
zijn zij ook gewend dat de persoonlijke begeleider veel met hen bespreekt en regelt, dus ook de 
inzet van vrijwilligers hierin wordt niet altijd even gemakkelijk geaccepteerd.  
De manier van indiceren en de ondersteuningsplannen die uitgegeven zijn, worden positief ontvan-
gen. De gesprekken zijn in de meeste gevallen prettig. En zeker in de loop van het jaar meestal door 
kundige indicatiestellers gedaan. Dat is prettig voor onze cliënten, omdat het vaak toch erg span-
nend is je verhaal weer opnieuw te moeten vertellen en dan ook nog aan een vreemde.  
 
 
Methode van werken 
Stichting Corridor probeert in de regio Rotterdam het prettige alternatief te zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat we een, relatief, kleine stichting zijn. Niet om het klein zijn, wel om de voordelen die 
dat biedt. De lijntjes zijn kort, we kennen elkaar. Ook voor cliënten is het gemakkelijk om met de 
directeur/ bestuurder in gesprek te gaan, om maar een voorbeeld te geven. De stichting is plat van 
opzet en dat stralen we naar onze cliënten uit. Medewerkers zijn niet meer of beter. Wat we pro-
beren is om met de cliënt samen de problemen aan te pakken. We vinden het juist ook belangrijk 
om samen met de cliënt naar de toekomst te kijken, erachter te komen wat de wensen zijn en wat 
haalbaar is. Welke stappen daartoe genomen dienen te worden en hoe we die voor elkaar krijgen. 
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We gebruiken hiervoor de Presentie benadering en Individuele  Rehabilitatie methode.  
 
 
Samenwerking vrijwilligers en betaalde medewerkers 
Belangrijk is, dat voor de cliënt, de vrijwilliger en de betaalde medewerker de verschillende ta-
ken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Hierin zijn we ons aan het ontwikkelen in samen-
spraak met de projectbegeleidster van Vriendendienst West. Ook de kennis opgedaan bij de 
Uitdaging zetten we hier in. Cliënten onderling kunnen van grote betekenis voor elkaar zijn, ook 
in de ondersteuning. Zo krijgt een cliënt die zich erg alleen voelt en daardoor nogal een claim op 
de medewerkers legde, nu extra bezoek van een vrijwilliger. Een ander voorbeeld is dat er een 
vrijwilliger boodschappen doet voor iemand die het regelmatig niet voor elkaar krijgt naar bui-
ten te gaan.  
Stagiaires van Vriendendienst West worden steeds meer door de hele stichting ingezet. Zo heeft 
een stagiair een aantal middagen activiteiten georganiseerd in het Opvanghuis. 
 

 
Panden en buurtgericht werken 
Corridor Ondersteuning maakt gebruikt van diverse panden. Zo hebben we vier begeleid wonen 
panden, waar acht mensen kunnen wonen. Het begeleid wonen pand aan de Osseweistraat 
hebben we begin 2015 afgestoten.  
Het team Ondersteuning heeft haar vaste plek op de Heemraadssingel, maar dikwijls worden er 
ook afspraken gepland op de Provenierssingel. Alwaar de Vriendendiensten en de Uitdaging hun 
basis hebben. De inzet is nog steeds dat we met deze laatste afdelingen verhuizen naar een an-
dere plek. Het blijft echter lastig om een pand te vinden op de goede plek met de goede be-
stemming.  
Een groot aantal van onze cliënten woont in Delfshaven. Vriendendienst West richt  zich dan 
ook voornamelijk op deze wijk. Omdat we ook nog aan de Provenierssingel zitten, worden de 
contacten met de buurtbewoners en instellingen aldaar verder uitgebouwd. De Ruilwinkel en 
Ruilbeurs zijn hier goede voorbeelden van. We zien dat er ook meer buurtbewoners gebruik ma-
ken van de inloop. Zoals een van onze bezoekers laatst zei: “Ik  vind het zo fijn dat ik hier altijd 
terecht kan, anders zit ik alleen maar bij mijn moeder. Hier kan ik nog eens even praten of ge-
woon lachen, heerlijk.”  Daarnaast hebben we ook regelmatig contact met de Propeller, waar de 
Uitdaging haar Kerstdiner gehouden heeft. 
 
 
Personeel 
In tegenstelling tot 2014 is dit gelukkig een positiever jaar geworden. Zo hebben twee medewer-
kers een vast contract gekregen en een medewerker een verlenging van haar tijdelijke contract. 
Een ambulant medewerker heeft uitbreiding van haar aantal uren gekregen voor de Vraagver-
heldering. 
Van één medewerkster hebben we helaas afscheid moeten nemen.   
Bij Corridor Ondersteuning hebben ook in 2015 weer veel stagiaires gewerkt, zowel op MBO als 
HBO niveau. Wij ondersteunen in die zin ook het Wijkleerbedrijf, van hieruit proberen we stagi-
aires in te zetten.  
 
 
Noemenswaardige gebeurtenissen 
In 2015 zijn er weer veel leuke en lachwekkende momenten geweest, maar ook treurige gebeur-
tenissen. Francisca was een enthousiaste vrijwilliger en bezoekster van de Uitdaging, helaas is ze 
in maart overleden. De uitvaart is door veel mensen van de Uitdaging en Corridor Ondersteu-



 

 10 

ning bijgewoond. Familie van haar heeft onze aanwezigheid erg gewaardeerd. Ook binnen de 
Uitdaging zelf is er ruim aandacht voor geweest, met bijvoorbeeld een bijeenkomst ter nage-
dachtenis aan Francisca. 
In september zijn we gestart met de samenwerking met stichting Ontmoeting. Samen doen we 
de bereikbaarheidsdienst voor de cliënten van beide stichtingen in Rotterdam. Deze samenwer-
king bevalt zeer goed, regelmatig wordt er een evaluatiemoment gepland.  
Er is binnen Corridor een netwerkgroep opgestart. Deze groep, bestaande uit mensen van diver-
se afdelingen, is bezig Corridor in de verschillende wijken in Rotterdam bekend(er) te maken.  
Eind oktober hebben we met een groot feest afscheid genomen van een van de vrijwilligers van 
de Uitdaging. Deze vrijwilliger werkte vier dagen in de week bij ons, maar heeft een baan gevon-
den. Reden voor een feest! Binnen anderhalve maand was hij er echter weer. Hij miste ons en 
vroeg zich af of hij dan niet een dagje kon komen werken.  
 
 
Tot slot 
Bovenstaande stuk over ‘de vrijwilliger die terug kwam’ is een aardig besluit van het jaarverslag 
2015 van Corridor Ondersteuning, omdat het eigenlijk aangeeft wat voor deze hele afdeling 
geldt: hoewel het soms erg hard werken is, het niet altijd zeker is of de baan die je hebt behou-
den kan blijven, iedereen het toch prettig vindt om onderdeel te zijn van deze stichting.  
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Vriendendiensten   

De Vriendendiensten zijn maatjesprojecten voor mensen die behoefte hebben aan sociale contac-
ten. De vrijwilligers van de Vriendendienst bieden vrijwilligers sociaal emotionele steun, doen aan 
eenzaamheidsbestrijding of halen iemand uit een isolement. Er zijn drie Vriendendiensten: Vrien-
dendienst Rotterdam, Vriendendienst West (onderdeel Thuishaven) en Vriendendienst Hoogvliet. 
De Vriendendiensten werken samen. Zo brengen ze eenmaal per jaar een gezamenlijke nieuws-
brief uit. En zorgen samen voor werving en ondersteuning van studenten. Ook organiseren zij 
gezamenlijke activiteiten. 

 

Vriendendienst Rotterdam 
 

Personeel en stagiaires                                                                                                                         
In 2015 waren er bij de Vriendendienst Rotterdam werkzaam: 
1 teamleider voor 8 uur per week 
1 medewerker voor 30 uur per week 
1 medewerker voor 26 uur per week 
1 administratief medewerker voor 8 uur per week 
1 bureauvrijwilligster voor ongeveer 2 dagdelen per week 
1 MBO stagiaire voor 2 dagen per week, waarvan zij één dagdeel met een maatje actief was 
 
 
Training/scholing personeel 
De volgende conferenties/bijeenkomsten zijn door medewerkers van de Vriendendienst be-
zocht: 

 “Do it together””en “De burger aan zet” en “Conferentie tegen eenzaamheid”, georgani-
seerd door Movisie; 

 “Van weerstand naar vrijwilligerswerk” georganiseerd door Gemeente Rotterdam; 
 “Tegenprestatie Noord” georganiseerd door Vrijwilligerswerk Rotterdam; 
 “Seksueel geweld” een bijscholingsconferentie, bezocht door medewerker Vriendendienst 

in haar functie van aandachtfunctionaris huiselijk geweld; 
 “Burgerinitiatieven” georganiseerd door Mezzo; 
 “Conferentie tegen eenzaamheid” georganiseerd door Coalitie Erbij R’dam; 
 “Congresfestival Durven Doen”, georganiseerd door Regards. 
 

 

Leerbijeenkomsten voor vrijwilligers 
In 2015 heeft de Vriendendienst Rotterdam de volgende leerbijeenkomsten voor vrijwilligers 
georganiseerd: 
 Een themabijeenkomst  “ Bipolaire stoornis”  en een themabijeenkomst “Angst”. Tijdens 

deze bijeenkomsten zijn informatieve dvd’s afgespeeld waarna er over de inhoud is gedis-
cussieerd.  

 Een themabijeenkomst  “Grenzen stellen” waarin theorie over dit thema is gegeven en na 
de pauze intervisie is gegeven. De vrijwilligers mochten een situatie inbrengen waar ze 
tegenaan lopen met hun maatje m.b.t. aangeven van hun grenzen en kregen van andere 
aanwezigen en medewerker tips om beter met deze situatie om te gaan.  
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Nieuwsbrief 
In 2015 is er één nieuwsbrief uitgegaan. Deze is gemaakt door de stagiaire van de Vrienden-
dienst samen met een vrijwilliger van de Uitdaging.  
 
 
Activiteiten 
In februari is er een contactdag voor deelnemers van de Vriendendienst georganiseerd met als 
doel  deelnemers met elkaar in contact te brengen.  Dit gebeurde in een creatieve vorm: Er was 
een ervaren ‘Origami’ docente aanwezig, die de grondbeginselen van het Origami vouwen 
heeft uitgelegd. Door de deelnemers samen is er een papieren bol gemaakt, die in de activitei-
tenruimte is opgehangen. 
In april is er een workshop “Delfts blauw schilderen” gegeven door een professionele plateel-
schilderes. Deze schilderes is vrijwilligster bij de Vriendendienst en bood deze workshop voor 
deelnemers gratis aan. De deelnemers hebben ieder een tegeltje en een wandbordje geschil-
derd, dat is afgebakken door de schilderes.  
Een van de vrijwilligers van de Vriendendienst heeft in samenwerking met een medewerker van 
de Vriendendienst een poëzie avond georganiseerd voor deelnemers en vrijwilligers van de 
Vriendendienst. Het resultaat van deze avond was een  aantal schitterende gedichten.  
 
 
Studenten 
In september is de stage markt voor 1ste jaar studenten van de HRO bezocht.  
In januari, februari, april en juni zijn er intervisiebijeenkomsten geweest voor studenten die als 
student-vrijwilliger actief zijn bij de Vriendendienst.  
 
 
Teamdagen 
In februari is er een teamdag georganiseerd voor en door de medewerkers van de Vrienden-
diensten Rotterdam, West, en Hoogvliet. Deze dag stond in het teken van het bevorderen van 
de samenwerking en het werpen van een blik op de toekomst.  
In december heeft er een teamdag plaatsgevonden met het doel: het team te versterken. On-
derwerpen die aan de orde zijn gekomen: jaarplanning, cijfers 2015, gelijke registratie voor alle 
Vriendendiensten.  
 
 
Werving van vrijwilligers 
In juni is een vrijwilligersmarkt in Eudokia bezocht. 
In september was de Vriendendienst aanwezig op de vrijwilligersmarkt in IJsselmonde. Deze 
markt werd georganiseerd door Vrijwilligerswerk Rotterdam in het kader van de tegenpresta-
tie. 
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Vrijwilligersraad 
De Vrijwilligersraad is dit jaar drie maal bij elkaar gekomen. 
In februari was gastspreker Aranka (teamleider van o.a. de Thuishaven/Uitdaging)  aanwezig om 
uit te leggen wat de afdeling precies doet. 
Aspirant-lid Mohammed is met algemene stemmen aangenomen als lid van de Vrijwilligersraad.  
 

In mei stond de bijeenkomst grotendeels in het teken van de verlaging en in sommige gevallen 
het afschaffen van de vrijwilligersvergoeding. Verder is ook nog gesproken over de VOG’s 
(Verklaring Omtrent Gedrag). 

In oktober is gastspreker Marit (projectleidster Vriendendienst West) aanwezig geweest om uit 
te leggen wat het verschil en de overeenkomsten zijn tussen Vriendendienst Rotterdam en 
Vriendendienst West.  

Aspirant-lid Daniel is met algemene stemmen aangenomen als lid van de Vrijwilligersraad.  

 
Overige bijzonderheden 
 
M.i.v. 1 januari 2015 is de Vriendendienst begonnen met het verplicht stellen van een VOG bij 
vrijwilligers en studenten die zich aanmelden. Naar alle al actief zijnde vrijwilligers en student-
vrijwilligers is er een brief uitgegaan met het verzoek een VOG aan te vragen. Ieder heeft de 
hieraan verbonden kosten vergoed gekregen.   

 

Dit jaar is besloten de vrijwilligersonkosten vergoeding m.i.v. 1 januari 2016 terug te brengen 
van 5 euro per afspraak naar 3,50 per afspraak met een maatje. Alle vrijwilligers en student-
vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd.  

 

De Vriendendienst is in februari benaderd door Economie studenten van de Hoge School. Deze 
studenten zijn bezig met het organiseren van een pop-up restaurant. Aan de Vriendendienst 
was het verzoek om gegevens van deelnemers van 55 + te verstrekken. Deze deelnemers kon-
den een workshop van een professionele kok krijgen, gezamenlijk eten, en de maaltijden serve-
ren. De Vriendendienst heeft een mailing uitgedaan en – met toestemming van betrokkenen – 
de namen en telefoonnummers van de deelnemers doorgegeven aan de studenten.  
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Vriendendienst Hoogvliet  
 

 
 
 
 
 
Personeel en stagiaires                                                                                                                           
5 bureaustagiaires   
1 bureauvrijwilligster voor 8 uur/week  
1 bureauvrijwilligster tot april 2015 voor 8 uur/week  
1 medewerker voor 16 uur/week    
25 maatjes stagiaires actief bij 41 maatjes in Hoogvliet. 
 
 
Training/scholing personeel 
In 2015 woonde Kim Maree de kringbijeenkomst  Buddyzorg en Vriendendienst , de landelijke 
netwerkbijeenkomst van Mezzo en een loopbaanevent van FCB  in Nieuwerkerk aan den IJssel 
bij. Ook volgde zij de 2-daagse  BHV cursus en startte zij met de training Individuele Rehabilita-
tie Benadering die doorloopt in 2016.  
 
 
Netwerken 
In Hoogvliet heeft de Vriendendienst veel inzet gepleegd in het contact leggen en contact on-
derhouden met de verschillende samenwerkingspartners uit Hoogvliet.  
De Vriendendienst Hoogvliet heeft aan al deze bijeenkomsten actief deelgenomen. Samen met 
de partner-collega’s van Vrijwilligerswerk Rotterdam, Eigen Koers Hoogvliet, Humanitas, De 
Protestante Gemeente Hoogvliet, Pameijer,  Argos Zorggroep, Lelie Zorggroep, UVV, participa-
tie/activeringscoaches  en Gebiedsteam Hoogvliet. 
 
De Vriendendienst Hoogvliet heeft de teamvergaderingen van Eigen Koets Hoogvliet actief bij-
gewoond. 
 
Elke 4 weken vinden er teamoverleg plaats met de medewerkers van de Vriendendiensten 
West en Rotterdam. Tweejaarlijks is er een intervisie/team-dag met de 3 Vriendendiensten. In 
februari had de team-dag het thema: “Aanpak 2015” In december heeft de team-dag plaatsge-
vonden met thema “Samenwerking en versterking”.  
 
Er zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met “Even buurten”, Huis madelief, ASVZ, “Hoezo”, 
Avant Sanare, het wijkteam Hoogvliet Noord en met het wijkteam Hoogvliet Zuid. 
   
Kim Maree is op 22-09 naar de stage-markt van de Hogeschool Rotterdam geweest om nieuwe 
stagiaires te werven voor het aankomend seizoen. Op 29-09 vond er een Meet & Greet plaats 
op In Holland, met dezelfde doelstelling.   
 
Het MVO festival is bezocht op 22-09 om in contact te komen met bedrijven die samen willen 
werken met een organisatie als Stichting Corridor Dienstverlening . 
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Werven vrijwilligers 
Samen met de partnercollega’s van het Vrijwilligers Netwerk in Hoogvliet is er op 19-05-2015 
een vrijwilligersmarkt georganiseerd. 170 potentiele  vrijwilligers hebben deze markt bezocht. 

18 personen hebben zich aangemeld bij de Vriendendienst. 
Met hen is inmiddels allemaal een kennismakingsgesprek 
gevoerd, een deel van hen is al gekoppeld aan een maatje! 
Heel effectief om met elkaar zoiets groots te organiseren! 
 
De Vriendendienst Hoogvliet en Rotterdam zijn op 13-01-
2015 aanwezig geweest bij de vrijwilligersmarkt in de Cen-
trale Bibliotheek Rotterdam. De resultaten waren boven ver-
wachting.  De Vriendendienst ging naar huis met een 7-tal 
gegevens van mensen die geïnteresseerd waren in vrijwilli-
gerswerk bij Stichting Corridor. Ook zijn er contacten gelegd 
met de medewerkers van Vrijwilligerswerk Rotterdam. Van-
daaruit zijn er begin 2015, gezamenlijk met Vrijwilligerswerk 
Rotterdam, wederom 10 vacatures uitgezet.  

 
 
Tevredenheidsonderzoek 
De Vriendendienst Hoogvliet heeft geparticipeerd in het tevredenheidsonderzoek geïnitieerd 
door Vriendendienst West. Er is uitleg gegeven aan de studenten, adresgegevens zijn uitgereikt 
en er is bijdrage geleverd aan het verwerken van de uitkomsten in de administratie. Het onder-
zoek heeft  tot een aantal extra huisbezoeken geleid van mensen die niet thuis waren of waar 
zorgen om waren. 
 
 
Leerbijeenkomsten voor vrijwilligers/studenten 
De vrijwilligers en studenten van Hoogvliet zijn uitgenodigd voor de leerbijeenkomst georgani-
seerd door de medewerkers van de Vriendendiensten West en Rotterdam.  
 
De inschrijving van stagiaires gebeurde in 2015 anders dan gewend; er zijn 3 momenten ge-
weest waarop, in groepsverband, de stagiaires zijn ontvangen. Er is uitleg gegeven over de or-
ganisatie en de stagiaires zijn verdeeld over de diverse Vriendendiensten. Op 24-03-2015 heeft 
Kim Maree ook een bijeenkomst geleidt.  
 
 
Activiteiten 
Het CVD heeft de Vriendendienst uitgenodigd om iedere  dinsdag met  4 deelnemers van de 
Vriendendienst te komen eten. Het betreft een gratis 3-gangen diner bij de Stelle van CVD. Een 
vrijwilliger kok kookt voor de bewoners van de Stelle  (dakloze mannen) en voor de Vrienden-
dienst. Een groot succes! De Vriendendienst gebruikt dit etentje als kennismakingsmoment, als 
bedankje, als steuntje in de rug of als mogelijkheid om eens lekker buitenshuis te kunnen eten. 
De bewoners van de Stelle koken mee een maken een sociaal praatje met de eters vanuit de 
Vriendendienst.  
 

Op 26 september 2015 hebben het CVD en de Vriendendienst gezamenlijk “de Burendag” ge-
organiseerd. Op de Stelle in Hoogvliet hebben we met alle vrijwilligers en maatjes heerlijk ge-
geten, gesprekken gevoerd en gezelschapsspellen gespeeld.  
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Op 28 februari, 2 mei en 14 september  hebben we verschillende wandelingen door Hoogvliet 
gemaakt. Trouwe vrijwilliger Thijs heeft de wandelingen uitgezet en op papier beschreven.  Bij 
iedere  wandeling sloten er weer nieuwe actieve wandelaars aan. Jong, oud, snel, minder snel, 
zelfs een dame in scootmobiel en een mevrouw met haar hondje. Iedere wandeling ontstonden 
er heerlijk ongedwongen gesprekken over het mooie uitzicht of de hobby’s die men deelden. 
Het blijft een wonder te zien hoe mooi Hoogvliet is en hoe fijn het voor een ieder is om in de 
buitenlucht te bivakkeren.  

 

Charlotte Muller is een deelneemster van de Vriendendienst Hoogvliet. Zij heeft zich in 2012 via 
Humanitas ingeschreven bij de Vriendendienst omdat haar autistische stoornis het haar moei-
lijk maakte om contact te leggen en te onderhouden met anderen. Nu een aantal maatjes ver-
der heeft zij meer zelfvertrouwen gekregen en heeft zij de Vriendendienst gevraagd of zij iets 
met haar creativiteit kan betekenen voor anderen. Sinds november 2014 ontvangt zij wekelijks 
4 á 5 mensen bij haar thuis. Zij bereidt de activiteit voor, begeleidt deze mensen, zorgt voor 
een gezellig praatje. Een groot compliment voor Charlotte en een hele leuke activiteit voor vele 
anderen!  

 

Met het Vrijwilligers Netwerk hebben we op 27 september “de Groene Gordel” feestelijk geo-
pend. Een groots evenement met honderden bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers 2015 

In 2015 hebben zich 92 nieuwe deelnemers zich bij ons aangemeld, 72 van deze mensen zijn 
inmiddels ingeschreven. 61 maatjes hebben zich uitgeschreven bij de Vriendendienst; redenen 
hiervoor zijn: geen behoefte meer aan een maatje, ik ben verhuisd buiten Hoogvliet, mijn stage 
zit er op of het maatje is overleden. 

Het totaal aantal ingeschreven maatjes bij de Vriendendienst staat in december 2015 op 122.  

De Vriendendienst heeft in 2015 114 koppelpogingen gedaan, hieruit kwamen 64 koppelge-
sprekken. Uit deze 64 gesprekken zijn er daadwerkelijk 60 nieuwe koppels ontstaan.  

In 2015 heeft de Vriendendienst 1241 contacten gelegd met maatjes van de Vriendendienst, dit 
is per mail of telefoon geweest. In deze contacten is er in de meeste gevallen gevraagd naar het 
welzijn van de ander. 

“Hoe gaat het met u?” “Bent u tevreden met uw maatje?” “Wat kan de Vriendendienst nog 
meer voor u betekenen?” “U bent geopereerd, hoe is het nu?” 
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Opvallende koppels 

Alle koppels zijn bijzonder te noemen. Het betekent in alle gevallen dat er 2 mensen een nieuwe 
ervaring aangaan met elkaar. Er worden samen dingen ondernomen, mensen gaan er samen op 
uit, drinken een kop koffie en kunnen weer eens met iemand kletsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stagiaire Shayen(23) met haar maatje (72) 
Het maatje van Shayen heeft een halfzijdige verlamming, komt niet goed uit zijn woorden en 
moet vaak spontaan huilen. Shayen helpt deze meneer op de computer te werken, zodat hij al 
typend kan communiceren met zijn vrouw. Ook doen zij verschillende spelletjes op de computer 
die zijn motoriek verbeteren en zijn woordenschat vergroten. Meneer kijkt uit naar de bezoekjes 
van Shayen. De vrouw van meneer is erg dankbaar dat ze 2 uurtjes in de week ontlast wordt en 
even iets kan doen met een vriendin. Shayen geniet van de vooruitgang die is te zien bij meneer 
en heeft aangegeven na haar stage het contact te willen voortzetten. 
 
Vrijwilligster Monique(50) met haar maatje (93) 
Monique meldt zich aan bij de Vriendendienst Hoogvliet. Ze werkt 3 dagen in de week bij Lau-
rens. Zij wil in haar vrije tijd ook graag iets voor een ouder iemand betekenen omdat ze weet 
hoeveel vraag hiernaar is. Haar maatje is 93, maar nog erg fit. Ze maakt haar eigen kleding en 
geniet van de etentjes bij het CVD. Mevrouw durft alleen niet meer te fietsen en wandelen lukt 
niet meer. De scootmobiel staat beneden, maar deze is kapot. Monique heeft het kunnen rege-
len dat deze wordt gemaakt en wandelt nu uren met mevrouw in het zonnetje! Ook genieten ze 
samen van de lekkere etentjes van het CVD. 
 
Stagiaire Azra (19) met haar maatje (74) 
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 word voorgesteld is ook doof. 
Dit is zij op latere leeftijd geworden. Zij zelf en haar man kennen geen gebarentaal en daardoor 
lukt het communiceren steeds minder goed. Azra helpt hen beide met het aanleren van geba-
rentaal!  
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Het Opvanghuis biedt opvang en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische achter-
grond. Gedurende een periode van 3 á 4 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 be-
staan, in de vorm van huisvesting en bijvoorbeeld inkomen. Daarnaast komen de individuele 
problemen aan de orde. Het Opvanghuis biedt zelf geen behandeling, maar verwijst de bewo-
ners daarvoor door, naar bijvoorbeeld de Forta groep. Van de bewoners wordt verwacht dat zij 
zich op basis van hun persoonlijke vermogens inzetten voor het bereiken van hun doelen.  

 
Aanpassing in de werkwijze 
In 2015 is er een verandering geweest in de werkwijze die in het Opvanghuis gehanteerd werd.  
Binnen het Opvanghuis werden altijd cliënten op deelgebieden aan een begeleider gekoppeld.  
Verschillende begeleiders boden de hulp die op de verschillende deelgebieden noodzakelijk 
was. 
Vanuit bewoners is regelmatig naar voren gekomen dat deze werkwijze soms wat onduidelijk 
was voor hen. Bij welke begeleider konden zij terecht met hun vragen? Hierover raakten bewo-
ners soms het overzicht kwijt. Het idee ontstond om een tweetal medewerkers verantwoorde-
lijk te maken voor de hulpverlening aan de cliënt en de vragen op alle deelgebieden.   In 2015 is 
deze werkwijze na een succesvolle proefperiode geïmplementeerd. 
 
 
Het Opvanghuis meer van betekenis laten zijn voor de buurt 
In 2015 hebben medewerkers en bewoners van het Opvanghuis op verschillende manieren 
meegedaan aan initiatieven binnen de wijk. Medewerkers van het Opvanghuis hebben twee-
maal een wandeling door de wijk gemaakt om zich te oriënteren op buurtinitiatieven. Er is een 
bijdrage geweest aan de Singeldingen (een bewoner heeft pannenkoeken gebakken voor de 
kinderen in de buurt). Daarnaast is een medewerker van onze Stichting bezig geweest om bin-
nen Delfshaven de wijknetwerken duidelijk te krijgen en hierbij aansluiting te vinden.  Een me-
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dewerker van het Opvanghuis heeft meegedaan aan een fietstocht, die door een gebiedsnet-
werker werd georganiseerd  voor mensen die in de wijken werkzaam zijn en die in hun functie 
behoefte hadden aan meer contacten in en meer kennis van de wijken.  Verder is er medewer-
king verleend aan een wijksafari, een kennismakingstocht voor professionals zodat ze kennis 
kunnen nemen van het hulpverleningsaanbod in de wijk. Samen met een medewerker van de 
Vriendendienst West heeft de teamleidster van het Opvanghuis de collega`s van het CVD harte-
lijk ontvangen en is er over en weer informatie uitgewisseld. Tot slot heeft een medewerkster 
van het Opvanghuis heeft een netwerkbijeenkomst bezocht, waar zij in contact is gekomen met 
verschillende organisaties die actief zijn in de wijk Delfshaven. Zij heeft daar ook uitleg gegeven 
over Corridor en haar activiteiten.  
 
 
Samenwerking met andere onderdelen van Corridor verstevigen 
N.a.v. een personeelsvergadering is naar voren gekomen dat de onderlinge samenwerking en 
betrokkenheid vergroot kon worden tussen de verschillende  afdelingen van Corridor. Het team 
Opvanghuis heeft hier op verschillende manieren invulling aan gegeven.  Zo is er voor een 
tweetal stagiaires  die binnen zijn gekomen bij de Vriendendienst West, een plek gevonden in 
het Opvanghuis. Zij organiseren activiteiten voor en met bewoners van het Opvanghuis. Verder 
zorgen wij voor warme overdrachten als het gaat om het overdragen van cliënten aan het am-
bulante team, we melden bewoners van het Opvanghuis aan bij de verschillende Vriendendien-
sten, nodigen met enige regelmaat iemand uit van de Uitdaging om hier een enthousiast ver-
haal te vertellen over de Uitdaging en proberen bewoners hiervoor enthousiast te maken.  Re-
sultaat na de inspanningen is dan ook dat we goed in contact staan met de verschillende afde-
lingen van Corridor. De medewerkers van het Opvanghuis kennen alle collega`s en benaderen 
iedereen op een vriendelijke, informele manier. Ook zijn er een aantal activiteiten in dit kader 
geweest: 
De teamleider van het Opvanghuis heeft samen met een medewerker en een stagiaire het 
voortouw genomen om een BBQ te organiseren voor alle medewerkers en vrijwilligers van de 
Stichting en bewoners van het Opvanghuis. Deze activiteit is georganiseerd om ervoor te zor-
gen dat medewerkers elkaar ook eens op een andere manier kunnen leren kennen en om de 
onderlinge samenwerking te vergroten.  Ook is er met de Stichting kerst gevierd. Wij zijn bij 
elkaar gekomen op ons dagactiviteitencentrum en hebben gezellig Surinaams/Javaans met el-
kaar gegeten. 
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Route arrangementen aanvragen implementeren 
De route voor het aanvragen van de arrangementen was in de eerste maanden van 2015 nog erg 
onduidelijk. In 2015 was dan ook de doelstelling om de procedure en route hierin duidelijk te krij-
gen. Er zijn o.a. gesprekken gevoerd met  WMO adviseurs van de volwassenen keten waarin de 
procedure geheel duidelijk is geworden. Het afgelopen jaar zijn er voor verschillende bewoners 
via deze route arrangement aangevraagd en hebben medewerkers van het Opvanghuis samenge-
werkt met de adviseurs om tot een grondige Vraagverheldering te komen. Met als resultaat dat er 
arrangementen zijn afgegeven.  

 

Dagbesteding 
In het Opvanghuis proberen we altijd een zinvolle dagbestedingsactiviteit op te starten samen 
met de cliënt. Op basis van de wensen en mogelijkheden wordt gekeken naar passende opties, die 
op dat moment in het leven van de bewoner opgestart kunnen worden.  

 

Activiteiten 
In 2015 zijn er verschillende activiteiten ondernomen met de bewoners van het Opvanghuis. Er is 
een grote schoonmaak georganiseerd, de jaarlijkse BBQ is een feit geweest. Twee stagiaires heb-
ben een Sinterklaasactiviteit georganiseerd. Met kerst hebben twee medewerkers een kerst-
brunch georganiseerd voor alle medewerkers en bewoners van het Opvanghuis.  
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Clientenraad  

De cliëntenraad van stichting Corridor is dit jaar weer hard aan de slag gegaan. We zijn op be-
zoek geweest bij de cliëntenraad van Stichting Onder Een Dak te Maassluis, om te onderzoeken 
wat we als CR-en voor elkaar kunnen betekenen. De werkwijze van STOED heeft ons geïnspi-
reerd, het onderlinge contact wordt in 2016 voortgezet. 

Naast de waardevolle contacten met STOED hebben we ons dit jaar bezig gehouden met het 
zoeken naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Eind december heeft een advocaat uit 
Rotterdam zich kandidaat gesteld. Wij gaan met hem in gesprek. 

Ook zijn we betrokken geweest bij het ontwerpen van de nieuwe folder van stichting Corridor, 
hebben we meegewerkt aan een kwaliteitsonderzoek onder cliënten van Corridor en zijn we 
gestart met het ontwerp van een aangepaste handleiding over de werkzaamheden binnen de 
cliëntenraad.  

De cliëntenraad heeft dit jaar 10 keer vergaderd, waarvan 3 keer in aanwezigheid van de direc-
teur. Mieke Luiten hebben we mogen ontvangen en Corrie Veraart is uit de Raad gegaan. Met 
dank voor al haar werkzaamheden. 
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Klachtencommissie  
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 heeft één klacht afgehandeld. De klacht bleek ongegrond. Er is wel lering 
getrokken uit de klacht en de procedure. Zo is er hierdoor een Corridor breed protocol opgesteld 
voor ongewenst gedrag. In de klachtenprocedure is meer ruimte gekomen voor ondersteuning aan 
medewerkers en vrijwilligers die aangeklaagd worden.  
 
Er is een samenwerking op gang gekomen in 2015 die er uiteindelijk toe heeft geleid dat stichting 
Corridor en Stichting Onder Een Dak samen een geïntegreerde klachtencommissie hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brede Raad Rotterdam 
In Rotterdam is een Brede Raad geïnstalleerd. Stichting Corridor heeft meegedacht over de in-
richting. Tijdens deze sessies kwam ook de vraag of er potentiele leden aangespoord konden wor-
den door de    aanbieders zodat er een vertegenwoordiging vanuit de doelgroep in de brede raad 
kan plaatsnemen. Stichting Corridor heeft één persoonlijke uitnodiging uitgedaan naar een potenti-
eel lid, helaas is hij niet door de sollicitatieronde heen gekomen. De cliëntenraad heeft geen lid 
voorgedragen voor de Brede Raad.  
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Financiering 

Stichting Corridor ontving in 2015 inkomsten uit het Stagefonds, van de gemeente Rotterdam, ge-
meente Krimpen aan den IJssel, gemeente Capelle aan den IJssel, Eigen Koers Hoogvliet en PGB 
cliënten.  Voor enkele activiteiten vroegen we een eigen bijdrage. In 2016 verwachten we onge-
veer dezelfde inkomstenbronnen met uitzondering van de betalingen van eigen Koers Hoogvliet 
omdat die weer als subsidie via de gemeente loopt.  

 

Lange termijn 
In de lijn der verwachting liggen onzekerheden. De politieke besluitvorming is met de waan van de 
dag. De enige zekerheid is dan ook dat de toekomst onzeker is. Enkele bedreigingen zijn de bu-
reaucratisering, keuzevrijheid beperken voor cliënten, subsidies intrekken of aantal aanbieders 
beperken. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor verder bezuinigingen of grote 
aanpassingen in het stelsel.  
 

Risico’s 
De stichting heeft een aantal uitdagingen gehad en deze lopen door in 2016. Dat zijn onder andere 
het cliëntinformatie systeem REGAS waarmee ook gedeclareerd moet worden. Dit systeem is in 
2015 nieuw aangeschaft onder licentie van een collega instelling. De aanvankelijke belofte van 
tijdsbesparing is niet uitgekomen. Systemen van gemeenten en REGAS sluiten niet aan waardoor 
veel handmatig werk verricht moet worden. Ook de CAK meldingen lopen slecht. Dit kost veel 
uren aan mankracht en zijn daarmee een financieel risico.  
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Doordat steeds meer zorghulpverlening achteraf betaald wordt is de liquiditeit afgenomen. In-
dien op langere termijn de financiële buffers afnemen is dat een risico omdat banken niet graag 
leningen verstrekken voor liquiditeitsproblemen. Bovendien; geldleningen kosten geld.  
In een maatschappij die in toenemende mate zijn toevlucht neemt in regelgeving is bureaucra-
tie een risico geworden. Voor een kleine instelling ontstaat daardoor in verhouding meer over-
head waar tegenover geen extra middelen staan vanuit de partijen die de regelgeving vereisen.  
 
 
Risicobeheersing financieel 
Er zijn binnen de stichting Corridor Dienstverlening 2 tekenbevoegde personen zodat tijdens 
vakanties en ziekte geen problemen ontstaan met termijnen waarbinnen soms subsidieaanvra-
gen gedaan moeten worden.  

Alle te betalen facturen worden nagekeken getekend door de directeur/ bestuurder alvorens ze 
voor betaling worden aangeboden aan de administratie.  

 

Gedragscode  
Zorgbrede  Governancecode; Deze volgen we vrijwillig (er is ook Welzijn Governancecode maar 
kiezen voor de Zorgcode); we handelen naar de geest van de regeling. Zoals dat vaak gaat zijn 
ook hier veel te veel regels opgesteld met weinig toegevoegde waarde, die qua onderhoud veel 
tijdinvestering vragen. Dat zouden onverantwoorde uitgaven zijn terwijl dit type regelingen be-
ogen juist wel verantwoordelijkheid te nemen. Stichting Corridor neemt altijd de gepaste ver-
antwoordelijkheid en die kan vandaag anders zijn dan gisteren.  
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Personeel, directie, raad van toezicht 
 
 
Directeur/ bestuurder 
 
De directeur/ bestuurder is ALM Jacobusse maar voor de meesten gewoon Martin. De werkge-
ver van Martin is de Raad van Toezicht. Martin is in loondienst en is ingedeeld in schaal 13 van 
de cao Welzijn. Martin heeft een deeltijd  arbeidsovereenkomst voor 94,44 %.  Het netto salaris 
bedroeg  in 2015 € 36.170 (2014; € 34.466) De vergoedingen zijn gelijk voor alle medewerkers 
inclusief de directeur/ bestuurder.  
Taak van de directeur/ bestuurder is leiding geven aan stichting Corridor. De werkwijze is infor-
meel, gelijkwaardig en naar consensus zoeken tussen alle partijen; cliënten, medewerkers, vrij-
willigers en Raad van Toezicht.   
De relevante nevenfuncties van Martin zijn; Lid Bondsraad van de Consumentenbond en aspi-
rant bestuurder van stichting Lisserbroek SamenMeer (allemaal vrijwilligerswerk met soms een 
kleine vergoeding).  

 

Personeelssamenstelling 

 

Centraal Bureau 

Martin Jacobusse - directeur/ bestuurder 

Vera Verweij- van Dooijewaard -  bureaucoördinator  

Ingrid Bouwman -    bureaucoördinator 

Yvonne Clijnk -    bureaucoördinator 

Pembe Yüksel - administratief medewerkster 

René Fontaine -  administratief medewerker 
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Henk Fokkema - onderhoudsmedewerker 

Ylona Rijkeboer - huishoudelijke hulp 

Bianca Holster -  vrijwilligster huishoudelijk 

Amit Arora - vrijwilliger tuinonderhoud 

Karima El Ghaubar -    stagiaire 

Filippa Garcia -    stagiaire 

 
Opvanghuis Psychiatrie 

Inge Slagboom  - meewerkend teamleid-

ster 

Michelle le Duc -    administratief mede-
werkster  

Karlijn Blom  - begeleidster 

Marijn Berghout  - begeleider 

Pieter Teekens -    begeleider 

Betty Soarez- Silva -    begeleidster 

Marjolein Snippe  -  begeleidster, stagiaire 

Fabienne van Steenvelt  -  begeleidster, stagiaire 

Jermo Lont                                  -    begeleider, stagiaire  

Sema Sahingoz -  begeleidster, stagiaire 

Intissar Bouamani -  begeleidster , stagiaire 

Cindy Arkestein  -  begeleidster , stagiaire 

Joanna Cooiman -    begeleidster, stagiaire 

 

 
De Vriendendienst Rotterdam 

Aranka van der Velde -  teamleidster 

Hella De Boo  - administratief medewerkster 

Diana Verhagen  - medewerkster  

Annelies van Weezel  - medewerkster 

Eugenie Felicia -    stagiaire 

Mariette Versluis -    stagiaire  

Johanna Tesfahanes -    stagiaire 

Yvonne van Gorp -    stagiaire 
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De Vriendendienst Hoogvliet 

Kim Maree -   projectcoördinator  

Nichon de Goede   -   stagiaire 

Isaura Grebnijw   -   stagiaire 

Rinia Wekker   -   vrijwilliger  

 
 
Corridor Ondersteuning 

Aranka van der velde -  teamleidster 

 
 
Ondersteuners 

Bram de Vrind                               -   ondersteuner 

Carla Coppoolse                           -   ondersteuner 

Ruud van Luik  -   ondersteuner 

Karlijn Blom  -   ondersteuner 

Fleur Moolenaar   -   ondersteuner 

Taryn Goris   -   ondersteuner 

Ellen Janssen -  ondersteuner 

Vera Verweij- van Dooijewaard -   ondersteuner 

Katja van der Doelen -   ondersteuner 

Sanne Spetter -   stagiaire, ondersteuner   

Roos Moes -   stagiaire 

Francis Verschoor -   stagiaire 

Zelda van Driel -   stagiaire  

 
 
Vriendendienst West 

Marit de Bruin  -  medewerker 

Eden Mengistaab  -  stagiaire 

Amalia Naiska  -  stagiaire 

Raisa Obispo  -  stagiaire 

Chaima Lamouy  -  stagiaire 

Mariska van Rijswijk  -  stagiaire 

Johanna Tesfahanes  -  stagiaire 

Fatima Chibhib  -  stagiaire 
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Razida Sanawi  -  stagiaire 

Luis Terrazas Uriarte  -  stagiaire 

 

 
De Uitdaging 

Gert Zantman   -   lid projectteam 

Laurent Esain  -   lid projectteam  

Joop Tas  -   lid projectteam 

Marcel Boerendonk  -   lid projectteam 

Maria Oliveira  -  lid projectteam 

Greg Girigori  -   lid projectteam 

Wishal Ramgatie  -   lid projectteam 

Eelco Blaauw -   lid projectteam 

Michelle le Duc -  ondersteuner 

Ellen Janssen  -  ondersteuner 

Fatima Chibib  -  stagiaire 

Saweesh Balgobind   -  stagiaire 

Mariette Versluis   -  stagiaire 

Tulia Kaimba Lukenta  -  stagiaire   

Oanne van Stein  -   vrijwilliger 

Mohammed Yakhlaf -   vrijwilliger 

Annelies Eggink -   vrijwilliger 

Mieke Luiten -   vrijwilliger 

Nadine Beckman -   vrijwilliger 

Sanne van Wees -   vrijwilliger 

Peter Flohr -   vrijwilliger 

Bert Wolfers -   vrijwilliger 

Aren Bernat -   vrijwilliger 

Ella van Dijk -   vrijwilliger 

Rabia de Graav -   vrijwilliger 

Margriet de Haan -   vrijwilliger 

Rob van Wijk -   vrijwilliger 
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Wijkleerbedrijf 

Katja van der Doelen -  wijkcoördinator 

 

Cliëntenraad 

Mieke Luiten - voorzitter 

Eelco Blaauw -   lid 

Joop Tas - lid 

Corrie Veraart -   lid 

Zalina Heijnen - lid   

Marit de Bruijn -   ondersteuner  

 

Vrijwilligersraad 

Bert Trechsel -   lid  

Margreeth Klein -   lid  

Jaap van Dijk -   lid  

Joop Tas -   lid  

Mohammed Yakhlaf -   lid   

Daniël Stuivenberg -   lid  

Diana Verhagen                                         -  ondersteuner 

 
 
Klachtencommissie  

Mevr. H.L. Swarts - onafhankelijke voorzitter 

Mevr. M. de Bruijn - secretaris 

Mevr. A.C.. Verhagen - lid 

Mevr. K. Blom - lid 

Mevr. V. Verweij- van Dooijewaard - lid 

Dhr. B. de Vrind - bemiddelaar  

Dhr. M. Berghout - bemiddelaar 

Mevr. P. van Lingen -   Stichting onder één dak lid 

Mevr. A. Voogt -   Stichting onder één dak lid 

Dhr. R. van der Harst -   Stichting onder e e n dak lid 

 

 



 

 30 

 
Raad van toezicht  

De heer F. Kevenaar -    voorzitter 

De heer H. Bijlsma - lid 

Mevr. E. Nagy - lid 

De heer G. De Booij -    lid 

Mevr. M. Bonestroo -    lid 

 
 
Adviseurs  

Fedde Bergsma  - inhoudelijk 

BAS consultancy ( Ben Opdam) - financieel  
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Adressen en telefoonnummers 

 

Centraal Bezoek– en Postadres 

Heemraadssingel 197 

3023 CB Rotterdam 

010-4375483 

centraalbureau@stichtingcorridor.nl 

www.stichtingcorridor.nl 

IBAN: NL11 INGB 0005 5919 69 

 

Opvanghuis Psychiatrie 

Heemraadssingel 197 

3023 CB Rotterdam 

010-4622107 

opvanghuis@stichtingcorridor.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendendienst Rotterdam 

Provenierssingel 66d 

3033 EN Rotterdam 

010-2621756 

vriendendienst@stichtingcorridor.nl 

 

Vriendendienst Hoogvliet 

Middenbaan Noord 43 

3191 EM Hoogvliet 

06-81189702 

info@vriendendiensthoogvliet.nl 

 

Ondersteuning 

Provenierssingel 66 

3033 EN Rotterdam 

010-4774178 

ondersteuning@stichtingcorridor.nl 

Colofon 

 

Tekst:   Stichting Corridor 

Vormgeving:  JP Maiburg 

   Eelco Blaauw 

   Anke de Koning 

   Hella De Boo 
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Cijfers 2015 

 

Opvanghuis Psychiatrie 
Bezetting 

 

 

Aanmeldingen en bewoners 

 

 
Kenmerken 
Van de 32 personen die in het Opvanghuis hebben verbleven of nog verblijven, waren er 23 man 
(72 %) en 9 vrouw (28 %). 

 

De gemiddelde leeftijd bij binnenkomst was 36 jaar.  

 

Verdeling naar leeftijdsgroepen 

18-24 jr.    6   

25-34 jr.     9   

35-44 jr.     8   

45-54 jr.    7   

55 jr en ouder.   2 

aantal plaatsen Bezetting 2015 

(op basis van 8 bed-

den) 

bezetting 2014 

(op basis van 8 bed-

den) 

bezetting 2013 

(op basis van 6 bed-

den en 1 noodbed) 

8 90  % 96 % 97 %* 

Aanmeldingen 335 

 (m 218 / v 117) 

Totaal aantal unieke aanmeldingen 136 

 Geen uitnodiging voor intakegesprek 293 

   Vanwege plaatsgebrek 278 

   Overige redenen   15 

 Uitnodiging voor intakegesprek   43 

   Niet verschenen op intake     7 

   Intakegesprekken   36 

     Aspirant-bewoner ziet er zelf vanaf     4 

     Afgewezen     8 

     Nieuwe bewoners   24 

Bewoners op 1-1-2015     8 

Totaal bewoners 2015   32 
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Herkomst   
      percentage  aantal 

Familie, vrienden   34,4 %  11 
Dak- en thuisloos   18,8 %    6 
Eigen huis of kamer    15,6 %    5 
Andere hulpverleningsinstantie      0,0 %     0  
Crisiscentrum   12,5 %    4 
Psychiatrie       3,1 %    1 
Nachtopvang       6,3 %    2 
Plataan       3,1 %    1 
Begeleid wonen      6,3 %     2 

 

 
Uitstroom bewoners 

Gedurende het jaar zijn 25 bewoners uitgestroomd. Onderstaand schema laat zien waarheen ze 

vertrokken. 

   percentage  aantal 

Eigen huis of kamer    40,0 %   10 

Zonder adres achter te laten    28,0 %     7 

Begeleid wonen/beschermd wonen          12,0 %       3 

Familie, vrienden    16,0  %     4 

Psychiatrie      0,0  %     0 

Overige voorzieningen      4,0  %        1 

 

 

Verblijfsduur 
De gemiddelde verblijfsduur van de bewoners was 131 dagen.  
Spreiding in verblijfsduur 

 
Verblijfsduur in dagen Aantal personen 

1 t/m 7 dagen 0 

8  t/m 30 dagen 4 

31  t/m 60 dagen  5 

61  t/m 90 dagen  6 

91  t/m 120 dagen  5 

121  t/m 150 dagen  3 

151  t/m 180 dagen  3 

181     t/m 210 dagen  3 

211  t/m  240 dagen 2 

241     t/m 270 dagen 1 

271     t/m 300 dagen 0 

301     t/m 330 dagen 0 

331     t/m 360 dagen 0 
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Vriendendienst Rotterdam (cijfers)  

     

Vriendendienst Rotterdam (maatjesproject)    

  Kwartaal 1 kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Inschrijvingen deelnemers 21 25 37 26 

Inschrijvingen vrijwilligers 17 24 8 34 

Uitschrijvingen 43 34 62 50 

Koppelingsgesprekken 36 24 38 48 

Gestopte koppels 29 21 30 21 

Koppels erbij 35 24 22 37 

Ambulante begeleiding/begeleid wonen 

  kwartaal 1               kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 

Begeleid wonen 9 9 9 7 

Ambulante beg.  56 57 56 61 

via PGB 2 2 2 2 

  67 68 67 70 

  Kwartaal 1  kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4  

Aantal aanmeldin-
gen 

1 4 1 7 

Totaal aantal be-
woners dat bege-
leiding kreeg 

67 68 67 70 

          

Uitstroom Aantal pers.  In %     

Begeleiding opge-
zegd 

3 4% 
    

Overige hulpver-
lening 

0 0% 
    

Naar Opvanghuis 
Corridor 

0 0% 
    

Totaal 3 4%     
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Bij normale opening is er 30 uur per week inloop 

De Uitdaging (dagactiviteiten)           

Maand 
Bezoe-
ken 

Totale uren 
Uren  
indicatie 

Maand Bezoeken 
Totale 
uren 

Uren  
indicatie 

jan 279 987 147 april 314  1170 286 

febr 335 1220 154 mei 291 1098 282 

maart 362 1473 203 juni 407 1690 456 

Maand 
Bezoe-
ken 

Totale uren 
Uren  
indicatie 

Maand Bezoeken 
Totale 
uren 

Uren  
indicatie 

juli 385 1460 366 okt 502 1940   437,6 

aug 425 1587 480 nov 431 1724   610 

sept 435 1668 483 dec 404 1571   597 

Vriendendienst West (maatjesproject)         

  Kwartaal 1  kwartaal 2  Kwartaal 3 Kwartaal 4    

Aanmeldingen 17 9 19 16   

Inschrijvingen 16 19 18 30   

Uitschrijvingen 11 17 17 10   

Koppelingsgesprekken 11 2 1 2   

Gestopte koppels 12 10 19 8   

Koppels erbij 21 15 5 18   

Schakelingen 11 7 12 13   

(werk)ervaringskansen 2 0 0 0   

(werk)ervaringskansen     3   1      1 0   

Opvanghuis Vriendendiensten               

totaal aantal mensen 
    95   97  

   
98  118   

Cijfers  Vriendendienst Hoogvliet  

In 2015 hebben zich 92 nieuwe deelnemers zich bij ons aangemeld, 72 van deze mensen zijn in-
middels ingeschreven. 61 maatjes hebben zich uitgeschreven bij de Vriendendienst;  

Het totaal aantal ingeschreven maatjes bij de Vriendendienst staat in december 2015 op 122.  

De Vriendendienst heeft in 2015 114 koppelpogingen gedaan, hieruit kwamen 64 koppelgesprek-
ken. Uit deze 64 gesprekken zijn er daadwerkelijk 60 nieuwe koppels ontstaan.  

In 2015 heeft de Vriendendienst 1241 contacten gelegd met maatjes van de Vriendendienst. 


