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Voorwoord
Organisatie
Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, huisvesting,
ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met psychiatrische
achtergrond.
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. Daarbij willen we 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.
Wij zijn een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk. Geen enkel lid van de Raad van Toezicht,
noch de medewerker of directeur/ bestuurder heeft financieel profijt van een positief resultaat of
omzetstijging. En dat hoort ook zo! De directeur/ bestuurder valt volledig onder de cao Sociaal Werk
en het hierbij behorende stramien voor bezoldigingen en vergoedingen. Hij is in loondienst van
Stichting Corridor Dienstverlening en is tevens directeur/ bestuurder van Stichting Corridor Beheer.
De directeur/bestuurder wordt ondersteund door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
bestaat statutair uit minimaal 3 personen. In het afgelopen jaar heeft zowel Ilse als Enikö afscheid
genomen van Corridor als lid van de Raad van Toezicht. Er zijn geen leden bijgekomen.
De directeur/ bestuurder en leden van de Raad van Toezicht zijn voor beide stichtingen tegelijk
verantwoordelijk. Beide stichtingen werken samen in het belang van de doelgroep. Stichting Corridor
Beheer heeft als doel het huren en verhuren van huisvesting en heeft geen medewerkers in
loondienst, wel een enkele vrijwilliger.
Medewerkers
Alle mensen binnen Corridor werken intensief en op gelijkwaardige voet samen. Als vrijwilliger of als
medewerker, met of zonder ervaringsdeskundigheid: ieder zet naar eigen vermogen zijn of haar
talenten in. Stichting Corridor is een zogenoemde platte organisatie, waarin de lijnen kort zijn. Er
werken ongeveer 150 vrijwilligers, 28 betaalde (parttime) medewerkers (uitgedrukt in FTE) en 11
stagiaires.
In 2017 zijn er wisselingen geweest in ons team van medewerkers. Ruud, van het team Ambulante
Ondersteuning, heeft er voor gekozen om ook na zijn pensioen bij Corridor te blijven werken. Zo blijft
kennis en kunde behouden voor onze doelgroep. Ellen, uit hetzelfde team, heeft een nieuwe
uitdaging gevonden bij Wijkteam Nieuwland (via MEE Rotterdam Rijnmond). Daarnaast zijn er enkele
nieuwe collega’s bij ons gekomen. In het begin van het jaar is Suzanne bij Begeleid Zelfstandig
Wonen/ Opvanghuis komen werken in verband met uitbreiding van Begeleid Zelfstandig Wonen. In
hetzelfde team is in september stagiaire Laura in loondienst gekomen om de werkdruk verder te
verlagen. Puck is voor de zomer bij De Uitdaging aan de slag gegaan om een vermindering van uren
van Aranka op te vangen en heeft de functie Zorgtoeleiding opgestart. Daar was veel behoefte aan
omdat er in het zorgwoud veel gevraagd wordt van kwetsbare inwoners van de regio. Eline is na haar
stage één dag per week bij het team Ambulante Ondersteuning gaan werken naast haar studie. Na
het vertrek van Ellen is Melisa aangenomen om het team Ambulante Ondersteuning weer compleet
te maken. Omdat Ellen ook bij De Uitdaging werkte is haar werk bij de Uitdaging overgenomen door
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een nieuwe collega die via via al bekend was met Corridor. Kees werkte eerder bij het CVD, een
collega instelling uit Rotterdam en heeft nu een dubbele functie bij de Uitdaging en Vriendendienst
West. In december is Miranda bij ons gestart met inwerken wegens een zwangerschap vervanging
voor Rachèl (inmiddels moeder van Lila, een gezonde dochter). Op het Centraal Kantoor is Mireille
komen werken. Mireille ondersteunt de teamleiders en directeur, een van haar hoofdtaken is het
personeelsbeleid.
De Personeelsvertegenwoordiging was voorgaande jaren geregeld met een Personeelsvergadering
die enkele keren per jaar werd gehouden. In 2017 is gestart met een personeelsvertegenwoordiging
(PVT). De PVT heeft een cursus gehad en er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de directeur/
bestuurder.
De werkdruk was in voorgaande jaren te hoog. In 2017 hebben we meer medewerkers in loondienst
genomen om de werkdruk in normale proporties te krijgen. Een proces dat eind 2017 pas was
afgerond doordat er ook meer werkzaamheden bij zijn gekomen en tussendoor Ellen afscheid heeft
genomen van Corridor.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Stichting Corridor realiseert zich dat personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid er op gericht moet zijn
dat mensen er prettig kunnen werken. We streven er naar de vrijwilligers en medewerkers te
faciliteren in hun ontwikkeling. Medewerkers en vrijwilligers krijgen veel ruimte en
handelingsvrijheid zodat werken energie kan geven.
Stichting Corridor in haar omgeving; de inzet voor de doelgroep mensen met een psychiatrische
achtergrond vindt plaats in de wijk van de cliënt of in een van de panden van Stichting Corridor
Beheer. Alhoewel iedereen zijn eigen leven moet kunnen leiden zoals hij of zij dat wil is ons
uitgangspunt dat dit niet ten koste gaat van het woongenot van de omgeving. We streven er naar dat
de omgeving mensen met een psychiatrische achtergrond accepteert en waardeert. Dat lukt het
beste als er wederzijdse begrip en respect is voor elkaars wensen en belevingswerelden.
Op alle locaties is in 2017 afval gescheiden de norm geworden. Op de Heemraadssingel zijn en
Provenierssingel is vrijgekomen inventaris aangeboden aan collega instellingen en in tweede
instantie voor recycling aangeboden. De restanten zijn als afval aangeboden bij de gemeentelijke
afvaldienst.
Samenwerking
Samen met een aantal ‘kleine’ zorgaanbieders komen we regelmatig bij elkaar om samen te werken.
We hebben samenwerking met: Prokino, PerspeKtief, NAS, De Ontmoeting, Arosa en Pension
Maaszicht. We kijken onder andere naar de vele bijeenkomsten die er in een stad als Rotterdam zijn
en verdelen vertegenwoordiging waar mogelijk. We trekken regelmatig samen op in ons
gezamenlijke werkveld.
Ook heeft de Leerwerkgemeenschap Archipelgroep in 2017 een start gemaakt. Deze nieuwe
werkwijze voor derdejaars stagiairs van de opleiding Social Work wordt sinds september 2017 in de
praktijk gebracht. Een aantal afzonderlijke organisaties binnen de Archipelgroep heeft nu een of
enkele stagiairs hiervan in huis. Gezamenlijk, dus zowel de stagiairs, begeleiders als de docent,
vormen we een leerwerkgemeenschap waarin de uitwisseling van kennis en kunde centraal staat.
Gang van zaken over 2017
Nieuw pand
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In 2017 is het gelukt om een nieuw pand voor de Uitdaging en Vriendendiensten te vinden. Met hulp
van Blok Makelaardij huren wij nu het pand aan de Stadhoudersweg 7a. Hier hebben de
verschillende diensten na de verhuizing in oktober en de officiële feestelijke opening in december
hun draai gevonden.
Financieel Corridor Dienstverlening
De Jaarrekening geeft net als vorig jaar een positief beeld van de financiële positie van Corridor.
Corridor dienstverlening heeft in 2017 een forse groei laten zien in haar opbrengsten als gevolg van
groei in de geleverde dienstverlening en een groei in het aantal klanten. De totale omzet is gegroeid
met ruim € 220.000 tot een bedrag van ruim € 1.760.000.
De groei in dienstverlening heeft ook geresulteerd in een toename van de personeelskosten met een
bedrag van € 215.000. Om de groei te realiseren en de hoge werkdruk te beperken was meer inzet
van personeel nodig.
Resultaatbestemming Corridor Dienstverlening

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves

120.800

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserves. De algemene bestemmingsreserve
‘Risicoreserve’ zit al over het hiervoor vastgestelde (minimum) plafond. Verder zijn er voor Corridor
Dienstverlening geen specifieke bestemmingsreserve benoemd.
Het jaarresultaat 2017 van Corridor Dienstverlening bedraagt € 120.800 positief. Ten opzichte van
het voorgaande jaar is het resultaat afgenomen met € 62.000 door een toename in de kosten. De
hogere kosten zijn grotendeels gerelateerd aan de groei in dienstverlening en samenhangende
opbrengsten zoals een groei in de personeelskosten en kosten van onderaannemers en een groei in
de overige bedrijfskosten, betreffende kosten voor huur en onderhoud van huisvesting.
Er is sprake van een financieel gezonde situatie met een solvabiliteit van 89% en een liquiditeit van
8,3. Door aanschaf van inrichting van de Stadhoudersweg en een nieuwe server zijn de liquide
middelen wel afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar.
Stichting Corridor maakt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten, alleen betaal- en
spaarrekeningen.
De reserves nemen toe met € 91.000, het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserves. Er wordt voor 2018 een reservering gemaakt van € 40.000 voor de uitvoering
van het “GGZ in de wijk plan” van 2017. Door drukte en ziekte was dat er helaas niet van gekomen.
Financieel Corridor Beheer
Er zijn investeringen gedaan in de panden Stadhoudersweg en van Begeleid Wonen. Ondanks de
flinke uitgaven voor verbouwing en stoffering in 2017 is er voor de lopende verplichtingen nog
voldoende aan liquide middelen. De reserves zijn flink aangesproken voor alle kosten van
verbouwing en stofferingen.
Resultaatbestemming Corridor Beheer

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves

-6.394
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Bestemmingsreserves

28.010

Bestemmingsfondsen

-50.844
-29.228

Het jaarresultaat 2017 van Corridor Beheer bedraagt € 29.228 negatief. Ten opzichte van het
voorgaande jaar is het resultaat afgenomen met € 52.000 door hogere kosten voor huisvesting
waaronder huur en onderhoud samenhangend met de verhuizing en verbouwing. Er heeft een vrijval
plaatsgevonden van het bestemmingsfonds ‘Oranjefonds’ van € 50.844. Hiervan is een deel
toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘afschrijving activa’. Daarnaast heeft een
herclassificatie plaatsgevonden van een tweetal posten uit de bestemmingsreserve onderhoud
(reeds uitgegeven aan investeringen in 2017) aan de bestemmingsreserve ‘afschrijving activa’ omdat
de uitgegeven bedragen pas de komende jaren in de exploitatie terecht komen als afschrijvingslast.
De bestemmingsreserve afschrijving activa zal vrijvallen naar gelang het afgeschreven bedrag.
Voor 2018 is een reservering van € 12.000 voor nieuwe Begeleid Wonen locaties opgenomen. Voor
een nieuw concept van zorgverlening is een reservering van € 75.000 voor de huisvesting
aangemaakt. Het bestemmingsfonds van Oranjefonds is nu uitgegeven aan de verbouwingen aan de
Stadhoudersweg.
Toekomst
Stichting Corridor is financieel gezond en kan doorgaan met de bestaande projecten. Er zijn op dit
moment geen concrete aanwijzingen voor verdere bezuinigingen. De door de Raad van Toezicht
goedgekeurde begroting voor 2018 laat een positief resultaat zien van ongeveer € 35.000. De
begroting voor de baten van 2018 komt bij benadering overeen met de jaarrekening van 2017. In
Rotterdam of omliggende gemeenten zijn in 2018 geen nieuwe aanbestedingen, de huidige
contracten zijn verlengd of gaan in per 1 januari 2018. Ook voor de jaarlijkse subsidies zijn er geen
grote wijzigingen in financieel opzicht.
Stichting Corridor Beheer is nog steeds op zoek naar pand voor een nieuw project. Door de flinke
uitgaven voor de verbouwing van de Stadhoudersweg zijn de middelen voor aanpassingen in een
eventueel nieuw pand relatief laag. Er is hiervoor een reservering aangemaakt bij Corridor Beheer
van € 75.000.
In de Wijk Alexanderpolder willen we in samenwerking met de Parnassia Bavo groep en Buurtwerk
een nieuwe uitdaging aangaan. We willen bereiken dat meer mensen met een GGZ gebruik maken
van de voorzieningen die lokaal zijn georiënteerd; de ‘Huizen van de Wijk’. Hiervoor is fondswerving
nodig om dit te financieren, diverse fondsen worden opnieuw aangeschreven en alle participanten
hebben een bijdrage uit eigen middelen toegezegd.
We verwachten een gelijke trend in cliënt aantallen. Er zal tegenover staan dat we iets meer
personeel in dienst zullen houden om het werk te verzetten dat nodig is om onze dienstverlening aan
cliënten zo prettig mogelijk te laten verlopen voor zowel de medewerkers als de cliënten.
Risico’s en kansen
Zoals met alles zijn er ook risico’s voor Stichting Corridor. Alle inkomsten zijn altijd afhankelijk van de
politieke wensen. Er zijn in 2017 geen veranderingen geweest en voor de nabije toekomst ook geen
verwachte aanpassingen in het gevoerde beleid van de gemeenten waar Stichting Corridor een
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relatie mee heeft. We hebben in 2017 een onverwachte groei gezien in aantallen cliënten bij het
team Ambulante Ondersteuning en daarmee is ook de omzetgroei te verklaren. Stichting Corridor zet
niet in op groei, we bieden onze diensten aan en eenieder is vrij er gebruik van te maken of niet. We
zien de groei dan ook meer als een compliment en niet zozeer als een resultaat van werving. Door de
groei en vertraging in vacature vervulling is er een positiever financieel resultaat dan begroot. De
financiële reserves nemen niet navenant toe doordat veel is geïnvesteerd in inventaris en
kortlopende schulden sneller zijn voldaan. Stichting Corridor is solvabel (92%) en heeft een prima
liquiditeit (10.76) op balansdatum. Er zijn geen vorderingen of inkomsten dervingen te verwachten
na opstelling van de jaarrekening.
De risico’s en kansen van Corridor worden continu gemonitord door het management team. De
directeur/ bestuurder maakt jaarlijks een SWOT-analyse als onderdeel van een directiebeoordeling
volgens de ISO 9001 norm. De SWOT-analyse voor interne en externe factoren beïnvloedt actief het
beleid van de stichting. De inhoud van de werkzaamheden en visie op de organisatie blijft altijd
leidend. Risicobeheersing is geen leidend doel op zich maar staat ten dienste van de continuïteit
zonder daarmee de inhoudelijke dienstverlening in de weg te staan.
Nevenfuncties directeur/bestuurder en leden Raad van Toezicht
A.L.M. Jacobusse (directeur/bestuurder) - Penningmeester stichting Lisserbroek SamenMeer
Dhr. mr. drs. H.J. Ruysendaal

- Advocaat

Dhr. G. De Booij

- Lid Bestuur Stichting Weerklank

Mevr. M. Bonestroo

- Juridisch adviseur gemeente Rotterdam. Tot mei 2017
voorzitter van Vrouw Kind Centrum de Spiegeling in Leiden

Mevr. drs. E. A.M. Visser

- Beleidsmedewerker gemeente Rotterdam

Dhr. J.A.B. Hagenus

- Team manager/coach Stichting Welzijn Rijswijk.

Met vriendelijke groet,
Martin Jacobusse, directeur/bestuurder
Februari 2018
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Corridor Ondersteuning
1. Inzet en betrokkenheid van het team
In 2017 is gebleken hoe belangrijk de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bij
Ondersteuning is voor het vormen van een sterke afdeling. Zonder hen is er immers geen team en
kan er geen ondersteuning geleverd worden volgens de visie en missie van Corridor. Iedere collega
met zijn of haar eigen drijfveren en expertise, levert een bijdrage aan het welzijn van onze cliënten.
Groei van cliënten neemt werkdruk met zich mee en dat is gebleken het afgelopen jaar. Door de
toename van aanmeldingen in 2017 wordt de ruimte die er in een caseload zit langzaam opgevuld en
blijkt er op een bepaald moment geen ruimte meer te zijn om nog nieuwe cliënten aan te nemen. Als
een collega net voor de zomer periode besluit weg te gaan en de vacature niet direct opgevuld kan
worden, dan komt het op het incasseringsvermogen van het team aan. En incasseringsvermogen is
er, dat mag gezegd worden. Door met elkaar te puzzelen en goed naar beschikbare ruimte te kijken is
het gelukt met elkaar dit vertrek op te vangen. Iedereen heeft de schouders eronder gezet waardoor
het team zich heeft laten kenmerken als zeer flexibel en hebben zij verantwoording genomen voor
de ondersteuning die onze cliënten nodig hebben. Wij zijn trots dat deze mensen onderdeel uit
maken van Stichting Corridor.
2. Groei 2017
Vanaf begin 2017 is een lichte groei te zien wat het aantal aanmeldingen betreft. Dit betekent dat
Corridor Ondersteuning goed vindbaar is en er vertrouwen is in onze aanpak. Deze groei heeft er
voor gezorgd dat het team Ondersteuning ook aan groei onderhevig is geweest. Een collega die een
langdurig zieke collega vervangt kan hierdoor een jaar contract aangeboden krijgen waar eerst nog
sprake zou zijn van afbouw op het moment dat aan re-integreren gewerkt zou gaan worden.
Daarnaast is er sprake geweest van een kleine reorganisatie omdat per 1 januari 2017 Begeleid
Wonen onder het Opvanghuis is gaan vallen. Hierdoor zou er sprake zijn dat een collega van
Ondersteuning mee zou verhuizen om de continuïteit van de ondersteuning te waarborgen. Gezien
de groei in aanmeldingen en de toenemende werkdruk is hier goed naar gekeken en heeft een
collega een vast contract aangeboden gekregen en heeft niemand het team Ondersteuning hoeven
verlaten. Het Opvanghuis heeft een vacature uit kunnen zetten voor Begeleid Wonen. De groei is niet
explosief geweest waardoor dit nog door het team opgevangen kon worden. Wel moet hier bij
gezegd worden dat werkdruk bij groei een aandachtspunt is en dat er het afgelopen jaar goed
gekeken is naar hoe een caseload er uit zou moeten zien voor de medewerkers waarin een balans is
tussen een gezonde werkdruk en de ruimte om nieuwe cliënten op te vangen.
3. Aanbesteding 2018
Een belangrijke gebeurtenis met positieve uitkomst voor zowel het team Ondersteuning als geheel
Corridor, zijn de aanbestedingen voor 2018 geweest. Voor zowel Rotterdam als Capelle zijn deze ons
gegund. De Capelse aanbesteding verliep via een zogenoemd ‘open huis model’. Een flexibel model,
waarbij het mogelijk is voor zorgaanbieders om gedurende de looptijd van de overeenkomst in- en
uit te treden. Eigenlijk spreken we hier dan niet van een gunning en aanbesteding, maar van een
opdracht en inkooptraject.
De Rotterdamse aanbesteding is onder andere op grond van een door de organisatie te kiezen casus
uit het aanbestedingsdocument beoordeeld. Samen met de collega’s van Begeleid Wonen is het
team Ondersteuning aan de slag gegaan met de uitwerking van het ondersteuningsplan dat bij deze
7

casus hoort. Door het team te betrekken bij deze casus beschrijving is een heel passende aanpak
ontstaan die aansluit bij hoe Corridor Ondersteuning de ondersteuning aan haar cliënten ziet en
uitvoert. De verzamelde input is uitgewerkt in de casusbeschrijving en heeft geresulteerd tot een
beoordeling van een rapport cijfer 4, waar 5 het hoogst haalbaar is. Een prestatie waar wij trots op
zijn en waarin het aandeel van de medewerkers zeer belangrijk is geweest.
Regas
In 2017 is een start gemaakt met de verdere digitalisering van de cliëntdossiers. Gestart is de
implementatie van het leveringsplan in Regas. Het gebruik van Regas is overzichtelijk en het is
gemakkelijker te gebruiken dan een apart in te vullen format in een Word document. Ook kan in het
leveringsplan de Zelfreflectiematrix (ZRM) worden opgenomen zodat overzichtelijk wordt hoe dit
verloopt binnen de duur van de begeleiding. We zijn er nog niet maar deze manier van werken is
positief ontvangen. Het gaat nu om het goed afstemmen van Regas op onze praktijk. Regas biedt nog
meer mogelijkheden dan we nu hebben uitgewerkt die het administratieve werk gemakkelijker
zouden kunnen maken. Uitgangspunt in deze ontwikkeling blijft dat Regas ondersteunend moet zijn
aan ons werk en er geen extra handelingen bij komen.
Presentiebenadering
De ondersteuning bij Stichting Corridor werkt volgens de Presentiebenadering. Een onderdeel binnen
deze benadering is intervisie. Het intervisie model volgens de Presentiebenadering is een uitgebreide
manier om naar casuïstiek te kijken. Het vraagt iets meer van een gespreksleider dan bij andere
methodes. Marije van de Linde van Stichting Presentie en heeft voor ons een opfris bijeenkomst
verzorgd om de Presentiebenadering en deze manier van intervisie weer op te halen. Vervolgens zijn
er twee dagdelen ingepland om de intervisie methode te oefenen met elkaar. Erg intensieve
dagdelen die veel hebben opgeleverd. Om Presentie goed geïmplementeerd te houden is het
belangrijk deze vorm van intervisie vast te houden. Er ligt dan ook een uitdaging om op een zelfde
manier deze bijeenkomsten voort te zetten en deze hier en daar wat meer aan onze eigen wensen
aan te passen. Er is daarom ook afgesproken dat hiervoor in het nieuwe jaar nieuwe bijeenkomsten
voor worden ingepland.
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Opvanghuis en Begeleid
Wonen
Belangrijke blaadjes aan de boom:
Begeleid wonen
Stichting Corridor heeft een aantal plekken in beheer waar mensen begeleid zelfstandig kunnen
wonen. Op basis van een extramuraal arrangement wordt de hulp aan deze cliënten geboden.
Begeleid zelfstandig wonen is altijd een plek geweest waar cliënten een periode kunnen wonen. Hier
krijgen zij de kans om hun zelfredzaamheid verder te ontwikkelen. En, wanneer zij er aan toe zijn, de
stap te nemen naar zelfstandig wonen (zo nodig met ambulante ondersteuning). In praktijk bleek
toch dat cliënten lang verbleven in Begeleid Wonen. Door de begeleiding aan de Begeleid Wonen
cliënten te verschuiven naar het team Opvanghuis was de verwachting dat kennis en kunde van dit
team kon leiden tot een snellere doorstroming.
Sinds 1 januari 2017 biedt het team Opvanghuis de begeleiding aan de Begeleid Wonen cliënten. Er
zijn in het afgelopen jaar nieuwe medewerkers aangenomen die ons team versterken. Het eerste
kwartaal zijn we als team begonnen om de begeleidingen over te nemen van team Ondersteuning.
Vanuit warme overdracht zijn de begeleidingen opgestart. We hebben met het nieuwe team de
werkwijze onder de loep genomen en onze eigen invulling gegeven aan de begeleidingen. Omdat het
team ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning aan bewoners van het Opvanghuis, hebben we
een eigen invulling moeten geven aan deze combinatie van werkzaamheden. Daarnaast moesten wij
als teamleden elkaar ook leren kennen. Al met al een mooi groeiproces wat wij met elkaar hebben
doorgemaakt.
Uitbreiding
Gedurende 2017 is het aantal kamers uitgebreid, waar wij onze cliënten mogen plaatsen. Een mooie
kans om meer cliënten van deze dienst gebruik te kunnen laten maken. De verschillende woonunits
hebben wij opgeknapt voor bewoning. Ze zijn alle voorzien van nieuwe stoffering en mooi
geschilderd. Het afgelopen jaar hebben drie bewoners uit het Opvanghuis hier een mooie plek
gekregen om verder te kunnen bouwen aan hun toekomst. Daarbij worden ze ondersteund door de
medewerkers van het team Opvanghuis.
Keuken verbouwing
In januari 2017 werd een lang gekoesterde droom waarheid! Na flink wat voorbereiding in 2016 is de
verbouwing van de keuken een feit. Het resultaat is prachtig geworden en biedt veel kookplezier aan
de bewoners. De ruimte is nu praktischer ingericht waardoor er meer ruimte is voor de verschillende
bewoners om naast elkaar te kunnen koken.
Samenwerking CO en COJ
Sinds 2016 is het Opvanghuis een beschikbaarheidsvoorziening. Cliënten worden via de
gemeentelijke loketten Centraal Onthaal (CO) en Centraal Onthaal Jongeren (COJ) toegeleid tot onze
opvang.
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Vanuit Corridor, maar ook vanuit het CO wordt de ervaring gedeeld dat we een zeer fijne
samenwerking hebben. We weten elkaar te vinden als er bijzonderheden zijn en hebben een korte,
directe lijn. Afspraken over en weer worden snel nagekomen. In 2017 zijn de contactpersonen van
het CO een aantal keer bij ons op bezoek geweest om elkaar op de hoogte te stellen van
veranderingen. In juli heeft een medewerker van het Opvanghuis verschillende Wmo-adviseurs van
het CO rondgeleid en informatie verstrekt over het Opvanghuis. Ook heeft onze gastvrouw haar
ervaringen over haar verblijf met hen gedeeld.
In 2017 merkten we dat onze werkwijze bij de Wmo-adviseurs van het COJ iets minder bekend was.
In maart is daarom het hele COJ team bij ons op bezoek gekomen om meer informatie te verkrijgen
over het Opvanghuis en Corridor. De meeste medewerkers van dit team waren pas enkele maanden
werkzaam bij het COJ en waren om die reden nog niet zo bekend met ons. Ook heeft ter
verduidelijking van het profiel en de werkwijze een gesprek plaatsgevonden tussen de teamleider
van Corridor, de ketenregisseur en de kwaliteitsmedewerker van het COJ. Medewerkers van het COJ
waren hierdoor beter op de hoogte van het cliëntprofiel en hebben sneller kandidaat-bewoners
voorgedragen. Tot slot hebben we de samenwerking geëvalueerd in de laatste periode van 2017.
Plaatsingsoverleg
In 2017 heeft de teamleidster van het Opvanghuis meerdere malen het plaatsingsoverleg bezocht,
alwaar verschillende partijen met elkaar nadenken over complexe casussen. Ook worden lege
plekken over en weer met elkaar besproken. Dit overleg vindt iedere eerste dinsdag van de maand
plaats.
Leerwerkgemeenschap
Per 2017 is de Leerwerkgemeenschap (LWG) van start gegaan. Studenten van de opleiding Social
Work (Hogeschool Rotterdam) kiezen in hun tweede jaar een LWG waar zij in het derde jaar hun
stage zullen volbrengen. Aan deze LWG is ook een docent verbonden. Vanuit de Archipelgroep is de
wens gekomen om gezamenlijk een LWG op te richten in samenspraak met de Hogeschool
Rotterdam. De Archipelgroep is een samenwerkingsverband van kleine aanbieders die op
verschillende onderwerpen nadrukkelijk de samenwerking zoeken. Het afgelopen half jaar stond
onder andere in het teken van verkennen van de samenwerkingsverbanden tussen aanbieders,
Hogeschool en studenten.
Gastvrouw Bianca
Onze gastvrouw Bianca heeft begin 2017 de vervolgtraining ‘Werken met eigen ervaring’ van het
Basisberaad gevolgd. Bianca is twee dagen in de week onze gastvrouw. Als gastvrouw ontvangt zij
bezoek, zorgt zij voor gezelligheid in de algemene ruimtes, ondersteunt zij bewoners bij zaken als
bijvoorbeeld boodschappen doen en koken.
Activiteiten
In 2017 hebben we natuurlijk ook weer activiteiten met onze bewoners ondernomen. We vinden het
belangrijk om aan feestdagen zoals Pasen en Kerst aandacht te besteden. Om iets extra’s te doen
voor onze bewoners, in de vorm van afwisselende activiteiten. Ook hebben twee stagiairs van het
Opvanghuis samen met de bewoners een leuke avond georganiseerd voor de cliënten van
Ondersteuning, de Uitdaging en Begeleid Wonen. Er is gezamenlijk gekookt voor ongeveer 16
personen en cliënten hebben elkaar beter leren kennen. Middels kennismakingsspellen werd het ijs
al snel gebroken. Ook hebben we de zomer ingeluid met een gezellige BBQ.
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Doorstroming
Meerdere factoren kunnen ervoor zorgen dat iemand snel of minder snel doorstroomt. Het
verkrijgen van een goede indicatie voor zorg is van belang. Daarnaast de tijd die het duurt om dit te
organiseren en vervolgens de ondersteuning te starten. Ook de financiële situatie speelt mee, de
termijn waarin financiële aanvragen afgehandeld. Of er veel schulden zijn, en eventueel een traject
bij de Kredietbank moet worden ingezet. Heeft iemand al een Woonpas waarmee diegene al voor
langere tijd op woningaanbod gereageerd heeft? Hoe snel loopt de eventuele urgentie aanvraag en
afhandeling? Hoe snel krijgt iemand een woning van de corporatie toegewezen? Wat laat de
bewoner in de Opvang zien en kunnen gepaste/gewenste woonopties snel worden ingeschat? Ook
zijn er nog steeds lange wachtlijsten voor beschermd wonen voorzieningen waardoor het vaak erg
lang duurt voordat iemand hiernaartoe kan doorstromen.
Training/scholing
Vanaf april zijn we met de teams Opvanghuis en Ondersteuning weer gestart met het case based
learningsmodel vanuit de Presentiebenadering. Marije van der Linde van stichting Presentie heeft
een aantal bijeenkomsten begeleid. De manier van intervisie die hierin aan bod is gekomen, willen
we zelfstandig met onze teams voortzetten.
In 2017 hebben we daarnaast een training motiverende gespreksvoering met elkaar gevolgd. De
training was leuk en leerzaam. De trainer wist op een praktische aansprekende manier in te gaan op
verschillende thema’s uit de motiverende gespreksvoering. We zijn met elkaar getraind in
onderwerpen als het uitlokken van verandertaal, ontlokken van plannen, thema’s als ambivalentie en
omgaan met wrijving.
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De Uitdaging
De wortels
De wortels van de boom staan voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de Uitdaging en de
medewerkers die hen daarbij ondersteunen. Zij zijn het fundament van de Uitdaging, de afdeling van
Corridor waar alle cliënt gestuurde projecten onder vallen.
In 2017 zijn we in plaats van vier naar vijf dagen per week open gegaan. Het heeft een behoorlijke
impact gehad op de vrijwilligers. Velen vonden een dag vrij midden in de week wel erg lekker. In de
loop van het jaar is er een gewenning opgetreden. Ook voor bezoekers is het een verandering. Zeker
het eerste half jaar werd er nog niet veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die we op
woensdag hebben geboden. Daarna is ook dat beter gaan lopen.
Het aanbod van de Uitdaging is divers. Van yoga tot praatgroepen, van schilderen tot bezoek aan
lunchconcerten. Daarnaast zijn de inloop en de Ruilwinkel trekkers. Mensen gebruiken de inloop als
mogelijkheid hun netwerk te vergroten, mensen te ontmoeten en kunnen hier terecht als zij iets
willen bespreken met vrijwilligers of ondersteuners. Op deze manier fungeert de inloop ook als
vangnet. De Ruilwinkel neemt een belangrijke plaats in. Dit is ook een manier om mensen uit de
buurt bij de Uitdaging te betrekken. Bovendien kunnen er spullen en diensten geruild worden, wat
voor mensen met een kleine beurs prettig is.
De stam
De geboorte van de Uitdaging was in 2007, 10 jaar later is de stam lekker stevig. Soms groeit hij
minder snel, omdat er in een jaar veranderingen plaatsvinden, waar mensen aan moeten wennen. Zo
hebben we in 2017 afscheid genomen van een van de ondersteuners en is de meewerkend
teamleider minder gaan werken (20 uur). Per 1 juli is er een nieuwe ondersteuner met
ervaringsdeskundigheid aangesteld voor twee dagen en per half december is daar nog een
ondersteuner aan toegevoegd, ook voor twee dagen. Er werken bij de Uitdaging 15 vrijwilligers en
twee stagiaires, waarvan een de opleiding Maatschappelijke zorg met ervaringsdeskundigheid doet.
Het aantal uren dat de vrijwilligers draaien is zeer verschillend. Er zijn mensen die met moeite zich
acht uur per week inzetten, er zijn ook mensen die drie dagen werken. Natuurlijk speelt ook mee dat
de meeste vrijwilligers zelf een psychiatrische achtergrond hebben. Dit kan betekenen dat er soms
sprake is van een terugval, waardoor iemand een aantal weken afwezig is. Belangrijk om hier te
vermelden is, dat mensen die hier eenmaal beginnen met vrijwilligerswerk, ook na een terugval
meestal wel terugkomen. De Uitdaging is een veilige haven voor hen.
Een van de nieuwe ondersteuners is iedere woensdagmiddag aanwezig in de Oriënt (Huis van de wijk
in Oosterflank). Hij ondersteunt daar een aantal vrijwilligers van de Uitdaging. In 2017 hebben zij
daar computerles gegeven. Het idee is om de activiteiten daar uit te breiden en zo een inloop
voorziening te creëren voor de GGZ doelgroep. De aanwezigheid van een ondersteuner vanuit
Corridor, maakt het voor cliënten van Corridor en eventueel van andere organisaties gemakkelijker
om gebruik te maken van de Oriënt.
De takken
2017 is een spannend jaar voor de Uitdaging geweest. Na een aantal jaren zoeken, hebben we een
geschikt nieuw pand gevonden. Samen met de Vriendendiensten zijn we naar de Stadhoudersweg
verhuisd. In november was de daadwerkelijke verhuizing. Ook dat heeft behalve heel veel werk, ook
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een behoorlijke impact gehad op met name de vrijwilligers. Sommigen wilden zelfs stoppen met hun
dagbesteding bij de Uitdaging. Mensen vonden het spannend, waren erg thuis in ons oude pand.
Samen de nieuwe indeling verzinnen, nieuwe meubels uitkiezen, wat willen we op de vloer, zijn
allemaal zaken die besproken zijn in diverse groepen. Ook hier zijn de vrijwilligers zo veel als mogelijk
bij betrokken. We zijn voor de verhuizing een aantal keer met bezoekers naar het nieuwe pand gaan
kijken, ook om de landing voor de bezoekers zacht te laten zijn. Uiteindelijk voelt het grootste deel
zich na een aantal maanden weer vertrouwd.
Gebruik maken van de nieuwe locatie met daarbij de inbedding in het nieuwe gebied staat
grotendeels voor 2018 op de agenda.
De nieuwe loten
Door de verhuizing zijn we in een nieuwe buurt beland. Daarnaast zitten we nu ook in een ‘eigen’
pand en is het op de begane grond. Dat maakt dat mensen gemakkelijker inlopen en dat hebben we
meteen al gemerkt. Tijdens de opening waren er ook een aantal geïnteresseerde wijkbewoners. Er
zijn ook een aantal nieuwe inschrijvingen bij de Ruilwinkel van buurtbewoners.
In ons nieuwe pand zijn meer werkplekken, wat ambulante ondersteuners de mogelijkheid biedt hier
regelmatig gebruik van te maken. Op deze manier komen er meer ambulante cliënten over de vloer,
die anders niet deze stap zouden zetten. Soms spreken bezoekers die door andere partijen begeleid
worden, zelfs hier af, omdat zij zich hier prettig voelen.
Omdat we nu een uitgebreide keuken hebben, is er de mogelijkheid om maaltijden te serveren. We
hebben dat al een paar keer gedaan en dat is een behoorlijk succes. Vooral omdat mensen het heel
gezellig vinden met elkaar te eten. Het is voor de vrijwilligers wel een behoorlijk stressvolle activiteit,
het valt niet mee om voor 10-15 mensen te koken. Dat is ook de reden dat we dit langzaam willen
opbouwen, in de hoop een echte ‘kookploeg’ te formeren.
Doordat de inloopruimte gezelliger oogt dan in het vorige pand, merken we dat bezoekers en
vrijwilligers regelmatig spelletjes met elkaar doen of in kleine groepjes neerstrijken om gezellig te
babbelen of samen op een laptop bezig zijn, los van de geplande activiteiten. De Uitdaging geeft
hiermee ook bezoekers een kans wat meer initiatief te ontplooien.
De wens is om de Uitdaging en de Vriendendiensten nog meer om te vormen tot Centrum Corridor,
zonder echter de identiteit van beide afdelingen te verliezen. Initiatieven van buurtbewoners,
bezoekers, vrijwilligers zullen dan in Centrum Corridor een smeltkroes van activiteiten kunnen
worden.
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Vriendendienst Rotterdam,
Vriendendienst West
Wortels van de Vriendendiensten
De boom die de Vriendendiensten voorstelt, staat op vijf belangrijke wortels. Namelijk: Met elkaar,
Verbinden, Ontwikkelen, Ervaringsdeskundigheid is kracht en Denken in mogelijkheden.
Met elkaar
Prachtig hoe wij dit jaar met elkaar zijn verhuisd. Het proces van samen kiezen en er met elkaar aan
deel te nemen was en is leerzaam, dynamisch en effectief. In een maatschappij waar we
eenzaamheid tegenkomen vinden wij het juist van belang dat we werken met elkaar.
Met elkaar werken houdt ook in dat we afscheid nemen met elkaar. In ons nieuwe pand hangen
twee prachtige collages van de activiteit: plak je afscheid. Toch het stukje van het oude pand naar het
nieuwe.
Met elkaar houdt ook in gezien en gehoord worden. Tijdens een heerlijk boottochtje op de Vrouwe
Stien hebben we weer eens lekker bij gekletst met de vrijwilligers en deelnemers.
Verbinden
Verbinden is wat wij ademen. Binnen de Vriendendienst zijn we steeds bezig om te zoeken naar
verschillende sociale verbindingen. Zo hebben de Vriendendienst Rotterdam en de Vriendendienst
West in 2017 148 nieuwe koppels geformeerd. Deze koppels ondernemen voor een langere periode
(minstens 3 maanden) activiteiten met elkaar. Zo werd er in 2017 veel gewandeld, dronken mensen
wekelijks een kop koffie met elkaar, gingen mensen samen op bezoek in de Huizen van de Wijk en
namen er een aantal deel aan de activiteiten van het cliënt gestuurde activiteitencentrum ‘de
Uitdaging’. Wij zien onszelf als een sociale verbinder in de wijk. Deze rol zetten wij voort in ons
nieuwe pand aan de Stadhoudersweg. Eind 2017 is hier Centrum Corridor officieel geopend en het
was een succes. Mensen uit de wijk, uit onze club en netwerkpartners kwamen bijeen om ons pand,
met dank aan wethouder Sven de Langen, feestelijk te openen.
Ook binnen het WijkLeerbedrijf speelt verbinding een belangrijke rol. Stagiairs verbinden we aan
bewoners in de wijk. Tijdens het schooljaar lopen studenten van de opleiding Dienstverlening
Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2) van het Albeda College hier stage. Zij bieden hulp en
ondersteuning bij taken die bewoners in de wijk niet (meer) alleen kunnen verrichten en die niet via
de zorgverzekeraar en gemeenten worden vergoed. Wij vragen aan de wijkbewoners ook iets terug,
bijvoorbeeld hulp bij de Nederlandse taal of schoolopdrachten. Deze verbindingen leveren mooie en
leerzame ervaringen op!
Ontwikkelen
Vriendendienst blijft zich na meer dan 17 jaar ervaring ontwikkelen. We blijven alert op de vragen
vanuit de stad. Graag blijven wij zichtbaar voor de (kwetsbare) burgers in Rotterdam. Om ervoor te
zorgen dat veel bewoners ons kunnen treffen, hebben we ervoor gekozen onze standplaatsen uit te
breiden. We komen als Vriendendienst naar de burger toe, in plaats van dat we hen vragen naar ons
te komen op de Stadhoudersweg. We hebben ons werkgebied opgedeeld in Rotterdam Noord, Oost,
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Zuid en West. Iedere medewerker heeft zijn eigen aandachtsgebied en zal zoveel mogelijk fysiek
aanwezig zijn in dat deel van de stad. Zo hopen we dat iedere burger ons weet te vinden in zijn/haar
buurt. Per gebied kijken we naar de vragen die daar liggen.
Meepraten en meedenken helpt ons ontwikkelen. Daarom hebben we in november mee gedaan aan
de Dag van de Dialoog. Een Rotterdams initiatief dat het middel van de dialoog gebruikt met als doel
nieuwe verbindingen te maken, kris kras door de samenleving in een stad heen. Waardoor nieuwe
inzichten, ideeën, kansen en concrete acties ontstaan die bijdragen aan samenhang in de stad. JE
SUIS ROTTERDAMMER was het thema.
Ervaringsdeskundigheid is kracht
Stichting Corridor en Centrum Corridor drijft op de kracht van mensen. Ieder mens neemt zijn eigen
rugzak mee. Deze rugzak is bij sommigen van ons gevuld met behoorlijke problemen. Problemen
waar ze zelf (even) het hoofd niet aan kunnen bieden of waar ze in het verleden juist wel het hoofd
aan hebben geboden. Juist die ervaring willen wij inzetten bij de hulp aan een ander.
Een vrijwilliger van Corridor die voorheen veel schulden had, heeft het leven nu weer op de rails. Hoe
heeft hij dit gedaan? Waar liep hij tegenaan? Wat kan hij een ander met schulden als tips en
voorbeelden meegeven?
Ervaringsdeskundigheid is kracht. Het werkt dan ook zeer krachtig om ervaringsdeskundigen hun
ervaring in te laten zetten in de begeleiding van een maatje. En/of de ervaring/ het verhaal te delen
met cliënten, studenten van verschillende (sociale) opleidingen en collega’s.
Denken in mogelijkheden
Binnen de Vriendendienst hebben we een JA cultuur. Als iemand iets wil organiseren kijken we naar
de mogelijkheden. Zo zijn we bezig met een vrijwilligster die ZUMBA lessen wil geven, worden er
geveltuintjes aangelegd voor ons nieuwe pand en denken we bij veel zaken dat het kan.
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Vriendendienst Hoogvliet
Wortels van de Vriendendienstboom zijn de werkers!
Betaald of onbetaald; zonder werkers hadden we dit jaar niet kunnen doen wat we hebben gedaan.
Het is heel kostbaar gebleken dat mensen zich willen inzetten voor het welzijn van een ander.
Het blijft bijzonder om te ervaren hoe groots de resultaten zijn van het kleine gebaar.

Tak 1 Samenwerking
Samen met netwerkpartners. In 2017 heeft de Vriendendienst Hoogvliet het netwerk van
vrijwilligers bijgewoond. Iedere 4-6 weken heeft hier een overleg plaatsgevonden waarin
gezamenlijke onderwerpen werden besproken, casuïstiek werd gedeeld en werkers elkaar
ontmoetten/leerden kennen.
Samen met de POH’s. de meeste aanmeldingen kwamen via de POH’s (PraktijkOndersteuner
Huisartsenzorg) binnen bij de Vriendendienst Hoogvliet. De POH’s en de medewerker Vriendendienst
weten elkaar te vinden; via de mail, telefonisch en via het 4-jaarlijks wijkoverleg op het
gemeentekantoor.
Samen met Dock. Er zijn meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd met de nieuwe medewerkers
van Dock. Ook zijn de beleidsvraagstukken van Hoogvliet besproken tussen de nieuwe manager van
Dock en Kim Marée. Er wordt gewerkt aan een optimalere samenwerking voor de bewoners van
Hoogvliet. Vanuit de Vriendendienst heeft Kim Marée twee vrijwilligers doorverwezen naar de
inclusiebrigade van Dock. Zij zijn inmiddels getraind als brigadier en kunnen hun werk verdiepen in
Hoogvliet. Eind 2017 is er een start gemaakt met de actieve rol van de Vriendendienst in het
coöperatief samenwerkingsverband in Hoogvliet.
Samen met het wijkteam. Binnen Wijkteam Noord en Zuid in Hoogvliet heeft een
personeelswisseling plaatsgevonden bij de ouderen maatschappelijk werkers. Hier is extra tijd en
energie in gestoken om ook deze nieuwe medewerkers te kennen en te vinden. Eind 2017 kan
gesteld worden dat dit heeft geresulteerd in korte lijnen en diverse aanmeldingen vanuit het
Wijkteam.
Samen met de gemeente. De activeringscoaches van de gemeente Rotterdam hebben in 2017 ook
nieuwe gezichten gekregen. De Vriendendienst heeft ook dit contact extra tijd gegund om de nieuwe
coaches te leren kennen. In 2017 hebben de activeringscoaches zel vrijwilligers aangemeld.
Tak 2 Scholing/begeleiding
In 2017 hebben we de begeleiding van MBO studenten even stopgezet. De opdracht formulering van
deze scholen bleek niet geheel passend bij de stage die wij faciliteerden. Inmiddels hebben we als
Vriendendiensten van Stichting Corridor een meer passende stage geformuleerd, waardoor
studenten voldoen aan de eisen van de opleiding. Eind 2017/begin 2018 zullen we een nieuwe groep
MBO studenten aantrekken van de opleiding Social Work. Naast deze groep zullen er ook HBO
studenten mogen leren van de omgang met onze maatjes.
De medewerker van de Vriendendienst Hoogvliet heeft zich in 2017 geschoold met een cursus
“intrinsieke motivatie” en “positieve gespreksvoering”.
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Tak 3 Maatjes/koppels
Wij zijn verbinders in de stad. Wij verbinden mensen aan elkaar om eenzaamheid te bestrijden.
Er zijn in 2017 74 mensen aangemeld bij de Vriendendienst Hoogvliet, 87 mensen zijn aan elkaar
voorgesteld en 40 koppels zijn met elkaar activiteiten gaan ondernemen. Al deze Hoogvlieters geven
aan dat zij minder geïsoleerd zijn, zich beter voelen, meer zelfvertrouwen hebben en uitkijken naar
de komst van het maatje. Zo zei een maatje bijvoorbeeld: ”Ik zie het leven weer zitten, mijn leven
heeft weer zin”.
Tak 4 Activiteiten
Zonder de inzet van onze maatjes is er geen Vriendendienst. We hebben in 2017 geprobeerd op
diverse momenten de vrijwilligers die verdiende aandacht te geven.
Op 29 juni 2017 hebben we al onze vrijwilligers een dag in het zonnetje gezet om hen te bedanken
voor hun inzet het afgelopen jaar.
In december hebben we de opening van ons nieuwe pand in Rotterdam groots gevierd met een
hapje en een drankje voor al onze maatjes en vrijwilligers.
Tak 5 Overleg
Een belangrijk onderdeel van het werk is overleg;
In overleg met samenwerkingspartners over het wel en wee in Hoogvliet. Wie doet wat? Waar kan
ik een ander op bevragen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedere hulpvraag bij de juiste
aanbieder terecht komt?
In overleg met collega’s van de Vriendendienst Rotterdam om met elkaar tot een passende aanpak
te komen voor alle hulpvragers en hierop beleid uit te zetten.
In overleg met het wijkteam, vraagwijzers, POH’s, thuiszorg en andere aanmelders om het aanbod
van de Vriendendienst Hoogvliet bekend te maken, zodat de kwetsbare burger ons via hen weet te
vinden.
Een andere vorm van overleg vindt plaats bij de mensen thuis in kennismakingsgesprekken, in
koppelgesprekken en evaluatiegesprekken. Wat vind u prettig? Wat zou u graag willen oppakken?
Wat maakt u blij? Wat blijft al een tijdje liggen omdat u het alleen niet lukt?
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Clientenraad
Werken aan versterking van de Cliëntenraad
We hebben verder gewerkt aan het versterken van de Cliëntenraad waarbij we uitgebreid hebben
stilgestaan bij de kernvragen van medezeggenschap. Hoe speel je hierop in met de Cliëntenraad ?
Als thema’s voor 2017 waren o.a. agressie en ongewenste omgangsvormen, tegengaan
stigmatisering, uitbreiding Cliëntenraad , verdieping Wet Medezeggenschap Cliëntenraden
Zorginstellingen (WMCZ), nieuw huishoudelijk reglement, betrokkenheid bij klachtenregeling en
samenwerking met Cliëntenraad STOED benoemd.
We zijn met het adviesrecht aan de slag gegaan en hebben advies gegeven over de inzet van de
cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenregeling, de visie en missie van Corridor, het ontwerp
aanbesteding voor de gemeente Rotterdam, de verhuizing en het protocol camerabewaking.
Er is een nieuwe folder voor de Cliëntenraad gemaakt. Er is ook een nieuw huishoudelijk reglement
geschreven waarin alle spelregels staan over hoe een Cliëntenraad werkt, waaronder ook de
verschillende rollen binnen de Cliëntenraad (voorzitter, secretaris, penningmeester) en de duur van
het lidmaatschap. Op basis hiervan hebben we afgestemd over wie welke functie zal gaan
uitoefenen.

Uitwisseling met Cliëntenraad STOED
In mei 2017 zijn we met de Cliëntenraad naar STOED geweest in Maassluis. We hebben kort kennis
gemaakt en ideeën uitgewisseld rond verdere samenwerking, waaronder het Maatjes Plus Project.
We hebben een rondleiding gekregen langs verschillende werkervaringsprojecten. Ter afsluiting was
er een lunch en een Origamiworkshop van Mieke. Helaas is het ons nog niet gelukt om een
vervolgafspraak te maken om verder met elkaar van gedachten te wisselen over de samenwerking.
Dit staat op de agenda van 2018.

Aanbesteding zorgaanbod Corridor
De Cliëntenraad heeft met directie kunnen spreken over het aanbod van Corridor op het gebied van
zorgaanbod voor Rotterdammers. Corridor heeft in 2017 ingetekend op de aanbesteding hiervoor.
De Cliëntenraad heeft vanuit cliëntperspectief het aanbod van Corridor goed bekeken en hierop
advies gegeven. De directie heeft dit mee verwerkt in de aanbesteding. Fijn dat Corridor de opdracht
kan uitvoeren!

Ledenwerving Cliëntenraad
We zijn bezig geweest met het werven van nieuwe leden.
Er hebben zich twee aspirant leden aangemeld, waarvan er 1 is toegetreden en 1 nog kan toetreden,
maar deze persoon kan zich de eerste maanden niet vrij maken op de dag dat we vergaderen.
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Daarnaast hebben we ook rondgevraagd bij het Opvanghuis. Daar is nog geen reactie van terug
gekomen. De ledenwerving is een blijvend agendapunt.

Openbaarheid verslagen Cliëntenraad
De verslagen van de Cliëntenraad zijn openbaar en zijn terug te vinden in de map op het kantoor van
De Uitdaging. In 2017 is de map hiervoor bijgewerkt. De zaken die in vertrouwen zijn besproken,
worden hierin niet gearchiveerd.

Missie en Visie st. Corridor
Twee leden van de Cliëntenraad hebben meerdere bijeenkomsten bijgewoond aangaande de Missie
en Visie van Corridor. Door middel van workshops in een ongedwongen sfeer hebben we gespeeld
met teksten en ideeën over het onderwerp en deze vormgegeven of gewijzigd. De Cliëntenraad is
uiteindelijk akkoord gegaan met de definitieve Missie en Visie van Stichting Corridor.

Verhuizing De Uitdaging naar Centrum Corridor
Per 1 november 2017 is de dagbesteding van Stichting Corridor samen met de Vriendendiensten
verhuisd naar het pand waar vroeger een bank gevestigd was, aan de Stadhoudersweg 7A te
Rotterdam.
Medewerkers en vrijwilligers konden in de aanloop van de verhuizing meepraten en –denken over de
inrichting van de ruimtes en ook de buitenkant van het pand. Daar is nu uitnodigende
raambestickering aangebracht in de stijl van Corridor.
Ook een heel belangrijk punt was wat voor cameratoezicht er zou komen. Er is uiteindelijk gekozen
voor toezicht waarbij we kunnen zien wie er tijdens openingstijden binnen komt. En als Centrum
Corridor gesloten is, wie er binnen komt in geval van inbraak. Beelden die zijn opgenomen mogen
alleen door de teamleider van de Uitdaging, de directeur en instanties als politie teruggekeken
worden als daar aanleiding toe is.
Op 13 december werd Centrum Corridor feestelijk geopend door wethouder Sven de Langen.
Deelname aan Platform Cliëntenraden Rijnmond
Het Platform komt 6 keer per jaar bijeen bij het Basisberaad, Zorgbelang Zuid-Holland, dat het
platform ondersteunt en onderdak biedt. De andere deelnemers zijn: de Brede Raad (de WMO raad
van Rotterdam), Antes en Bavo Europoort (vanaf oktober gefuseerd), Pameijer, Reakt, GGZ Delfland
en Mozaik.
We vergaderen over zaken die Cliëntenraad overstijgend zijn, zoals ontwikkelingen in de uitvoering
van de WMO, en onderzoek naar de toegankelijkheid van Huizen van de Wijk voor mensen uit de
GGZ.
Hiervoor worden beleidsambtenaren van de gemeente en onderzoekers uitgenodigd om ons voor te
lichten.
We wisselen onderling uit waar we als raad mee bezig zijn, zodat we van elkaar kunnen leren.
Een keer in de 2 jaar organiseren we zelf een symposium, of we leveren een bijdrage.
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Verkiezingsdebat in de Pauluskerk
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het platform, samen met Movers (platform
voor de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de straatadvocaten) een bijdrage geleverd
aan het door het Basisberaad georganiseerde verkiezingsdebat. We hebben de vragen voorbereid die
door ons aan de vertegenwoordigers van de politiek gesteld werden. Met Marianne van den Anker
(voormalig wethouder zorg en welzijn, Leefbaar) als gespreksleider werd het in december een pittig
debat. We waren landelijk de eersten die zo’n verkiezingsdebat hebben georganiseerd.
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Vrijwilligersraad
In 2017 is de Raad vier keer bijeen gekomen.
Op 27 januari heeft Diana (ondersteunster vrijwilligersraad) de leden uitleg gegeven over de WMO,
met name over wat deze wet voor de Vriendendienst betekent. Verder is er gebrainstormd over
ideeën om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
Diana constateerde dit jaar dat de spirit er bij de Vrijwilligersraad wat uit is en wil de Raad nieuw
leven inblazen. Ook om de Vrijwilligersraad meer te professionaliseren. In de vergadering van 12 mei
heeft Diana daarom de leden een “modelreglement Vrijwilligersraad” en een “model
samenwerkingsovereenkomst organisatie en de Vrijwilligersraad” overhandigd. De bedoeling is dat
de leden dit thuis lezen en op de volgende bijeenkomst hun mening geven over deze stukken.
De Raad geeft te kennen meer inspraak te willen, meer openheid vanuit de organisatie, en
samenwerking te willen met de Cliëntenraad.
Op 2 juni zijn de stukken die op 12 mei zijn overhandigd besproken. De Raadsleden zijn het unaniem
eens dat de Raad professioneler kan. Zoals een en ander in de leesstukken staat vinden de leden
echter het andere uiterste. Er zal naar een gulden middenweg gezocht moeten worden.
Ook is besproken dat de Vrijwilligersraad meer bekendheid moet krijgen. Daartoe zal
bureaucoördinator Mireille op de website van Corridor vermelden dat wij een Vrijwilligersraad
hebben. Bureauvrijwilliger Willem zal een flyer maken over de Vrijwilligersraad, om uit te delen bij de
intake van nieuwe vrijwilligers.
Ook stond de frequentie van de bijeenkomsten op de agenda. Alle leden vinden dat vier maal per
jaar voldoende is. Als er zich iets bijzonders voordoet, kan er een extra bijeenkomst ingelast worden.
In deze vergadering is ook gesproken over de motivatie en aanwezigheid van de leden. Het lijkt er op
dat de motivatie steeds meer wegzakt en daar aan gekoppeld de aanwezigheid bij de bijeenkomsten
minder wordt. Daarom is afgesproken dat als een lid drie keer achter elkaar niet op een vergadering
aanwezig is geweest, er een gesprek volgt om te kijken of men nog genoeg gemotiveerd is.
De laatste bijeenkomst was op 10 november. Deze bijeenkomst had een informeel karakter. Diana
heeft de leden rondgeleid in het nieuwe pand aan de Stadhoudersweg. We namen afscheid van lid
Daniël die vanwege een verhuizing buiten de stad de Raad zal verlaten.
We zullen zien of de zaadjes die in 2017 zijn geplant, er voor zullen zorgen dat de Vrijwilligersraad
weer tot bloei komt!
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Klachtencommissie
(Klachtencommissie Stichting Corridor en Stichting Onder Een Dak (STOED)
Inleiding
Dit is het jaarverslag van Stichting Corridor en Stichting Onder Een Dak over de ontwikkelingen in
2017 binnen de Stichtingen. In dit verslag wordt inzicht gegeven in het aantal en de aard van de
ingediende klachten en van het oordeel en het advies waartoe de Klachtencommissie daarin is
gekomen. Ook wordt inzicht gegeven in de overige werkzaamheden van de Klachtencommissie.
De directies van Stichting Corridor en STOED hebben er in voorzien dat door een juiste samenstelling
van de Klachtencommissie en door een juiste ondersteuning, een goed functioneren van de
Klachtencommissie is gewaarborgd.
Samenstelling Klachtencommissie
De samenstelling van de Klachtencommissie is in de verslagperiode, kalenderjaar 2017, als volgt
geweest:
Stichting Corridor:
Onafhankelijke voorzitter
Secretaris
Leden

Stichting Onder Een Dak:

mw. mr. H.L. Swarts
mw. M. de Bruijn
mw. K.M. Blom
dhr. M. Berghout
dhr. B. de Vrind
mw. A. Voogt
mw. D. den Breems
mw. M. de Nie

Mw. C.G.J. de Wilde, werkzaam bij Stichting Onder Een Dak, heeft in 2017 ondersteuning geboden
om de nieuwe klachtenregeling op te stellen.
Klachtencommissie
Stichting Corridor en Stichting Onder Een Dak hebben gezamenlijk zitting in de Klachtencommissie.
Dit heeft als voordeel dat commissieleden vanuit STOED zo veel mogelijk betrokken zijn bij klachten
van cliënten van Stichting Corridor en andersom.
De Klachtencommissie heeft dit jaar nog gehandeld volgens de oude klachtenregeling, welke is
gebaseerd op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze wet heeft op 1 januari 2017 opgehouden
te bestaan en is vervangen door de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg, verder te noemen Wkkgz.
In dit jaar heeft de Klachtencommissie gewerkt aan een nieuw reglement, een nieuwe folder en een
nieuw stroomschema. Ook hebben we de functieomschrijvingen aangepast naar nieuwe wet en
werkwijze.
Bij het formuleren van de nieuwe klachtenregeling is aansluiting gezocht bij de Wkkgz. Echter met
uitzondering van de mogelijkheid van een klachtenprocedure bij de geschillencommissie. Stichting
Corridor Dienstverlening en het merendeel van de werkzaamheden van Stichting Onder Een Dak
vallen onder de regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wat maakt dat de Wkkgz
niet voor de Stichtingen geldt. Om de continuïteit en de kwaliteit van een zorgvuldige
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klachtenregeling te garanderen, hebben de directies besloten om de Klachtencommissie een regeling
op te laten stellen die voldoet aan de regels genoemd in de Wkkgz.
In de Wkkgz wordt een nieuwe functie geïntroduceerd, de klachtenfunctionaris. De vrijwillige
werkzaamheden van deze onafhankelijke klachtenfunctionaris komen voor een groot deel overeen
met de werkzaamheden waaraan mw. Y. Phillipse, in haar hoedanigheid als onafhankelijke
cliëntenvertrouwenspersoon bij Stichting Onder Een Dak, al uitvoering gaf. De Klachtencommissie
heeft er dan ook voor gekozen om de naam van ‘cliëntenvertrouwenspersoon’ op te nemen in het
klachtenreglement in plaats van ‘klachtenfunctionaris’. Daarbij opmerkende dat de
cliëntenvertrouwenspersoon meer taken uitvoert voor beide Stichtingen dan alleen de taken
genoemd in het klachtenreglement.
We hebben in één van onze vergaderingen kennis gemaakt met de cliëntenvertrouwenspersoon,
mw. Y. Phillipse. In deze vergadering hebben we de Wkkgz en de wijzigingen van het
klachtenreglement met haar besproken. Zij behandelt kwesties voorafgaande aan het behandelen
van een formele klacht. De Klachtencommissie komt in actie, wanneer er een formele klacht wordt
ingediend.
Afgelopen jaar hebben de cliëntenraden zich gebogen over het nieuwe klachtenreglement. Na een
paar aanpassingen hebben deze raden hier hun goedkeuring aan gegeven. De Werkgroep
Klachtenregeling Stichting Corridor en Stichting Onder Een Dak heeft ingestemd met de nieuwe
klachtenregeling. Zo ook de ondernemingsraad bij Stichting Onder Een Dak. De verwachting is dat
beide besturen van de Stichtingen begin 2018 hun fiat geven, waarna de nieuwe klachtenregeling
definitief is. In de loop van 2018 kan de nieuwe klachtenregeling ingaan.
Bijeenkomsten Klachtencommissie
De Klachtencommissie is in de verslagperiode meerdere keren bij elkaar geweest. Dit had veelal te
maken met de voortgang en vormgeving van de klachtenregeling en de werkwijze van de
klachtencommissie onder de nieuwe Wkkgz.
Klachten
In dit jaar zijn er geen klachten geweest.
Voor 2018 staat een proefklacht op de agenda, om meer praktisch kennis te nemen van het nieuwe
reglement en om scherp te blijven in het behandelen van verschillende klachten.
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Personeel, directie, raad
van toezicht
Centraal Bureau
Martin Jacobusse

- directeur/bestuurder

Vera Verweij- van Dooijewaard

- bureaucoördinator

Mireille Snoeij

- bureaucoördinator (vanaf februari 2017)

Pembe Yüksel

- administratief medewerker

Mike Foreman

- onderhoudsmedewerker (vanaf augustus 2017)

Maria Duarte

- huishoudelijke hulp

Bianca Holster

- vrijwilliger huishoudelijk

Amit Arora

- vrijwilliger tuinonderhoud (t/m juli 2017)

Herbert Blanken

- vrijwilliger tuinonderhoud (vanaf augustus 2017)

Karima El Ghaubar

- stagiair

Opvanghuis Psychiatrie
Inge Slagboom

- meewerkend teamleider

Karlijn Blom

- begeleider

Marijn Berghout

- begeleider

Thomas den Haan

- begeleider, stagiair

Eline Heusdens

- begeleider, stagiair

Sherley Robalo Monteiro

- begeleider, stagiair

Laura Schuitemaker

- begeleider, stagiair

Charlotte van ’t Oor

- begeleider, stagiair

Annemieke Schuit

- begeleider, stagiair

De Vriendendienst Rotterdam en Vriendendienst West
Kim Marée

- meewerkend teamleider

Hella de Boo

- administratief medewerker

Marit de Bruin

- projectbegeleider
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Diana Verhagen

- medewerkster

Annelies van Weezel

- medewerkster

Kees Nieuwland

- medewerker Vriendendienst (vanaf september 2017)

Willem Lawant

- bureauvrijwilliger

Saherat Ullah

- stagiair

Karlijn Stevens

- stagiair

De Vriendendienst Hoogvliet
Kim Marée

- meewerkend teamleider

Rinia Wekker

- bureauvrijwilliger

Nichon de Goede

- stagiair

Shristha Jagan

- stagiair

Corridor Ondersteuning
Ronald van der Harst

- meewerkend teamleider

Bram de Vrind

- medewerker ondersteuning

Carla Coppoolse

- medewerker ondersteuning

Ruud van Luik

- medewerker ondersteuning

Fleur Moolenaar

- medewerker ondersteuning

Ellen Janssen

- medewerker ondersteuning (t/m september 2017)

Vera Verweij- van Dooijewaard

- medewerker ondersteuning

Katja van der Doelen

- medewerker ondersteuning

Betty Soares-Silva

- medewerker ondersteuning

Sanne Spetter

- medewerker ondersteuning

Rachèl Felter

- medewerker ondersteuning

Eline Heusdens

- medewerker ondersteuning (vanaf augustus 2017)

Melisa Felgar Rodrigues

- medewerker ondersteuning (vanaf oktober 2017)

Miranda Windzak

- medewerker ondersteuning (vanaf december 2017)

Calita Cathalina

- stagiair

Mayes Alosmani

- stagiair
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De Uitdaging
Aranka van der Velde

- meewerkend teamleider

Ellen Janssen

- ondersteuner (t/m september 2017)

Puck Kroeze

- ondersteuner (vanaf juli 2017)

Kees Nieuwland

- ondersteuner (vanaf december 2017)

Gert Zantman

- lid projectteam

Laurent Esain

- lid projectteam

Joop Tas

- lid projectteam

Marcel Boerendonk

- lid projectteam

Maria Oliveira

- lid projectteam

Greg Girigorie

- lid projectteam

Wishal Ramgatie

- lid projectteam (t/m augustus 2017)

Eelco Blaauw

- lid projectteam

Oanne van Stein

- vrijwilliger

Mohammed Yakhlaf

- vrijwilliger

Sanne van Wees

- vrijwilliger

Aren Barnat

- vrijwilliger (t/m mei 2017)

Margriet de Haan

- vrijwilliger

Ruud Hanegraaf

- vrijwilliger

Saskia Gooding

- vrijwilliger

Patrick Zhang

- vrijwilliger

Danielle Verheij

- vrijwilliger (t/m juli 2017)

Eric Tulling

- vrijwilliger

Gudner Hellement

- vrijwilliger

Willem Lawant

- vrijwilliger

Yolanda Gijse

- vrijwilliger

Sacco van der Werk

- vrijwilliger

Lizanne Croonen

- stagiair (t/m januari 2017)

Anne Smits

- stagiair (t/m juni 2017)

Mariette Versluis

- stagiair (t/m juni 2017)

Alissa Fernandes

- stagiair
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Jacqueline de Grave

- stagiair

Wijkleerbedrijf
Betty Soares-Silva

- wijkcoördinator

Cliëntenraad
Mieke Luiten

- voorzitter

Eelco Blaauw

- lid

Joop Tas

- lid

Zalina Heijnen

- lid

Sanne van Wees

- lid

Saskia Gooding

- lid

Dieke Otten

- ondersteuner

Clientvertrouwenspersoon
Yvonne Philipse

Vrijwilligersraad
Bert Trechsel

- lid

Margreeth Klein

- lid

Joop Tas

- lid

Mohammed Yakhlaf

- lid

Daniël Stuivenberg

- lid (t/m november 2017)

Diana Verhagen

- ondersteuner

Klachtencommissie
Mevr. H.L. Swarts

- onafhankelijke voorzitter

Mevr. M. de Bruijn

- secretaris

Mevr. K. M. Blom

- lid

Dhr. B. de Vrind

- lid

Dhr. M. Berghout

- lid

Mevr. A. Voogt

- lid
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mw. D. den Breems

- lid

mw. M. de Nie

- lid

Raad van Toezicht
Dhr. mr. drs. H.J. Ruysendaal

- voorzitter

Dhr. G. De Booij

- lid

Mevr. M. Bonestroo

- lid

Mevr. drs. E. A.M. Visser

- lid

Dhr. J.A.B. Hagenus

- lid

Mevr. I.A. van Donkelaar

- lid (t/m april 2017)

Adviseurs
Ben Opdam (BAS Consultancy)
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Cijfers 2017
Corridor Ondersteuning
Ondersteuning gemeente Rotterdam
Aantal Clienten op 1-1-2017
Aantal clienten op 31-12-2017
Instroom over 2017
Uitstroom over 2017

67
73
17
11

Clienten

jan, feb, mrt,
apr
71
1
72

mei, jun, jul,
aug
79
0
79

sep, okt, nov,
dec
82
0
82

jan, feb, mrt,
apr
5

mei, jun, jul,
aug
9

sep, okt, nov,
dec
3

Uitgestroomde cliënten
Uitstroom naar overige hulpverlening
Totaal

jan, feb, mrt,
apr
2
0
2

mei, jun, jul,
aug
1
1
2

sep, okt, nov,
dec
7
2
9

totaal einde kwartaal

70

77

73

Ondersteuning ZIN
Clienten Stoed
Totaal aantal clienten dat ondersteuning
kreeg
Instroom
Aantal aanmeldingen
Uitstroom

Ondersteuning gemeente Capelle aan den IJssel
Aantal Clienten op 1-1-2017
Aantal clienten op 31-12-2017
Aantal aanmeldingen 2017
Uitstroom over 2017
Totaal aantal Clienten dat ondersteuning
kreeg

2
2
0
0
2

Ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel
Aantal Clienten op 1-1-2017
Aantal clienten op 31-12-2017
Aantal aanmeldingen 2017
Uitstroom over 2017
Totaal aantal Clienten dat ondersteuning
kreeg

4
6
2
0
6
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Ondersteuning gemeente Vlaardingen
Aantal Clienten op 1-1-2017
Aantal clienten op 31-12-2017
Aantal aanmeldingen 2017
Uitstroom over 2017
Totaal aantal Clienten dat ondersteuning
kreeg

4
3
1
2
5

Opvanghuis en Begeleid Wonen
Opvanghuis
Bezetting
aantal plaatsen

Bezetting 2017

bezetting 2016

bezetting 2015

(op basis van 8 bedden) (op basis van 8 bedden) (op basis van 8 bedden)
8

96 %

98 %

90 %

Aanmeldingen en bewoners
Totaal aantal aanmeldingen

22



Via CO

14



Via COJ

8



Uitnodiging voor kennismakingsgesprek


Niet verschenen op de kennismaking



kennismakingsgesprekken

22
1
21



Aspirant-bewoner ziet er zelf vanaf

2



Afgewezen

0



Nieuwe bewoners

19

Bewoners op 1-1-2017

8

Totaal bewoners 2017

27

Kenmerken
Van de 27 personen die in het Opvanghuis hebben verbleven of nog verblijven, waren er 19 man
(70,37 %) en 8 vrouw (29,63%).
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De gemiddelde leeftijd bij binnenkomst was 29 jaar.

Verdeling naar leeftijdsgroepen
Leeftijdsgroep
18-24 jr.
25-34 jr.
35-44 jr.
45-54 jr.
55 jr en ouder.

Aantal
bewoners
9
13
4
1
0

Herkomst

Herkomst

Aantal personen

In %

Familie, vrienden

12

44,4%

Dak- en thuisloos

0

0,0%

Psychiatrie

1

3,7%

Andere hulpverl. Instantie

2

7,4%

Eigen huis/kamer

1

3,7%

Crisiscentrum

4

14,8%

T-Plataan

4

14,8%

Begeleid wonen

0

0,0%

Nachtopvang

3

11,1%

Totaal

27

100%

Uitstroom bewoners
Gedurende het jaar zijn 19 bewoners uitgestroomd. Onderstaand schema laat zien waarheen ze
vertrokken.

Uitstroom

Aantal personen

In %

2

10,5%

0

0%

Familie, vrienden

Psychiatrie

31

Eigen huis/kamer

Begeleid/beschermd wonen

6

31,6%

8

42,1%

2

10,5%

1

5,3%

0

0%

Vertrokken zonder adres

Overige voorzieningen

Detentie

Totaal

19

100%

De overige 8 bewoners waren nog woonachtig in het Opvanghuis op 31-12-2017.

Verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur van de bewoners was 146 dagen.
Spreiding in verblijfsduur
Verblijfsduur in dagen Aantal personen
1 t/m 7 dagen

0

8 t/m 30 dagen

1

31 t/m 60 dagen

3

61 t/m 90 dagen

5

91 t/m 120 dagen

2

121 t/m 150 dagen

5

151 t/m 180 dagen

4

181 t/m 210 dagen

1

211 t/m 240 dagen

2

241 t/m 270 dagen

1

271 t/m 300 dagen

0

301 t/m 330 dagen

3

331 t/m 360 dagen

0
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Begeleid Wonen
Aanmeldingen Begeleid Wonen 2017

cliënten reeds in zorg
Waarvan uitgestroomd
nieuwe cliënten
tot aant cliënten die begeleiding
hebben ontvangen
totaal aant begeleid wonen plekken

Tertiaal 1 2017
jan,feb,mrt,apr
8
0
1
9

Tertiaal 2 2017
mei,jun,jul,aug
9
2
2
11

Tertiaal 3 2017
sep,okt,nov,dec
9
2
4
13

9

9

11

De Uitdaging
Cijfers
aantal
totaal uren met indicatie
bezoeken
Jan
422
1646
470
Feb
416
1666
507
Maart
514
1968
669
April
413
1722
557
Mei
465
1903
809
Juni
471
1954
912
Juli
327
1048
416
Aug
465
1858
754
September
472
1751
652
Oktober
353
1572
624
November
436
1831
616
December
408
1599
519
Totaal
5162
20518
7505
Bij normale opening is er 40 uur per week inloop.
In 2017 is De Uitdaging in totaal 1950 uur open geweest.
Maand

Vriendendienst West

Aanmeldingen

Aantal
38

Kennismakingsgesprekken

25

Aantal inschrijvingen

58

Aantal uitschrijvingen

50
33

Totaal actieve maatjes
op 31 december 2017
Totaal actieve maatjes
(jaargemiddelde 2017)
koppel- en klus pogingen

128

koppelings gesprekken

21

schakeling klus

41

gestopte koppels

47

koppels erbij

50

actieve koppels
op 31 december 2017
actieve koppels
(jaargemiddelde 2017)

36

125,75*
21

35

Vriendendienst Rotterdam

Inschrijvingen deelnemers

Aantal
112

Inschrijvingen vrijwilligers

68

Uitschrijvingen deelnemers

146

Uitschrijvingen Vrijwilligers

59

Koppelingsgesprekken

107

Gestopte koppels

89

Koppels erbij

98

Vriendendienst Hoogvliet

Aanmeldingen

Aantal
74

Kennismakingsgesprekken

59

Aantal inschrijvingen

51

34

Aantal uitschrijvingen

61

Totaal actieve maatjes op 31 december
2017

121

Totaal actieve maatjes (jaargemiddelde
2017)

118,75

koppel- en klus pogingen

87

koppelings gesprekken

34

schakeling klus

11

gestopte koppels

32

Koppels erbij

40

actieve koppels op 31 december 2017

60

actieve koppels (jaargemiddelde 2017)

62,5
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Adressen en
telefoonnummers
Opvanghuis Psychiatrie
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam
010-4622107

Centraal Bezoek– en Postadres
Stichting Corridor
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam
010-4375483
centraalbureau@stichtingcorridor.nl
www.stichtingcorridor.nl
IBAN: NL11 INGB 0005 5919 69

Corridor Ondersteuning
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam
010-2762967

Centrum Corridor
Stadhoudersweg 7a
3038 EB Rotterdam

Vriendendienst Rotterdam
Stadhoudersweg 7a
3038 EB Rotterdam
010-2621756
Vriendendienst West
Stadhoudersweg 7a
3038 EB Rotterdam
010-4776741
Vriendendienst Hoogvliet
Middenbaan Noord 43
3191 EM Hoogvliet
06-81189702
De Uitdaging
Stadhoudersweg 7a
3038 EB Rotterdam
010-4774178
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