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VERSLAG
Martin Jacobusse
Directeur/Bestuurder

Inleiding
Zoals je natuurlijk al wist, is Stichting Corridor een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond
die
opvang, huisvesting, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met
psychiatrische achtergrond. De organisatie bestaat uit twee aparte rechtspersonen, namelijk;
Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting Corridor
Beheer.
Ook in 2019, hebben we weer willen bereiken dat een groep ggz-cliënten, door gebruik te maken
van onze dienstverlening, zelfstandiger wordt en meer deel gaat uitmaken van de maatschappij.
Daarbij zijn we aanvullend geweest op het aanbod van
grotere ggz-instellingen en maatschappelijke
organisaties. Daarom zal Corridor, ook in 2020 weer, de maatschappelijke ontwikkelingen
nauwlettend blijven volgen en steeds kritisch haar eigen koers blijven bepalen.
Wij zijn een kleinschalige organisatie zonder
winstoogmerk. Geen enkel lid van de Raad van Toezicht, noch de medewerkers of ikzelf, als
Directeur/Bestuurder, heeft financieel profijt gehad, of zal hebben, van een positief resultaat of
omzetstijging. Tevens val ikzelf volledig onder de cao Sociaal Werk en het hierbij behorende
stramien voor bezoldigingen en vergoedingen. Ook ik ben zelf in loondienst van
Stichting Corridor Dienstverlening en ben tevens Directeur/Bestuurder van Stichting Corridor
Beheer.
Als Directeur/Bestuurder ben ik in 2019, en word ik ook in de verdere toekomst, ondersteund door
een Raad van Toezicht. Gezamenlijk zijn wij voor beide stichtingen tegelijk verantwoordelijk. Beide
stichtingen werken samen in het belang van de doelgroep. Stichting Corridor Beheer heeft als doel
het huren en verhuren van huisvesting en heeft geen medewerkers in loondienst, wel een enkele
vrijwilliger.
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Personeel
Er zijn in 2019 enkele personeelswisselingen
geweest. Vera is na 12 jaar bij Corridor vertrokken,
altijd jammer om iemand te zien gaan die alles
weet en begrijpt wat er bij Corridor gebeurt. Els
heeft de werkzaamheden van Vera overgenomen.
Zoals we Vera kennen was er een keurig en
volledige overdracht. Myrthe is bij Corridor komen
werken nadat eind 2018 Mireille was vertrokken
naar Griekenland. Myrthe is een harde werker en
heeft de HR van Corridor een impuls gegeven.
Puck is vertrokken bij de Uitdaging, Michael en
Elena zijn er bijgekomen. Er zijn bij de Uitdaging
met haar kleine team zo best veel veranderingen,
maar iedereen is enthousiast aan de slag met de
inloop en met het optuigen van activiteiten. Bram is
na vele jaren trouwe dienst bij de Ambulante
Ondersteuning van Corridor volledig bij de
Fortagroep als POH-GGZ medewerker aan de slag
gegaan. Ezra en Bram zijn bekenden van elkaar,
en zo kwam Ezra binnen op de vacature van Bram.
Ezra is een prettige ervaren collega die veel kennis
en vaardigheden heeft meegenomen van Pameijer.
Hierbij nog bedankt, Pameijer! Dalila is begin 2019
uit dienst gegaan en Larisa heeft haar vervangen.
Een fijne aanvulling op het Ambulante
ondersteuningsteam. We hadden in 2019 geen
langdurig openstaande vacatures.
RvT verloop
In 2019 zijn er twee leden bijgekomen in de Raad
van Toezicht, namelijk Henrie Henselmans en
Claudia Busch.
Archipelgroep
Een samenwerkingsverband bestaande uit Arosa,
de NAS, Maaszicht, Perspektief, Corridor, de
Ontmoeting en Prokino Zorg is in 2019 regelmatig
bij elkaar geweest om de samenwerking te
bevorderen. Zo heeft de Archipelgroep een
Leerwerk Gemeenschap binnen de Hogeschool
Rotterdam en trekken we samen op bij
Rotterdamse aangelegenheden op gebied van
Maatschappelijke Opvang en Zorg voor mensen
met een psychiatrische achtergrond.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

achtergrond vindt plaats in de wijk van de cliënt of
in een van de panden van Stichting Corridor Beheer.
Alhoewel iedereen zijn eigen leven moet kunnen
leiden zoals hij of zij dat wil is ons uitgangspunt dat
dit niet ten koste gaat van het woongenot van de
omgeving. We streven er naar dat de omgeving
mensen met een psychiatrische achtergrond
accepteert en waardeert. Dat lukt het beste als er
wederzijdse begrip en respect is voor elkaars
wensen en belevingswerelden.
Financieel
De Jaarrekening geeft net als vorig jaar een tekort
aan bij Corridor Dienstverlening, hier is zelfs een
flinke toename van het tekort te zien. Dat is met
name veroorzaakt door verschuiving in inkomsten
uit de arrangementen (meer geld voor de
huishoudelijke
hulp
uitgevoerd
door
onderaannemers), nabetalingen van salarissen van
teamleiders en forse cao salarisverhogingen per
september 2019. Ook de kosten voor ICT zijn fors
gestegen, er is een PEN test gedaan, veel
perikelen met
de
server
en
ook
het
cliëntvolgsysteem Regas is een grote kostenpost.
Ondanks de tekorten in 2019 is de financiële
reserve van stichting Corridor Dienstverlening nog
steeds stevig genoeg, wel worden er voor 2020
bezuinigingen doorgevoerd bij Stichting Corridor
Dienstverlening zodat er weer een balans komt in
de inkomsten en uitgaven. In het boekjaar 2019 is
een tekort ontstaan van € 66.879 op
geconsolideerd niveau.
Het tekort op het niveau van Stichting Corridor
Dienstverlening betreft € 70.255 en het overschot
op het niveau van Stichting Corridor Beheer betreft
€ 3.376. Het resultaat op het niveau van Stichting
Corridor Dienstverlening zal voor € 20.000 worden
vereffend met de bestemmingsreserve voor
innovatie omdat hierop is geïnvesteerd door
nieuwe projecten te ontwikkelen. De overige
€ 50.255 wordt onttrokken aan de algemene
reserves. Het resultaat van Stichting Corridor
Beheer wordt toegevoegd aan de algemene
reserves.
Voor 2020 is er op het niveau van Stichting
Corridor Dienstverlening een tekort begroot van
€ 34.458 en op het niveau van Stichting Corridor
Beheer is een overschot begroot van € 5.337.

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. Tevens is op alle werklocaties sinds 2017
afval scheiden de norm geworden. Stichting
Corridor in haar omgeving; de inzet voor de
doelgroep mensen met een psychiatrische
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Per 31 december 2019 is sprake van een totaal
geconsolideerd eigen vermogen van € 700.186. Op
te merken is dat daarbij sprake is van een
solvabiliteitspercentage van 75% (het geconsolideerde eigen vermogen van € 700.186 gedeeld
door het totale geconsolideerde balanstotaal van
€ 936.584).
De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio,
betreft een factor van 3,06 (het totaal
geconsolideerde vlottende activa van € 723.994
gedeeld door het totaal van geconsolideerde
kortlopende
schulden
van
€
236.398).
·
·
·

financiële instrumenten gebruiken we niet,
alleen betaal- en spaarrekeningen.
van toepassing zijnde gedragscodes zijn
toegepast in de geest van de code.
Stichting Corridor heeft in 2019 geen werkzaamheden verricht op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling.

Toekomst
Stichting Corridor is financieel gezond en kan
doorgaan met de bestaande afdelingen. Er zijn drie
projecten in ontwikkeling bij Corridor. Hierover
verderop in dit verslag kunt u daarover meer lezen.
Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen
voor verdere bezuinigingen vanuit de overheden.
Corridor is gestopt met haar dienstverlening in
Krimpen aan den IJssel doordat de vergoeding niet
paste bij de werkwijze van Corridor. In februari van
2020 zullen alle cliënten uit Krimpen aan den IJssel
overgedragen zijn.
De door de Raad van Toezicht goedgekeurde
begroting voor 2020 op het niveau van Stichting
Corridor Dienstverlening laat een negatief resultaat
zien van ongeveer € 34.000. De begroting voor de
baten van 2020 komt bij benadering overeen met
de jaarrekening van 2019. Door geplande
bezuinigingen zal er in 2020 een tekort ontstaan
van € 34.000 doordat niet alle bezuinigingen direct
effect hebben op lopende uitgaven. Het doel is om
in kwartaal 4 weer volledig in balans te zijn met de
inkomsten en uitgaven. In Rotterdam zijn in 2021
weer nieuwe aanbestedingen, het huidige contract
met Capelle aan den IJssel loopt door. Ook voor de
jaarlijkse subsidies van de gemeente Rotterdam
zijn er geen wijzigingen in financieel opzicht,
helaas is geen accres gegeven voor het nieuwe
jaar ondanks aandringen vanuit Corridor en enkele
collega instellingen. Corridor ziet zich mede
hierdoor genoodzaakt bezuinigingen door te
voeren. Een tweede reden voor bezuinigingen is
het aantal indicaties met dagbesteding, hier was in
2019 geen rekening mee gehouden en daardoor
vindt nu een correctie plaats in de formatie uren.

Stadhoudersweg zijn de liquide middelen voor
aanpassingen in een eventueel nieuw pand laag,
hiervoor is een alternatief idee. Er is een
reservering aangemaakt bij Corridor Beheer van
€ 75.000 en deze blijft staan omdat er in 2019 geen
betaalbaar pand is gevonden. We verwachten een
gelijke trend in cliënt aantallen, behalve in Krimpen
aan den IJssel waar Corridor geen nieuwe overeenkomst heeft gesloten met de gemeente. Er zal
tegenover staan dat we minder mensen in dienst
zullen houden om financieel in balans te blijven.
De ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus
hebben impact op het uitoefenen van de dienstverlening door Stichting Corridor Dienstverlening aan
haar cliënten. De maatregelen van de overheid ten
aanzien van het coronavirus hebben ertoe geleid
dat in maart 2020 het activiteitencentrum ‘De uitdaging’ aan de Stadhoudersweg 7a te Rotterdam tot
nader te bepalen datum gesloten is en de medewerkers en vrijwilligers ten aanzien van ‘De vriendendienst’ tijdelijk niet fysiek samenkomen met cliënten en uitsluitend telefonisch contact hebben.
Mogelijk zullen aanvullende maatregelen van de
overheid verdere impact hebben op de dienstverlening.
Risico’s en kansen
Zoals met alles zijn er ook risico’s voor Stichting
Corridor. Alle inkomsten zijn altijd afhankelijk van
de politieke wensen. In de indicaties van de
cliënten zijn verschuivingen opgetreden waardoor
de inkomsten wel stijgen, maar indicaties vooral op
het onderdeel ondersteuning bij het huishouden
stijgen. Doordat stichting Corridor deze zorg zelf
niet uitvoert maar geheel aan onderaannemers
|uitbesteed is deze omzetstijging geen groei.
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. Stichting Corridor is solvabel
(75 %) en heeft een prima liquiditeit (3,06) op
balansdatum 2019. Er is sprake van liquide
middelen van €610.678 op een balanstotaal van
€936.584. 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.

Stichting Corridor Beheer is nog steeds op zoek
naar pand voor een nieuw project. Door de flinke
uitgaven voor de verbouwing van de
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Ten tijde van het schrijven van dit verslag (DSULO
2020) is het Coronavirus in Nederland
uitgebroken en ontwikkelt zich. Voor de
dagelijkse
werkwijze hebben
de
diverse
overheidsmaatregelen
grote
effecten,
op
financieel vlak lijken de gevolgen voor Corridor
voor zover in te schatten op dit moment beperkt
te zijn. Dit kan echter vanaf morgen anders zijn.
De
subsidies
worden
naar
verwachting
gewoon verlengd en vastgesteld en de
gemeente Rotterdam heeft reeds toegezegd
coulant te zullen zijn in het geval dat de
prestatieafspraken (deels) niet behaald kunnen
worden als gevolg van het corona-virus. Voor
de verder toekomst is dat onzekerder omdat
de
economische
verwachting door
de
economische gevolgen van het coronavirus
nog ongewis zijn en daarmee de gevolgen.
Ten slotte heeft de overheid reeds meerdere malen
gecommuniceerd
dat
financieel
gezonde
bedrijven welke worden geraakt door de
coronacrisis en zelfstandig
niet meer
de
continuïteit kunnen waarborgen, zullen worden
voorzien van financiële steun.
Aanvullende
overheidsmaatregelen
hebben
mogelijk een aanvullende invloed op de
dienstverlening. Op het moment van het opmaken
van dit bestuursverslag is hieromtrent echter nog
niets bekend, wel verlenging van de bestaande
overheidsmaatregelen maar niet van nieuwe
verstrekkende overheidsmaatregelen. De financiële
gevolgen worden als beperkt ingeschat. Mocht de
situatie echter “verslechteren” dan zal beoordeeld
moeten worden in welke mate gebruik kan worden
gemaakt van de overheidsmaatregelen en/of de te
treffen eigen maatregelen.
Stichting als rechtsvorm
Stichting Corridor Dienstverlening en Stichting
Corridor Beheer zijn bewust Stichtingen zonder
winstoogmerk. Geen enkel lid van de Raad van
Toezicht, nog de medewerker of directeur/
bestuurder heeft financieel profijt van een positief
resultaat of omzetstijging. En dat hoort ook zo!
Directeur/bestuurder
Als nevenfunctie doe ik vrijwilligerswerk bij
bewonersinitiatief Lisserbroek SamenMeer. Ik ben
daar penningmeester en lid van het bestuur van de
Stichting.
In de functie van directeur bij Corridor is de cao
Sociaal Werk van toepassing en verder alle
regelingen die voor medewerkers van Corridor
gelden. Voor de directeur bij Corridor gelden geen
bijzondere regels behalve die benoemd staan in de
cao Sociaal Werk.
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COLUMN
Marijn Berghout
Opvanghuis & Begeleid Wonen

Ik trek de deur achter me dicht
Ik trek de deur achter me dicht, mijn werkdag zit erop. Op de terugweg naar huis, vraag ik mij zoals wel
vaker af of ik deze dag genoeg heb kunnen betekenen voor de doelgroep. Genoeg is in dezen uiteraard
een relatief begrip, aangezien er naast je eigen inbreng, talloze andere factoren mee kunnen spelen.
Denk hierbij aan het individu (iedereen is gelukkig anders), aan andere betrokken partijen en/of
wet-regelgeving. Daarbinnen zijn de nodige obstakels/belemmeringen denkbaar, maar daar zou ik nu
liever niet te veel aandacht aan willen besteden. Ik kijk dan liever naar de momenten waar ik veel
motivatie uit heb kunnen halen.
Zo is er dit jaar binnen het team Opvanghuis een kwestie geweest waarin er bij een bewoner sprake leek
van een uitzichtloze situatie. Zowel de wet- als regelgeving sprak niet in zijn voordeel, maar door een
goede samenwerking met de Gemeente Rotterdam, waarbij verschillende afdelingen zich over deze
casus gebogen hebben, is er uiteindelijk gerealiseerd dat deze bewoner weer mag dromen over een
betere toekomst. Om dan te zien met hoeveel betrokkenheid er door verschillende partijen gewerkt is met
als intentie deze bewoner te helpen, dan kan je daar alleen maar trots op en dankbaar voor zijn.
Als klapper op de vuurpijl hebben we als dank voor onze werkzaamheden en ter stimulans voor de
bewoners ook nogeens een gift mogen ontvangen dit jaar. Dankzij deze gift kon er, voor het gehele team
van het Opvanghuis en uiteraard alle bewoners, een uitstapje worden georganiseerd naar Diergaarde
Blijdorp waarin zowel de toegang alsook het eten en drinken inbegrepen was. We hebben deze dag als
erg geslaagd ervaren en ik wil via deze weg nogmaals namens ons allen deze gulle gever bedanken.
Inmiddels ben ik bijna thuis en kom ik tot de conclusie dat het een vruchtbare dag was. Ik ben trots om te
werken binnen deze Stichting vol betrokken mensen, die allen met de beste intenties naar hun werk toe
gaan en het maximale trachten om een ander verder te kunnen helpen.
Zijn er belemmeringen? Genoeg en die zullen er altijd blijven, maar genoeg is en blijft een relatief begrip.
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COLUMN
Ronald van der Harst
Ambulante Ondersteuning

H

Geen hoge eisen stelt en niet vertelt wat goed is
voor de ander. Dat hadden er al genoeg gedaan en
et licht brandt niet en de bel doet het

waar zijn die mensen nu gebleven. Iemand die kan

niet. Voorzichtig kleppert de brieven-

luisteren naar wat er gezegd wordt en de ander ook

bus en wordt er op het raam geklopt. Geen gehoor,

hoort. Iemand die je kan vertrouwen. Iemand om de

nog eens hetzelfde ritueel. De deur gaat op een

moeilijke dingen in het leven mee te bespreken en

kier, blikken vinden elkaar en de deur gaat verder

om te komen tot een eigen invulling van het leven.

open. Binnen is het nog donker en er hangt een

Wellicht zoals het was en misschien wel compleet

geur van slaap en eten van de vorige dag. ‘Hoe is

anders, en dat mag. Want laten we wel wezen, we

het?’. Wordt er gevraagd, met een diepe zucht als

willen allemaal onze eigen keuzes maken en ons

antwoord. ‘Kan ik iets voor je doen?’ Is de volgende leven inrichten zoals we zelf willen. Dat is hier niet
vraag, met een schuddend hoofd en een slecht te

anders.

verstaan ‘Nee’ als antwoord. Er komt een kop koffie
en aan een kant wordt het gordijn een stuk open

Om dit met iemand te bereiken moet zorg maatwerk

gedaan voor een beetje daglicht. Van een gesprek

zijn en aansluiten bij de persoon. Vaak is daar tijd

is nauwelijks sprake en het initiatief hiervoor

voor nodig. Helaas wordt er nog vaak afgerekend

eenzijdig.

op zichtbaar resultaat, op kwantitatieve gegevens
die vaak nog niet zichtbaar zijn. Ondersteuners voe-

Wekelijks herhaalt zich dit tafereel tot het licht bij

len dan ook dat zij zich vaak moeten verdedigen

aankomst wel aan is, en een volgende keer ook het

wanneer deze meetbare resultaten er niet zijn.

gordijn al open is. De diepe zucht is iets minder diep Binnenkomen, contact leggen en geen achteruiten de ‘Nee’ een ‘Ik weet het niet’. Er ontstaat ruimte gang is ook resultaat. Een mooie ontwikkeling is dat
voor een gesprek en het initiatief hiervoor wordt

er het afgelopen jaar is ingezet op het inperken van

steeds minder eenzijdig. Het begin van een mooie

de administratieve lasten waardoor meer vrijheid

samenwerking.

gecreëerd wordt de zorg in te richten die bij onze
ondersteuning en de cliënt past. Samenwerken met

Deze persoon had iemand nodig die er is, een

oog voor dat wat nodig is de sleutel tot goede zorg.

volgende keer terugkomt, en ook blijft komen.

“Deze persoon had iemand nodig die er is, een
volgende keer terugkomt, en ook blijft komen.’’
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De Uitdaging:
géén overbodige luxe
In een stad waar nog niet zo lang geleden het ‘Actieplan voor mekaar’ is afgerond en geëvalueerd,
waar we jaarlijks de ‘Week tegen Eenzaamheid’ organiseren,
waar het aantal thuislozen maar niet wil dalen,
waar mensen met onbegrepen gedrag in elkaar kunnen worden geslagen door een groep tieners,
en waar de gemeente wel tegenprestaties verlangt, maar geen echte oplossing heeft voor mensen die de
aansluiting missen,
daar is een centrum als de Uitdaging géén overbodige luxe.
Ook in 2019 zijn we met zijn allen bezig geweest om de Uitdaging een warme plek te laten zijn. Een
“herberg” zoals een van onze bezoekers het wel eens noemt. We hebben een flinke groep vaste
bezoekers en zien ook steeds meer nieuwe mensen spontaan binnenlopen, omdat ze ons welkomstbord
zien, of gewoon nieuwsgierig zijn naar wat wij hier doen.
Wij zijn ervan overtuigd dat saamhorigheid en het gevoel ergens bij te horen de basis is van waaruit
mensen weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Daarom hebben we aan het begin van het jaar
besloten om ons “Restaurant Corridor” vaker te organiseren. We begonnen met een klein groepje en eten
nu wekelijks met zo’n 15 mensen, waaronder medewerkers, buurtbewoners en mensen met een
psychiatrische achtergrond. Allemaal samen, aan één tafel. Elke week kookt een andere vrijwilliger. Voor
het komende jaar willen we dit verder uitbreiden en een start maken met “restaurants” op de vrijdagen.
Samen eten werkt verbindend. Ook de jaarlijkse barbecue, onder tropische omstandigheden, was een
succes.

10

Een andere tak van de Uitdaging is de Ruilwinkel. Die bleef groeien: in december de 600e klant. Een
mijlpaal en ook een teken dat er grote behoefte is aan deze combinatie van handel en gezelligheid.
Door onze activiteitenkalender ging een frisse wind. Nieuwe activiteiten kregen de ruimte. Zo werd de
Laurenskerk gezamenlijk beklommen. Op een laagdrempelige manier werd aandacht besteed aan een
gezonde levensstijl. Onze bezoekers kregen een cursus gezonde voeding aangeboden. Deze sloeg aan
en zal in het komende jaar een vervolg krijgen.
We hebben een grote groep vrijwilligers; elk met een eigen bagage. In die pittige dynamiek loopt de
onderlinge communicatie niet altijd even soepel. Daarom is een van onze speerpunten voor 2020: meer
aandacht besteden aan samenwerken.
Een cursus communicatieve vaardigheden is in voorbereiding.
Een van onze taken is het toeleiden naar zorg van mensen die dit niet (meer) kunnen organiseren. Veel
instanties hanteren een ingewikkeld web van regels en protocollen. Wij proberen laagdrempelig te werken. Letterlijk iedereen kan in de Uitdaging zijn weg vinden, of op weg worden geholpen.
Aan het eind van het jaar bereikte ons een verdrietig bericht. Eén van onze vaste bezoekers was
overleden. Hij kwam al jaren trouw naar onze uitstapjes en etentjes. Hij zal gemist worden.
Dit jaar waren we ook open op Tweede Kerstdag. We wisten niet of we veel toeloop konden verwachten,
maar het werd een ontzettend gezellige dag met muziek, gezelligheid en lekkere hapjes. Ook qua religie
vormen we een smeltkroes: de muziek werd die dag verzorgd door een van onze bezoekers met een
moslimovertuiging. Zijn idee: volgend jaar tijdens de ramadan een iftar organiseren. Kortom: de Uitdaging
is volop in ontwikkeling.
De Uitdaging: géén overbodige luxe.

COLUMN
Anne-Marie Lisman
De Uitdaging
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COLUMN
Marit de Bruijn
Vriendendienst Rotterdam

Lieve lezer,
Voordat u begint met lezen willen we u
waarschuwen..
Willen we u laten weten dat we vooral ons best
gaan doen. Want hoe beschrijf je een leerzaam
jaar. Want hoe gaan we dadelijk de Vriendendienst
Rotterdam 2019 oppennen. Waar zullen we starten
en hoe gaan we duidelijk maken dat we zoveel niet
weten en dat hier juist de kracht in zit. Dat dit de
kracht is van het Rotterdamse gewone, het samen,
de kracht van vertrouwen. De kracht van de
Vriendendienst. Dat in 2019 zo vaak de telefoon is
gegaan en we hebben geluisterd naar mensen die
zich eenzaam voelen. Mensen die iemand zoeken
omdat ze even wat aandacht willen. En ook mensen die iets willen geven omdat ze iets willen doen
voor een ander. Deze mensen aan elkaar
koppelen, begeleiden, waarderen, zien en horen.
En dat is, waar ons Rotterdamse hart sneller van
gaat kloppen.
Voordat we echt starten, dadelijk echt starten met
schrijven lieve lezer, maken we u er graag op attent
dat u dadelijk meer niet weet dan wel. Tenminste
150 koppels hebben dit jaar - 2019 - beleefd,
samen geleefd. Ervaringen opgedaan. We horen
verhalen over wandelingen door het Kralingse bos,
een kopje koffie drinken op Zuid, een fietstocht
door Noord. Een stel is naar een wedstrijd geweest
van Feyenoord. Lieve lezer, hoe gaan we die duizenden waardevolle belevenissen beschrijven van
meer dan 300 mensen die elkaar met regelmaat
zien?
Maar er waren natuurlijk ook andere zaken.
Zo hebben we bijvoorbeeld dit jaar extra veel
aandacht besteed aan het updaten van onze
vrijwilligersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten
werden goed bezocht. Ook hebben we dit jaar voor
het eerst gewerkt met duo-studenten. Twee
studenten
die
één
maatje
bezochten.
Wat was dat een mooie belevenis. Zeker toen we
met
alle

studenten en hun maatjes een tochtje met de spido
hebben gemaakt. Een 68 jarige deelneemster gaf
zo'n mooi compliment. Toen zij op school zat waren
er nog niet zoveel "kleurtjes en culturen". De
Rotterdamse studenten komen van over heel de
wereld en dat was voor haar fantastisch om mee te
maken. Dat was een top moment daar op de maas.
Daarnaast heeft onze PR in 2019 een extra tikkie
gekregen. Een groep jonge studentenconsulten
(De Kleine Consultant) heeft professionele tips
gegeven. De persoonlijke advertenties op
Rotterdammersvoorelkaar, Nextdoor en de start
van Facebook zijn uitvoerig aan bod gekomen.
Kortom, hoe kunnen we het waardevolle 2019 in
een vorm gieten? En hoe maken we hierover
dadelijk een punt? Er is zoveel nieuws.
In
2019
heeft
Rotterdam
heeft
z’n
nachtburgermeester verloren. Een markante man.
Een man met eigen levensstijl. Door de stad
zwerven zijn gedichten. Gedichten die gaan over
deze stad en de mensen die hier in leven. Mensen
die wij bezoeken; drie hoog achter. We hebben het
dan maar over de initialen van de heer J.D.
In het kader van de AVG moeten we namelijk
steeds meer rekening houden met privacy. Onze
blikken waren hier dit jaar steeds scherper op
gericht. Maar hoe moet het binnen ons werk nu
verder met de warmte en het vertrouwen? Een
mooi discussiepunt zoals er zovele waren. Waar er
met mensen wordt gewerkt, kloppen er grote
harten. En dan nu......
Gaan we het echt proberen.
Vriendendienst
Rotterdam 2019. Het jaar waar we te horen kregen
dat het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam
komt. Wellicht valt er nog iets te rijmen met de
psychiatrie. Vast wel....
Dan maken we vanaf nu echt een punt.
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COLUMN
Kim Maree
Vriendendienst Hoogvliet

Eenzaamheid;
bestaat dat nog in 2020?
Eenzaamheid: je leest en hoort er continu over. Maar hoeveel eenzame
mensen ken jij eigenlijk? Het is een veelbesproken onderwerp wat mij
persoonlijk aan het hart gaat. Het blijft moeilijk te bevatten dat één op de
vier volwassenen zich regelmatig alleen voelt. Dan moet ik er toch wel
1 kennen…..?
Niet alleen met Kerst en Oud & Nieuw, maar ook als het weer zonnig
wordt en mensen met elkaar naar buiten gaan. In gesprekken die we
met diverse mensen voeren bij de Vriendendienst hebben we het vaak
over die moeilijke momenten. Je gaat namelijk niet zo snel alleen op
een terras een kop koffie drinken; “Ik weet dat wandelen goed voor me
zou zijn, maar ik krijg mezelf niet gemotiveerd alleen een rondje te
lopen”. “Alleen voor mezelf een maaltijd koken is helemaal niet leuk, dus
haal ik 5 verschillende Kant & Klaar maaltijden bij de Jumbo”.
Je merkt dat mensen die moeilijke situaties uit de weg gaan. Niet meer
koken, niet meer een kop koffie op een terras, niet meer alleen naar de
kerk, niet meer naar buiten..
Maar de mens blijft immers een sociaal wezen, de mens is niet gemaakt
om alleen te zijn.
Iedereen heeft iemand nodig om zijn/haar zorgen mee te delen, iemand
met wie je verbintenis voelt, iemand waar je rekening mee wilt houden,
iemand die luistert naar jouw mening en gevoel, ook voor die mensen
die ervoor kiezen zonder partner door het leven te gaan.

“Ik weet dat wandelen
goed voor me zou
zijn, maar ik krijg
mezelf niet
gemotiveerd alleen
een rondje te lopen.”

Wanneer het leven alleen te zwaar wordt, zien mensen vaak geen
andere oplossing dan hulp in te schakelen. De mensen die aangemeld
worden bij de Vriendendienst hebben behoefte aan meer sociaal
contact, aan die verbintenis, aan een praatje. Iedere kennismaking is
weer een schrijnend verhaal, weer een pijnlijk voorbeeld voor hoe
eenzaamheid eruit ziet, hoe het ontstaat en hoe het voelt… Het maakt
dankbaar voor hetgeen ik wel heb. En het maakt energiek om voor die
mensen aan de slag te gaan.
En dus zoek ik naar een passend maatje. Dat lukt alleen maar als ik me
verdiept heb in de situatie van de ander. Dus blijf ik in contact met
degene die het vertrouwen in de Vriendendienst heeft gegeven. Ik bel af
en toe om te vragen hoe het met iemand gaat, ik ga langs als ik iemand
telefonisch niet kan bereiken of als ik merk dat dat gewaardeerd wordt.
Ik ben oprecht betrokken. Soms ben ik dus het netwerk voor iemand. De
kerstkaart van de Vriendendienst is dan de enige kaart op de kast….
Ik doe het graag, gewoon omdat dat dat mijn werk is.
Het mooiste werk dat ik kan verzinnen!
De Vriendendienst streeft ernaar om isolement te verminderen,
eenzaamheid te verdringen.
Als we dat nou eens zouden behalen? Niemand meer eenzaam in
2020……
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Een portret uit de documentaire tegen stigmatisering.

COLUMN
Geeske Hoekstra
Projecten

Wat is er voor nieuws onder de zon bij
Corridor? Waar gaan we naartoe?
Afgelopen woensdag was het een drukke dag.
Voor bijna elk project een afspraak en de dag was
vol. Een begroting maken voor de muziekkluis,
een brainstorm voor het schuldenproject en even
overleggen over een teaser van de documentaire
tegen stigmatisering om fondsen te kunnen
werven.
Corridor is volop in ontwikkeling! Nieuwe projecten
komen steeds meer op stoom. Voor alle projecten
is en wordt druk gezocht en gelobbyd voor financiering, er wordt gezocht naar een pand en naar
samenwerking met andere organisaties.
Tegelijkertijd was er slecht nieuws. De financiën
voor volgend jaar vallen tegen. We zullen
misschien afscheid moeten nemen van collega’s.
Toch weerhoudt dat ons niet om door te gaan met
plannen maken en uit te voeren. Om na te denken
over groei en vernieuwing.
Om verder te kunnen is er geld nodig. Dus wordt
er gelobbyd bij de gemeente, gezocht naar
fondsen en naar samenwerking met andere
organisaties. Babbeltje hier, mailtje daar, Corridor
krijgt het uit eindelijk wel voor elkaar!

veel van ons hebben laten horen.
Dat we het laten klinken als muziek uit onze eigen
Muziekkluis! De oude bankkluis omgevormd tot
muziekruimte. Bestemd voor onszelf maar ook
muziekliefhebbers uit de buurt.
Dat we een spetterende première hebben gehad
van de onze documentaire tegen stigmatisering en
de reacties tot in de wijde omgeving te horen zijn.
Dat de documentaire veel mensen heeft bereikt.
Dat we met de buren van onze nieuwe opvang,
maatschappelijke opvang in zelfbeheer, gezellig
hebben geborreld (of gesoept). Onze nieuwe
opvang waarmee we nog meer mensen kunnen
helpen en dan wel op hún manier.
En last but nog least, dat we samen met onze
partners uit de Archipelgroep ons laten horen aan
de mensen met schulden die zelf een hulpkreet
slaken. Dat we hen bijstaan met budgetbeheer,
budgetadviezen en budget zelf (vanuit fondsen).
We zijn en blijven klein, maar we laten ons horen!

Volgend jaar hoop ik te kunnen schrijven dat we
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meerdere keren bij elkaar geweest. Dit had mede
te maken met de behandeling van een proefklacht.
en

Naar aanleiding van deze proefklacht hebben we

hebben

een checklist gemaakt, waar voorafgaande en

gezamenlijk zitting in de Klachtencommissie. Dit

tijdens een zitting, aandacht aan besteed dient te

heeft als voordeel dat commissieleden vanuit

worden. Te denken valt aan het opvragen van

Stichting

mogelijk

protocollen, de eisen waar een zittingsruimte aan

betrokken zijn bij klachten van cliënten van

dient te voldoen, de opstelling van de tafels en de

Stichting Corridor Dienstverlening en andersom.

stoelen, maar ook aan het doel van de zitting, het

De directie van Stichting Corridor Dienstverlening

tijdskader van de zitting en de klachtenprocedure,

en de Stichting onder Een Dak heeft er in voorzien

de voorstelronde, en noem zo maar op. Deze

dat

checklist is effectief, omdat we niet veel klachten

door

tichting

Corridor

Stichting

Onder

een

Onder

Een

Dak

juiste

Klachtencommissie

en

Dienstverlening
Een

zo

Dak

veel

samenstelling
door

van

een

de

juiste

ondersteuning, een goed functioneren van de
Klachtencommissie is gewaarborgd.

krijgen en dus weinig zittingen hebben.
Op 15 april en 28 oktober waren de 2 jaarlijkse
vergaderingen,

waarbij

op

15

april

ook

de

In het afgelopen jaar heeft de Klachtencommissie

cliëntvertrouwenspersoon, mw Y. Phillipse, was

het

afgerond.

uitgenodigd. Zo blijven we op de hoogte van

Het nieuwe reglement werd op 15 april 2019 door

elkaars werkzaamheden. In het kader van deze

de directie van Stichting Corridor en Stichting

klachtenprocedure behandelt de cliëntenvertrou-

onder Een Dak ondertekend onder het genot van

wenspersoon kwesties voorafgaande aan het be-

een

handelen van een formele klacht. De formele klacht

nieuwe

drankje

klachtenreglement

en

een

lekker

stukje

taart.

wordt
In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen

vervolgens

door

de klachtencommissie

behandeld.

van 3 leden vanuit Stichting Corridor, te weten van
mw. K.M. Blom, dhr. M. Berghout en dhr. B. de

Verder zijn dit jaar de taakomschrijvingen van de

Vrind. Mw K. van der Doelen is dit jaar voor

voorzitter en de leden van de commissie verder

Stichting Corridor de klachtencommissie komen

uitgewerkt.

versterken. Er is nog een vacature voor één mede-

effectiviteit en continuïteit voor de leden van de

werker vanuit Stichting Onder Eén Dak.

commissie. Het is duidelijk wat er van ieder

Dit

schept

meer

duidelijkheid,

verwacht wordt.

De Klachtencommissie is in de verslagperiode

VERSLAG
Hilda Swarts
Klachtencommissie
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COLUMN
Marijn Berghout
Personeelsvertegenwoordiging [PVT]

Hebben zij nu echt gevraagd aan ons als PVT om een column te schrijven voor het
Bestuursverslag, serieus? Hoe doen we dat, vroegen we ons af toen we weer bij
elkaar zaten voor de PVT vergadering. Hier hebben we geen tips over gekregen
tijdens onze PVT trainingsdag. Wel kregen we te horen hoe we onze directeur het
beste aan de tand konden voelen, wat onze rechten zijn als PVT’ers, hoe we beter
kunnen communiceren en het allerbelangrijkste: het goed onderhouden van contact
met de achterban. Maar ja, geen tips hoe een column te schrijven…
Over de achterban gesproken. De jaarlijkse personeelsbijeenkomst was geslaagd. Er
was een grote opkomst en we konden gelukkig veel vragen beantwoorden. Dit is zeker voor herhaling vatbaar en we gaan hier een jaarlijkse traditie van maken. Ook al is
het alleen al vanwege alle feedback die we te horen kregen. Zo hebben wij nu een
vaste agenda, duidelijke afspraken met de directeur en komen we vaker onderling bij
elkaar. We hebben nu meer ruimte gekregen om met 1 stem te kunnen spreken. Wij
staan nu samen veel sterker.
Sterker in je eigen schoenen staan, was

“We staan nu samen veel sterker’’

onderdeel van de training “Energiek en
bevlogen aan het werk”. Het TLO had namelijk ons als PVT uitgenodigd om deel te
nemen aan deze training, omdat ook wij een rol hebben bij het signaleren van stress
signalen bij onze collega’s en het aangeven van grenzen.
Op dit moment is onze grens wel bereikt trouwens, hoe schrijf je een column?
Geen idee!
Ps. De voorbereidingen voor de aankomende PVT verkiezingen zijn al begonnen en
we hopen dat wij in dezelfde samenstelling 2020 mogen afsluiten.
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CASUÏSTIEKVERSLAG
Yvonne Philipse
Cliëntvertrouwenspersoon

CASUS 1
Een cliënt voelde zich niet serieus genomen
en dat leverde veel strijd op met haar
begeleider. De cliënt voelde zich in de steek
gelaten en steeds onveiliger in de woning.
Na een aantal gesprekken met de cliënt en de
leidinggevende zijn de problemen opgelost.
Niet alle problemen zijn gelijk opgelost omdat
dit niet mogelijk was. Wel is er aan de
communicatie gewerkt en nu wordt er duidelijk
uitgelegd waarom iets niet gelijk gerealiseerd
wordt. De cliënt is tevreden en weet dat er
soms meerdere partijen nodig zijn om iets op
te lossen. Ook de cliënt moet haar
verantwoording nemen en geen genoegen
nemen met een vaag antwoord.

In 2019 een huiskamervergadering in het
Opvanghuis bijgewoond. Was erg leuk en
cliënten hadden veel vragen. Ook heb ik in
2019 gebruik gemaakt van een uitnodiging van
de Klachtencommissie.
In 2019 ben ik in mijn functie vier keer
benaderd door cliënten.
Twee keer door cliënten die Ambulante
Ondersteuning krijgen en twee keer door
cliënten uit het Opvanghuis.
De besproken
casussen in 2019 zijn:

CASUS 2
Cliënt heeft mij ingeschakeld omdat de begeleiding niet goed ging. Het intake gesprek en het eerste
gesprek met begeleider verliep prima en daarna heeft cliënt het gevoel geen enkele hulp meer te hebben
ontvangen. Cliënt haar draagkracht was erg gering en was niet goed in staat hoofd en bijzaken van elkaar
te scheiden. Gesprekken gingen moeizaam en geduld was erg belangrijk.
De eerste gesprekken heb ik cliënt laten ventileren en daarna punt voor punt besproken en
aantekeningen gemaakt. Samen met cliënt alles op papier gezet en cliënt heeft aangegeven deze brief
met haar begeleidster en leidinggevende te willen bespreken.
Dit is ook gebeurd, alleen met slecht resultaat. Cliënt kreeg het gevoel dat alles wat was fout gegaan,
door cliënt zelf kwam. Cliënt was na het gesprek uitgeput en wilde niets meer met Corridor te maken hebben. Geadviseerd om hier een aantal over na te denken. Cliënt is uitgeschreven bij Corridor.
Deze casus had goed kunnen aﬂopen als het gesprek beter was gegaan. Er was veel strijd in het gesprek
en dit had beslist beter gekund.

CASUS 3
Betreft cliënt van het Opvanghuis.
Cliënt heeft mij enkele maanden regelmatig gebeld en ook hebben wij gesprekken op
locatie gehad. Cliënt was boos omdat hij gevaar liep door een medebewoner die cliënt bedreigde.
Heeft daar gesprekken over gehad met leidinggevende en begeleider, maar er is geen actie ondernomen
en cliënt voelde zich erg onveilig. Geadviseerd om een drie-gesprek aan te vragen (leidinggevende, cliënt
en cliëntvertrouwenspersoon). Deze is aangevraagd en door cliënt geannuleerd door de angst om
problemen te krijgen. Uitleg en geruststellen heeft geen resultaat opgeleverd.
Na enkel weken zocht cliënt opnieuw contact om gesprek toch te houden omdat er nog een cliënt die
dezelfde problemen ervaarde en die kon dan ook bij het gesprek zijn. Dit is niet de werkwijze van de
cliëntvertrouwenspersoon en dus wilde ik cliënt eerst zelf spreken. Dit gesprek heeft echter nooit plaats
gevonden omdat er voor gekozen is het bij een drie-gesprek te houden en cliënt wilde dit niet.

CASUS 4
Betreft cliënt van het opvanghuis. Problemen zie casus 3 alleen heeft cliënt dit nooit besproken met
iemand. Wilde niet met mij als cliëntvertrouwenspersoon alleen in gesprek.
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Een ‘open stoel’
De Cliëntenraad heeft dit jaar een ware transformatie doorgemaakt. In de zomer van 2019 waren er nog
maar twee leden over. De anderen moesten of wilden om allerlei redenen stoppen. Toen ik als
ondersteuner van de raad aan de gang mocht lag er dus een behoorlijke taak. Gelukkig hadden de twee
overgebleven leden goede moed om de raad weer nieuw leven in te blazen. Nu, aan het eind van het jaar,
zijn we met vier leden, dus dat begint al ergens op te lijken.
Dat is maar goed ook, want er gebeurt veel in de organisatie. Corridor is bij uitstek een club die de mening
van haar cliënten en vrijwilligers heel serieus neemt. We hebben al een paar pittige vraagstukken voor
onze kiezen gehad, maar zijn tevreden over onze adviezen.
In 2020 willen we de Cliëntenraad verder uitbreiden, zo zal er een ‘open stoel’ komen voor het
Opvanghuis. Omdat mensen daar maar kort verblijven kunnen ze een aantal keren meedoen en daarna
hun plek doorgeven aan een ander. Ook gaan we meer werven onder de Ambulante cliënten.
Dus, ben jij het type cliënt die dit Bestuursverslag leest, dan ben je waarschijnlijk geschikt om bij de
Cliëntenraad te komen!

VERSLAG
Tim van Rooijen
Cliëntenraad
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COLUMN
Megan Haagh
Vrijwilligersraad

Vrijwilligers gezocht
Een terugkerend thema tijdens de bijeenkomsten van de Vrijwilligersraad was
in 2019 de werving van de broodnodige nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers van
de raad, op hun eigen manier allen even betrokken bij onze organisatie,
probeerden zich tijdens onze vergaderingen in te leven in de potentiële vrijwilligers hier in Rotterdam anno 2019: wie zijn het? Hoe gaan we ze vinden en
benaderen? Waarom zouden ze zich aan ons willen binden? Waarom weten ze
ons wel of niet te vinden?
Tijdens deze gesprekken dwalen mijn gedachten af: ooit waren deze mensen
die nu zo druk aan het meedenken waren over de werving van nieuwe
collega’s, zelf nog anonieme potentiële vrijwilligers. Ieder bewandelde zijn/haar
eigen pad en had nog nooit van Stichting Corridor gehoord. De een had al wel
ervaring met de psychiatrie, voor de ander was dit nog een totaal onbekende
doelgroep. Één voor één hebben ze op enig moment hun weg naar Corridor
weten te vinden en hebben ze onze doelgroep in hun harten gesloten.
Komende week zullen ze weer op bezoek gaan bij hun maatjes, of zijn ze
gastheer bij onze huiskamer aan de Stadhoudersweg.
We sluiten de vergadering af met mooie verhalen en een welverdiend stukje
appelgebak. De volgende bijeenkomst zullen we het weer hebben over het
vinden van die nieuwe, nog onbekende Rotterdammers, maar voor nu sta ik
graag nog even stil bij deze groep mooie mensen en besef ik me hoe
waardevol hun bijdrage is: zonder hen zou Corridor haar werk niet kunnen
doen.
Daarom, omdat het niet vaak genoeg gezegd kan worden: dank jullie wel!
Dank jullie wel namens alle mensen die jullie verblijden met je wandeling, je
gesprekken en je wekelijkse kopjes koffie. Dat we nog maar veel meer van
zulke pareltjes mogen vinden in 2020!
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