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Aandacht voor de wensen van de cliënt. Dat is onze sleutel 
tot maatschappelijk ondernemen. Vanuit Roads voelen we de 
verantwoordelijkheid om voor cliënten in de regio de mogelijkheden 
tot herstel en/of re-integratie toegankelijk te houden. We hebben ons 
in 2019 nóg meer ingezet voor kwalitatief goede zorg.

Roads is onderdeel van Arkin, de Randstedelijke GGZ-aanbieder met 
twaalf specialismen in psychiatrie, re-integratie en verslavingszorg. 
Onze dienstverlening bestaat uit het begeleiden van mensen 
met lichte tot zware psychische aandoeningen en mensen met 
een justitiële of verslavingsachtergrond naar werk, opleiding of 
dagbesteding. Daarnaast biedt Roads middels 24-uurs opvang een 
zestal herstelgerichte verblijven. 

In dit maatschappelijk jaarverslag leest u meer over onze inzet en 
activiteiten in 2019. Wij wensen u veel leesplezier!

Juul Reinking en Elke Woltersom
Bestuurders

2019 > het jaar 
van verbreding 
en verbinding 

‘ we hebben ons in 2019 nóg meer 
ingezet voor kwalitatief goede zorg’

#RoadsFact

Bij het Atelier zijn 

er 85 knuffels van 

spijkerbroeken 

gemaakt.
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91% van de 
cliënten voelt zich 

met respect 
benaderd door 

hun trajectcoach

74% van de cliënten 
voelt zich minder 

alleen door activiteiten 
bij Roads

71% van 
de cliënten kan 
dingen doen die 

hij/zij anders 
niet zou doen

70% van de cliënten 
vindt dat ze door hun 
activiteiten bij Roads 
mentaal sterker zijn 

geworden

Onze impact 
in 2019

3.400 cliënten
108 vrijwilligers

22 werkgevers 
hebben een 
re-integratie 

traject gestart

72 trajecten 
voor het 

UWV gestart

jaaromzet 
van 16,6 

miljoen

cliënten 
beoordelen 
Roads met 
een 7,8
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Herstelgericht 
verblijf binnen Roads

Samen met de professionals werken bewoners 
aan hun eigen ontwikkeling op het gebied van:

1. gezondheid 
2. wonen 
3. werk 
4.	 financiën	
5. netwerk
6. zingeving

Een bewoner is zelf verantwoordelijk voor 
zijn eigen herstel, maar staat er niet alleen voor.

Daniel Majoor, manager verblijfslocaties
“  Binnen ons nieuwe concept ‘Herstelgericht 
verblijf ’ heeft de cliënt regie over zijn eigen 
herstelproces en creëren we een zogeheten 
‘caring community.”

Ruim 10 professionele specialisten op gebied van Re-integratie, 
helpen bij het begeleiden van werknemers met psychische klachten 
op het gebied van verzuim, re-integratie en het voorkomen van 
uitval. Al ruim tien jaar helpen wij op die manier werkgevers en 
werknemers en daar zijn wij trots op! 

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé methode om mensen met 
een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en 
behouden van betaald werk. IPS werkt voor hen beter dan andere 
re-integratiemethoden.

#RoadsFact
Werkgevers  

beoordelen Roads met

gemiddeld een negen.

#RoadsFact
In 2019 heeft van de volwassen IPS-cliënten  
43% regulier betaald werk en is 49% van de jeugd 
IPS-cliënten aan het werk of volgt een opleiding.



Verblijfslocaties
De Kleine Haag in Amersfoort, Vriendenhuis Amsterdam, 
Vriendenhuis De Goorn, Vriendenhuis Den Helder,  
Vriendenhuis Lisse en Roads Hotel Pitstop in Haarlem.

De Kleine 
Haag 
in Amersfoort is 
een maatschappelijke  
24-uurs opvang voor 
dak- en thuislozen met 
een alcoholproblematiek. 
De locatie is een schakel 
in de zorgketen met 
andere instellingen die 
zich richten op ernstig 
verslaafde dak- en 
thuislozen.

Bij de 
Vriendenhuizen 
werken mensen met 
een GGZ- en/of 
verslavingsachtergrond 
door middel van 
lotgenotencontact en 
ervaringsdeskundigheid 
aan een duurzaam herstel.

Het 
Roads 
Hotel Pitstop 
is een hotel voor 
cliënten uit de GGZ- 
en/of verslavings-
achtergrond, waar 
zowel verblijf, 
dagbesteding als inloop 
geboden wordt.
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RoadsMaakt is een webwinkel 
waar unieke producten 

worden verkocht die door de 
deelnemers van sociale firma’s 

en dagbesteding van Roads 
gemaakt worden. 

Roads Print & 
Pixels is het adres 
in Haarlem voor 

drukwerk, ontwerp 
en design. Van 

complete huisstijl tot 
trouwkaarten 
en brochures.

Roads Technology is een full-service 
IT-bedrijf met aandacht voor mens en klantwens. 

Van webdesign, hosting en  IT-services tot 
computeronderhoud en 3D-printing.

Recycle restaureert, repareert 
en verkoopt fietsen. Daarnaast 

worden er van gerecyclede 
fietsonderdelen unieke 
producten, zoals een 
bureaulamp, gemaakt

Restaurant Freud biedt 
een combinatie van 

liefde voor lekker eten met 
aandacht voor mensen! 

Het is gevestigd in 
Amsterdam-West.

De Houtstek is een 
houtwerkplaats in 
Amstelveen waar 

een grote variatie aan 
houten producten 

wordt vervaardigd. 
Zoals borrelplanken, 
vervoerskisten voor 

Transavia en krukjes.

Het Kantine project 
verzorgt elke dag een 
heerlijke lunch voor 
leerlingen van het 

Hermann Wesselink 
College in Amstelveen.

Roads Vervoer vervoert 
met veel zorg personen, 

goederen, post en pakketten 
in Amsterdam en omgeving.

Zeefdrukmakers is een 
zeefdrukkerij voor textiel 

en papier: van t-shirt, 
tot hoodies en tassen.

De lekkerste ambachtelijke 
appeltaarten worden 

gemaakt bij het Appeltaart 
Imperium in Haarlem.

RoadsMaakt
Roads Technology

Recycle 

De Houstek

Het Kantine project

Restaurant Freud

Roads VervoerZeefdrukmakers

Appeltaart Imperium

Roads Print en Pixels

Onze 
sociale 
firma’s

Verkocht 2007 biologische biefstukken, 1.156 vegetarische 
gerechten, 821 chocolade taartjes en 19.451 stokbroden.

 T/m oktober 2019 zijn er 
22.341 boeken geseald.

5 km hout 
verwerkt 
tot kistjes.

Recycle had opdracht 
van Coca Cola om 
20 nieuwe fietsen 

af te leveren.

13.000 
appeltaarten! 
dat zijn er 
250 per week in 
1 jaar. 30.000 
kg appels. 650 kg 
rozijnen. 3100 kg 
roomboter.

150.000 ritten!

#RoadsFact
Landelijke winnaar 

‘winkelier van 

het jaar’ 2019 in 

de categorie 

‘bakkers’.
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Al enkele jaren bestond onder medewerkers 
van Roads het idee om een collectie van 
unieke en duurzame producten die op 
verschillende werkplekken van Roads 
worden gemaakt, samen te brengen en te 
verkopen. Afgelopen jaar werd het plan een 
feit. Eind oktober ging de webshop live. 

De producten variëren van houten 
snijplanken en servies tot knuffels 
gemaakt van gerecyclede jeans. 
Zowel consumenten als zakelijke 
partners nemen de producten af. 

Neem een kijkje op Roadsmaakt.nl
“ Met RoadsMaakt laten we zien dat mensen uit de psychiatrie een 

waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren. De deelnemers die 

de producten vervaardigen zijn trots op hun werk. Zij voelen zich 

gewaardeerd en zijn écht een onderdeel van het arbeidsproces.” 

Caroline Cranen, projectleider RoadsMaakt

RoadsMaakt: 
met trots
gelanceerd

Ga direct naar de webshop >

https://roadsmaakt.nl/shop/


In samenwerking met Arkin begon Roads dit jaar een pilot om cliënten dírect 
bij hun intake bij Arkin te vragen naar hun wensen m.b.t. werk, studie of 

dagbesteding. Zodoende kregen cliënten eerder in hun behandeltraject de 
kans om ook aan dat stukje herstel te werken. De proef werd gestart bij PuntP 
en bij de Basis-GGZ. De eerste resultaten zijn positief. Zowel behandelaren als 

cliënten zijn blij met de ondersteuning en met het aanbod. Cliënten gaan nu 
parallel aan hun behandeling sporten of een cursus volgen en/of hebben een 

trajectcoach voor terugkeer naar werk, dagbesteding of studie.

Pilot Vroegsignalering

#RoadsFact
‘Aanbod sluit 

helemaal aan bij 
de wensen van 
cliënt en bij de 
behandeling’
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Februari
Roads houdt 

een inspirerende 
Medewerkersbijeenkomst.

Maart
Het Maatjesproject 

verwelkomt 50e maatje.

Oktober
De nieuwe Roads Foodtruck 
is tijdens events inzetbaar. 
Deze caravan is door o.a. 

de Houtstek en Roads 
Ateliers opgeknapt.

November
Voor de nieuwe 

arbeidsmarktcampagne 
legt Glenn Helder in een 
podcast een interview 
af en is hij aanwezig 

op de HR beurs 
in de Hallen.

In Amsterdam Noord 
start de Leefstijlcoaching. 

December
In de regio Amstelland 

verspreidt Roads 
het  magazine 

‘Roads Verbindt’.

Marlot van der Himst en 
Guanita Rijmers worden 

geïnterviewd
door Het Parool. 

Augustus
Het Appeltaart 

Imperium is landelijke 
winnaar ‘winkelier 

van het jaar’ 
geworden.

Augustus
Recycle krijgt een 
elektrische tuktuk. 

Deze wordt bestickerd 
door Print en Pixels.

Mei
Recycle heeft een mooie 

opdracht voor het leveren 
van twintig nieuwe fietsen 

voor Coca Cola.

September
Restaurant Freud 
staat in het Parool 

in de rubriek ‘Koppen’.

Juni
Roads en Ammatch tekenen 

een samenwerkings-
overeenkomst om cliënten 
simpel te laten switchen.

27 April
Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima vieren 
Koningsdag in Amersfoort. 
De route start bij de Kleine 
Haag, welke versierd is met 

banners  ‘Roads – wit – 
blauw’ en ‘Herstellen 

doe je bij Roads’.

Augustus
Elke Woltersom is per 

1 augustus benoemd als 
tweede bestuurder, 
naast Juul Reinking.

Kort 
nieuws
in 2019

https://www.parool.nl/ps/zaterdagochtend~bbbaed7f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Vanuit de herstelvisie vindt Roads het belangrijk dat naasten van cliënten gezien, ondersteund 
en waar mogelijk betrokken worden bij de behandeling. Voor naastbetrokkenen is het fijn dat zij 
zich welkom, gehoord en begrepen voelen. Daarbij kunnen zij een actieve bijdrage leveren in de 

behandeling, wat het herstel van de cliënt ten goede komt. In het afgelopen jaar stelde Roads een 
vijftal ‘naastbetrokkenen consulenten’ aan. Zij werkten aan een protocol waarin de samenwerking 
tussen de cliënt, naastbetrokkenen en de hulpverlening het uitgangspunt voor elke behandeling 

vormt. De consulenten namen deel in de naastbetrokkenenraad van Arkin, hielden werkbezoeken, 
informeerden collega’s over het ondersteuningsaanbod en stelden richtlijnen op. Deze richtlijnen 
werden in het kwaliteitshandboek van Roads opgenomen. Daarbij ontwikkelden zij een tool box, 

waarin instrumenten staan die medewerkers, cliënten én naasten kunnen gebruiken. 
Veel collega’s en cliënten reageerden hier positief op.

“De mooiste momenten 

bestaan uit momenten 

dat ik getuige ben 

van de bijzondere band 

tussen cliënten met 
hun naasten”

Naastbetrokkenheid



Huisarts

Maatschappelijk
werker

Familie &
naasten

Sociaal
wijkteam

Opleiding
& scholing

Psycholoog

Klant-
manager 
gemeente

Schuldhulp-
verlener

GGD

UWV

Ambulant
begeleider

Werkgever

Samenwerking 
in de keten
samenwerken aan 
optimale cliëntenzorg

Mevrouw P. is doorverwezen door Arkin Basis-GGZ, waar zij in behandeling is 
vanwege een bipolaire stoornis. Bij Roads krijgt zij een cursus mindfulness om haar 
depressieve klachten te verminderen. Daarnaast heeft zij een trajectcoach om verdere 
activering te bespreken. Om haar ook thuis te ondersteunen, is door Roads hulp in de 
huishouding aangevraagd bij Cordaan thuisdiensten.

Verpleeg-
kundige

Woon-
begeleider

Roads: 
dagbesteding, 

verblijf, therapie, 
creatief, traject 

coaching en 
re-integratie

case

Roads Maatschappelijk Jaarverslag 2019 | 011



Om de samenwerking te versterken tussen 
zorg en participatie in de wijk en om nog beter 
geïnformeerd te raken over de mogelijkheden 
maakten we met politie, portefeuillehouders van 
de gemeente, huisartsen en andere professionals 
een tour langs initiatieven in de wijk.

Roads werd uitgenodigd om samen met 
wethouder Simone Kukenheim, andere zorg- en 
welzijnsorganisaties en bewoners te praten over 
psychische gezondheid, met als doel om psychische 
kwetsbaarheid net zo normaal te maken als fysieke 
kwetsbaarheid. 

Met het project ‘In de wijk’ 
merkten we dat er op GGZ 
problematiek in stadsdeel 
Zuidoost een taboe rustte. 

We zetten in 2019 daarom in op 
laagdrempelige ondersteuning en 
een open gesprek. En dat werkte. In 
dit stadsdeel is het belangrijk om het 
netwerk te kennen en om de mensen 
regelmatig op te zoeken of uit te nodigen. 
Inmiddels kunnen we met trots zeggen 
dat Roads vaak wordt gevraagd om 
expertise en samenwerking en wordt 
uitgenodigd voor evenementen. 

Verbinding 
in de wijk

> 
lees 
verder

‘Niet alleen in Amsterdam 

maar ook in Haarlem en 

Haarlemmermeer staat Roads 

in verbinding met de wijken’
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Met de Regenboog, Burennetwerk, Humanitas, Team Ed, 
Wijkzorg Alliantie, Calibris, e.a werken we samen. Het doel 

van het samenwerkingsverband is om nog meer samen 
op te trekken en om elkaar te versterken. Regelmatig 

worden de ontwikkelingen op gebied van welzijn en zorg 
besproken, daarbij is er casuïstiek overleg, roepen we 

elkaars expertise in en vertegenwoordigen we elkaars 
aanbod als we niet samen op een locatie zijn.

In de Hallen vond, in samenwerking met zorg- en 
welzijnsorganisaties, voor honderd bewoners een unieke 

viergangen kerstlunch plaats. Tegelijkertijd spraken de 
begeleiders en/of managers van twaalf organisaties elkaar.

Ook vond er in de Hallen een talentenbeurs plaats, waarbij 
er vele matches tussen organisaties en (vrijwilligers)

werkzoekenden zijn gemaakt. 

Voorbeelden zijn de netwerklunches van ‘Meermaatjes’, ‘Haidy 
Beinaar’, overleggen met onze partners binnen ‘Platform informeel’ 
(GIZZO), voor participatiemarkten en wijktour door ‘POZO’, 
samenwerkingen met ‘MADI Zuidoost’, ‘Alliantie wijkzorg’, ‘Groei en 
Bloei’, ‘POH GGZ-ers’, ‘Ieder zijn werk’ en nog vele anderen.

> 
lees 
verder

Verbinding 
in de wijk

4



Het totale aanbod is weergegeven in modules, zowel voor 
groepen als individueel. Zo kunnen we voor elke cliënt het 
beste programma samenstellen. Dit is altijd maatwerk.

Het complete overzicht van ons 
zorgaanbod hebben we samengebracht in 
een map, welke te downloaden is op 
roads.nl/verwijzers/zorgaanbod.

Ook biedt Roads in de klinieken van Sinaï, 
Jellinek en Mentrum trajectcoaching aan 
en wordt er binnen diverse klinieken 
dagbesteding en vaktherapie aangeboden.

kl
ik 

hier voor ons totale aanbo
d

‘Bij Roads draait het om meedoen in de 
maatschappij’

Zorgaanbod
Roads

Roads biedt een samengesteld programma van begeleiding, 
therapie, herstelgericht verblijf, training en werk. Roads heeft 
een rijk aanbod aan activiteiten en werkplekken, voor inloop, 
(arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie. 
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http://roads.nl/verwijzers/zorgaanbod
http://roads.nl/verwijzers/zorgaanbod


Daginloop  
Roads Obiplein 
uitgebreid met 

zingeving

Roads biedt van maandag t/m vrijdag inloop op het Obiplein. 
Dit geeft buurtbewoners en cliënten de mogelijkheid om een 
kopje koffie of thee te komen drinken in een huiselijke sfeer. 
Ook is er een textielgroep actief. 

Onder de noemer ‘zingeving’ is in 2019 tijdens deze inloop een 
dansgroep en een meditatiegroep gestart. Door aandacht te schenken 
aan zingeving, erken je dat de mens niet enkel een fysiek, emotioneel 
en mentaal aspect heeft, maar ook een spiritueel aspect. De reacties 
op de meditatiegroep variëren tussen neutraal en bijzonder positief.

nieuw!

Meditatie > Donderdag 14.00-14.30 uur
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Het Maatjesproject en Tafelgasten koppelt vrijwilligers aan 
deelnemers die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid 
weinig sociale contacten hebben. Hierdoor kan eenzaamheid bij de 
deelnemer worden doorbroken. De vrijwilliger biedt de deelnemer 
afleiding, gezelligheid en een luisterend oor. In het afgelopen jaar 
hebben de projecten gezamenlijk zeventig koppelingen tussen een 
vrijwilliger en een deelnemer behaald.

Van de maatjeskoppels die in 2019 zijn beëindigd, zijn er negen 
koppels die besloten om op persoonlijke titel contact te houden, wat 
betekent dat de vrijwilliger en deelnemer elkaar in hun vrienden- of 
kennissenkring hebben opgenomen. Dat is relatief veel. Bovendien 
koppelden veel vrijwilligers bij de eindevaluatie terug, dat zij door 
het maatjescontact tot nieuwe inzichten zijn gekomen, een nieuwe 
hobby hebben en/of leuke uitstapjes hebben gehad.

Roads 
Maatjesproject  
en Tafelgasten

Deelnemer Maatjesproject:
“ Ik heb de neiging om bij stress 
of spanning mijzelf na werktijd 
terug te trekken met als gevolg 
dat ik nóg minder (leuke) 
dingen doe. Door de vaste 
tweewekelijkse afspraak met 
mijn maatje kwam ik toch de 
deur uit en deed ik leuke dingen 
die achteraf erg goed voelden.” 
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Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie over 
ons zorgaanbod of onze 
re-integratietrajecten? 
Neem dan contact met ons op:
020 - 59 08 620

We zijn bereikbaar op 
werkdagen van 9:00 - 17:00 uur. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
info@roads.nl of kijk op de 
website www.roads.nl.

www.roads.nl

 werkt!

wat betekent 
Roads voor 
onze cliënten?

‘							’


