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Voorwoord 
Kansen zien en benutten
2021 was een jaar van kansen zien en benutten. Daardoor kon Roads, 
ook mét coronamaatregelen, blijven doen waar ze goed in is: mensen 
perspectief bieden. Zo is Roads Technology verhuisd naar een nieuw, 
ruim pand en hebben we voor verschillende sociale firma’s een  
Click & Collect-service opgezet. Ook achter de schermen konden 
onze deelnemers en cliënten actief blijven. Ik ben daarnaast heel trots 
op de hoge waarderingen van onze klanten en medewerkers. Het is 
een mooi afscheidscadeau voor directeur Elke Woltersom, die in 2022 
directeur bedrijfsvoering bij het NPI wordt. In dit maatschappelijk 
jaarverslag leest u meer over de inzet en activiteiten van Roads in 
2021. Ik verheug me er enorm op om samen met alle medewerkers, 
partners, deelnemers en cliënten nog meer mensen kans te bieden 
op een rol in de samenleving. Veel leesplezier!

Corine Postma
Directeur Roads
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3.700 
deelnemers/cliënten 
zijn actief geweest 

bij Roads.

Roads krijgt van haar 
klanten gemiddeld een 

8,5 
voor het traject 
Werkfit maken.

70% 
komt via Arkin 

20% 
via de website

10% 

via opdrachtgevers, 
locatie, e-mail of 

anders.

Onze impact in 2021

250
deelnemers/cliënten 

zijn in 2021 
uitgestroomd naar 
een betaalde baan.

1.900 
nieuwe deelnemers/

cliënten. 
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132
deelnemers/cliënten 

hebben via Roads een 
opleiding gevolgd.

De jaaromzet 
in 2021 was 

€ 17,5 
miljoen 

Scores Roads Great Place to Work
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Great Place to Work

In februari heeft Roads deel genomen aan 
het medewerkersonderzoek van Great 
Place to Work. De medewerkers zijn 
gevraagd naar de mate van vertrouwen, 
trots en plezier binnen Roads. Organisa-
ties moeten hier 70% of hoger op scoren 
om het certificaat te krijgen. Daar zitten 
we met 82% ruim boven. Resultaat: we 
mogen een jaar lang de titel ‘Great Place 
to Work Certified’ dragen.

Roads krijgt van 
haar klanten 
gemiddeld 

8 

voor het traject 
Naar werk.
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Roads in het kort

Over Roads

Mensen perspectief bieden. Daar is het Roads om 
te doen. Roads is een van de meest vooraanstaan-
de spelers in sociale en arbeids re- integratie. 
Wij begeleiden mensen met lichte tot zware 
psychische klachten en mensen met een justitiële 
of verslavingsachtergrond naar werk, opleiding of 
dagbesteding. Daarnaast heeft Roads herstel-
gerichte verblijfslocaties (Vriendenhuizen), die 
24/7 open zijn. Roads is onderdeel van Arkin, 
een grote GGZ-aanbieder in de Randstad met 
twaalf specialismen in psychiatrie, re-integratie 
en verslavingszorg.
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Deelnemer of cliënt?

›  Mensen zijn deelnemer als ze bij 
Roads dagbesteding doen of 
werken.

›  Mensen zijn cliënt als ze bij Roads 
een re-integratie traject doen en/of 
als Roads onderdeel uitmaakt van 
hun behandeling bij Arkin.
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Roads biedt een samengesteld maatwerk-
programma van begeleiding, therapie, herstel-
gericht verblijf, training en werk. We hebben 
een rijk aanbod aan activiteiten en werkplekken 
waar onze cliënten terechtkunnen voor inloop, 
(arbeidsmatige) dag besteding en re-integratie. 
Ook alle cliënten van Arkin hebben toegang tot 
deze ondersteuning. Hieronder beschrijven we 
de vijf onderdelen van ons aanbod.

Ons aanbod 
voor deelnemers 
en cliënten

1.  Op weg naar werk:  
re-integratie en IPS

Roads is dé re-integratiespecialist in Amsterdam, 
Diemen, Amersfoort, Amstelveen en Haarlem en 
omgeving. Wij helpen al ruim tien jaar werkgevers 
en werknemers met oplossingen voor verzuim, 
re-integratie en het voorkomen van uitval. Ruim 
vijftig re-integratieprofessionals begeleiden 
werknemers die door psychische klachten in een 
verzuimtraject zijn gekomen. Ook ondersteunen 
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we mensen die door ziekte zijn 
uitgevallen bij terugkeer in hun 
eigen werk of bij het vinden van 
(ander passend) werk. Individuele 
plaatsing en steun (IPS) is een 
succesvolle manier om mensen 
met een ernstige psychische 
aandoening die graag willen 
werken of studeren, te 
onder steunen. Bij IPS wordt 
meteen gestart met zoeken naar 
(of be houden van) regulier 
betaald werk of opleiding. De 
cliënt krijgt intensieve ondersteu-
ning van een gespecialiseerde 
trajectcoach van Roads.

2.  Inloop, dagbesteding 
& arbeidsparticipatie

Roads begeleidt ook mensen 
waarvoor re-integratie naar werk 
niet haalbaar is of lijkt. Iedereen 
die wil herstellen, begeleiden wij 
en bieden wij perspectief op een 
actieve rol in het leven en de 
buurt. Daarbij benutten wij ieders 

volle potentie. We bieden: 
 » Laagdrempelige inloop: 

van een kop koffie tot een 
creatieve of sportieve activiteit.

 » Dagbesteding: recreatief of 
arbeidsmatig, bijvoorbeeld 
tekenen, schilderen of werken 
en leren in een sociale firma. 
Bij de sociale firma’s is leren 
een belangrijk onderdeel. 
Waar haalbaar bieden we, in 
samenwerking met het ROC, 
officiële opleidingen met 
certificaten.

 » Arbeidsparticipatie 
(begeleiding naar werk of 
vrijwilligerswerk). 

 » Iedere deelnemer/cliënt krijgt 
een zorgplan dat elk halfjaar 
wordt geëvalueerd. Door 
activiteiten, een cursus of werk 
krijgen zij weer structuur, 
ritme, sociale contacten, 
werken ze samen en kunnen 
ze hun sociale vaardigheden 
verbeteren. 

3.  Training & therapie, 
en activiteiten 
binnen de klinische 
setting 

Met trainingen, therapie en 
activiteiten die hun basis 
verstevigen helpt Roads mensen 
te herstellen. Het doel is werken 
aan herstel door de basis van 
deelnemers/cliënten te 
ver stevigen, zodat ze kunnen 
meedoen aan de maatschappij. 
Dit gebeurt onder andere door 
vaktherapie, leefstijltrainingen 
en het aanleren van dagelijkse 
vaardigheden, zoals hulp bij de 
voorbereiding op zelfstandig 
wonen.
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4. Herstelgericht verblijf

Roads heeft vijf verblijfslocaties 
(vier Vriendenhuizen en een 
maatschappelijke opvang) waar 
mensen tijdelijk kunnen wonen. 
Mensen met een GGZ- en/of 
verslavingsachtergrond werken 
hier in een welkome en veilige 
omgeving op verschillende 
leefgebieden aan duurzaam 
herstel. Dit gebeurt onder 
begeleiding en volgens een 
herstelplan, waarbij de bewoner 
de regie heeft. Doel is een eigen 
woning en een zelfstandig leven. 

‘De begeleiders proberen het 
maximale uit ons te halen en 
dagen ons continu uit, maar 
wel altijd in overleg’

5. Sociaal ondernemen

Roads heeft negen sociale firma’s 
waar mensen in een bepaalde 
vakrichting aan de slag kunnen: 
Recycle, Roads Vervoer, 
Restaurant Freud, Appeltaart 
Imperium, Zeefdrukmakers, 
Roads Print en Pixels, Roads 
Technology, het Kantineproject 
en de Houtstek (zie ook pagina 
12). Deze winkels en bedrijven 
bieden deelnemers waardevolle 
werkervaring in een echte 
onderneming. In samenwerking 
met het ROC bieden we hen 
officiële opleidingen en certifica-
ten. Doel is dat deelnemers zich 
optimaal kunnen ontwikkelen en 
- waar mogelijk - doorstromen 
naar ander werk. 
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‘Fijn dat onze cliënten bij Roads 
een plek hebben waar ze iets 
kunnen opbouwen’

Irene Wouters is 
ergotherapeut/

trajectbegeleider van 
een FACT-team 
(behandeling en 
begeleiding van 

mensen met een 
ernstige psychische 

aandoening in hun 
eigen omgeving) bij 

GGZ inGeest  
Amstelmere in 

Amstelveen

“Onze mensen kunnen soms 
angstig zijn en moeite hebben 
met ongedwongen contact 
maken, omgaan met frustratie en 
grenzen aangeven. In buurthuizen 
kunnen ze dan niet goed uit de 
voeten; anderen begrijpen dat 
niet altijd, vinden hen ingewik-
keld. Ze hebben veel meer 
begeleiding nodig. Bij Roads 
vinden onze cliënten dat wel. 
Roads heeft expertise in omgaan 
met mensen met psychische 
aandoeningen. Ze snappen dat 
mensen soms moeite hebben om 
te komen. Onze mensen worden 
geaccepteerd en gefaciliteerd. Er 
zijn veel gesprekken nodig om 
onze cliënten naar dagbesteding 
te begeleiden. Maar bij Roads 
vangen ze hen heel goed op. 

Irene Wouters
GGZ inGeest

Soms moet je even wachten tot 
er een intake kan plaatsvinden, 
maar dan kunnen cliënten al wel 
starten. Dat is heel fijn, want nú 
zijn ze gemotiveerd, later 
misschien niet meer. Bij het 
dagactiviteitencentrum weten ze 
een goede sfeer te bieden, hen 
gerust te stellen en ook te 
begrenzen, precies goed. Bij de 
sociale firma’s kom je om te leren 
en te werken, maar zonder 
deadlines. Er is professionele 
begeleiding, niet betuttelend. Ze 
leren naast de inhoudelijke zaken 
ook arbeidsvoorwaarden, zoals 
op tijd komen of zich aan de 
regels houden. Door te leren 
samenwerken, ervaren ze dat 
mensen elkaar kunnen helpen. 
Onze cliënten bloeien er op: ze 

krijgen meer zelfvertrouwen, 
contacten en sociale 
vaardigheden. Het is fijn dat 
ze bij Roads een plek hebben 
waar ze iets kunnen 
opbouwen. Dat geeft een 
positief gevoel. Dagbesteding 
of een werkplek is vaak hét 
medicijn.” 
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‘Het traject 
bij Roads was 
echt life changing’

Van bijna burn-out 
en verslaafd naar 

klaar voor een 
nieuwe baan

Angela over haar IPS-
traject bij Roads 

“Ik denderde altijd maar door, en 
ineens stond mijn drukke leven 
stil. Ik werkte in een café en zat 
vanwege een enkelblessure in de 
ziektewet. Dat viel me heel 
zwaar, ik word lamlendig als ik 
niets doe. Ik heb aan de bel 
getrokken en aangegeven dat ik 
een bepaalde dagbesteding nodig 
had. Structuur is voor mij 
belangrijk. Ik kwam er ook achter 
dat ik tegen een burn-out zat. Ik 
heb mijn werkgever aangegeven 
dat ik niet meer terug wilde 
komen. Via Jellinek ben ik bij 
Roads gekomen. Ik ben het 
IPS-traject gestart, dat was echt 
life changing. Heel belangrijk was 

Angela
deelnemer

de goede band met mijn coach. 
Ze begreep mij volkomen, ik 
voelde me veilig bij haar. Als ik 
een keer rust nodig had, kon ik 
dat gewoon aangeven. Ze wilde 
me vooral kansen geven, dat 
voelde heel goed. Werk geeft me 
zelfvertrouwen, ik heb het echt 
nodig. Via Roads ben ik aan een 
baan als contentmanager 
gekomen. Ik vond het wel 
belangrijk bezig te blijven. Filmen 
was een droom, door de support 
van mijn coach ben ik ermee 
begonnen. Van de therapieën die 
ik heb gevolgd, was het traject bij 
Roads een van de fijnste 
ervaringen.” 
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Onze sociale firma's

Roads heeft negen sociale firma’s. Deze winkels 
en bedrijven bieden mensen met een psychische 
kwetsbaarheid dagbesteding of een leerwerkplek 
in een echte onderneming. Zij krijgen hier de kans 
zich optimaal te ontwikkelen en waar mogelijk 
door te stromen naar ander werk. Zo kunnen 
zij meedoen in de maatschappij.

Roads Technology 

Roads Technology is een full-service ICT-bedrijf 
in Hoofddorp met aandacht voor de mens en de 
wensen van de klant. Van 3D-printing en 
ICT-services zoals computeronderhoud tot 
refurbished computers en webdesign.
 » Roads Technology is in maart verhuisd naar een 

ruime nieuwe plek in een bedrijfsverzamel-
gebouw aan de Opaallaan in Hoofddorp. 
Het oude pand was gezien de coronamaat-
regelen niet meer geschikt. Het Technology- 
team en de deelnemers zijn ontzettend blij met 
deze nieuwe locatie.

 » Een aantal deelnemers werkte mee aan het 
netwerkbeheer van het bedrijfsverzamelgebouw. 
Technisch en persoonlijk zijn zij enorm gegroeid. 

 » Roads Technology begon 2021 met 40 deel-
nemers. Dit groeide naar 85 deelnemers aan het 
eind van het jaar.

 » 4 deelnemers zijn doorgestroomd naar werk in 
het vakgebied (waarvan 1 persoon vanuit een 
beschutte werkplek en 1 naar vrijwilligerswerk). 

 » Roads Technology heeft een nieuwe 3D-printer 
aangeschaft, waardoor ze mooie opdrachten 
konden uitvoeren, zoals vormpjes voor klei, 
deeg en een essentieel onderdeeltje voor 
AED-apparaten konden maken. 
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Recycle

Recycle heeft in Amsterdam een grote fietsenwinkel en drie 
werkplaatsen waar deelnemers fietsen restaureren, repareren 
en verkopen. Daarnaast maken zij unieke producten van 
gerecyclede fietsonderdelen, zoals bureaulampen.
 »
 » Recycle De Hallen heeft een atelier geopend waar 

deelnemers voor RoadsMaakt producten maken van oude 
fietsmaterialen, zoals tassen van fietsbanden en kettingen 
van oude onderdelen.

 » 5 deelnemers hebben in 2021 een opleiding fietstechniek 
afgerond.

 » 15 deelnemers zijn in 2021 gecertificeerd om e-bikes te 
repareren.

 » Wethouder Victor Everhardt bracht in juli een geslaagd 
werkbezoek aan Recycle. De uitleg over Roads en Arkin, en 
gesprekken over de Hallen als voorbeeld van sociale 
gebiedsontwikkeling, meer sociaal aanbesteden en 
samenwerkingen met andere sociale firma's in de stad, 
maakten duidelijk indruk. 

 » 6 deelnemers van Recycle zijn in 2021 doorgestroomd naar 
een reguliere baan.

 » Recycle Amstel wordt gerund door een deelnemer die is 
doorgestroomd naar een beschutte werkplek.

De Houtstek 

De Houtstek is een houtwerkplaats in Amstelveen waar zo’n 
30 deelnemers in opdracht van bedrijven, particulieren en 
instellingen een grote variatie aan houten producten maken. 
Zoals borrelplanken, vervoerskisten voor Transavia en krukjes.
 » De Houtstek heeft voor Rijkswaterstaat ruim twee kilometer 

eikenhout dat langs de A9 stond verwerkt tot: 
• 1 kinderbankje
• 1 blokkenkast 
• 15 setjes van een autobaan 
• een model van de St. Annakerk 
• 500 kratjes die, met lokale producten, aan bewoners in 

de omgeving van de A9 zijn gegeven
 » In 2021 zijn 4 deelnemers doorgestroomd naar betaald werk.
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Het Kantine Project 

Het Kantine Project verzorgt elke dag heerlijke lunches.
 » Voor leerlingen van het Hermann Wesselink College in 

Amstelveen. Hier heeft het Kantine Project in 2021:
• Een topdagomzet gehaald van €1.365,-.
• Binnen 4 weken 600 zakken popcorn verkocht (waarmee 

de aankoop van de machine was terug verdiend).
• In 14 weken 21.600 panini’s verkocht.
• Elke week 24 bossen basilicum, 24 blikken tomaten en 

10 blikjes tonijn verwerkt.
• 9.100 drankjes in 14 weken verkocht.

 » In het bedrijfsverzamelgebouw aan de Opaallaan in 
Hoofddorp, waar ook Roads Technology zit, is in juli een 
tweede vestiging van het Kantineproject geopend. 
Deelnemers verzorgen hier de lunch voor de medewerkers. 

Restaurant Freud 

Restaurant Freud in Amsterdam-West combineert liefde voor 
lekker eten met aandacht voor mensen. 
 » Ondanks de coronamaatregelen is Restaurant Freud toch 

zoveel mogelijk open geweest. Het afhaalconcept  
FreudtoGo was sowieso open.

 » Daarnaast verkocht de kraam van Restaurant Freud rond de 
feestdagen buiten op straat ook broodjes worst, vegan 
erwtensoep en cakejes. 

 » In 2021 is het terras vernieuwd.
 » 4 deelnemers hebben in 2021 hun diploma assistent 

gastheerschap niveau 1 aan het ROC gehaald, 10 een 
HACCP-certificaat. 

 » 6 mensen zijn uitgestroomd naar betaald werk, 1 naar 
vrijwilligerswerk.
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Roads Vervoer 

Roads Vervoer vervoert met veel zorg in Amsterdam en 
omgeving personen, goederen, post en pakketten. Met de 
tuktuk krijgen restaurants vers brood geleverd. 
 » Sinds 2021 heeft Roads Vervoer een veel grotere 

goederenbus. Daardoor kunnen we gemakkelijker 
opdrachten uitvoeren, zoals fietsenvervoer voor Roads 
Reycle. 

 » Roads Vervoer heeft in 2021 voor onderwijsadvies instituut 
ABC lespakketten opgehaald en bezorgd.

 » Roads Vervoer heeft desinfectiemiddelen voor Arkin 
rondgebracht. 

 » 7 deelnemers zijn doorgestroomd naar een betaalde baan.

Zeefdrukmakers

Zeefdrukmakers is een zeefdrukkerij in Amsterdam voor textiel 
en papier: van t-shirts en rompertjes tot hoodies en tassen.
 » Zeefdrukmakers loopt erg goed en had 100 opdrachten in 

2021.
 » Zeefdrukmakers heeft veel mooie klanten, zoals Warchild en 

trendy kledingmerken als Daily Paper en New Optimist.
 » Urban Arrow is teruggekeerd als klant. De deelnemers 

hebben 400 truien en T-shirts voor hen gedrukt.
 » Voor de Roads Medewerkersdag heeft Zeefdrukmakers voor 

alle 230 medewerkers organische sweaters gedrukt. 
 » In februari is de nieuwe website gelanceerd.
 » Met de mobiele zeefdrukbakfiets zijn bij de opening van de 

nieuwe Dille & Kamille in Amsterdam-West tassen 
gezeefdrukt.

 » De Westkrant heeft in december een mooi artikel gepubli-
ceerd over Zeefdrukmakers. 

 » In 2021 zijn 4 deelnemers doorgestroomd naar betaald werk.
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Appeltaart Imperium

Het Appeltaart Imperium in Haarlem maakt de lekkerste 
ambachtelijke appeltaarten. 
 » In 2021 hebben de deelnemers 12 maanden kunnen bakken 

ondanks de coronamaatregelen: ruim 9.000 appeltaarten. 
Dat zijn er 173 per week. Daarvoor hebben zij zo’n 22.500 
kilo appels geschild.

 » Het Appeltaart Imperium bakt nog meer lekkers: 
• Granola voor RoadsMaakt, de horeca en particuliere 

klanten.
• Amandelspijstaarten en sinaasappel-gembertaarten.
• Brievenbusboterkoeken voor Arkins zorgadministratie.
• 1-persoons appelkruimeltaartjes voor de horeca en 

particuliere klanten. 
• Gevulde koeken, pepernoten, oliebollen, citroenkoeken, 

kerstkransjes. 
 » In 2021 is 1 deelnemer doorgestroomd naar betaald werk.
 » Met een nieuwe vestiging in Hoofddorp in 2022 gaat het 

Appeltaart Imperium op weg naar nog meer lekkers!

Roads Print en Pixels 

Roads Print en Pixels is hét adres in Haarlem voor digitaal 
drukwerk, nabewerking, verpakking en verzending. Ze draaien 
hun hand niet om voor kwalitatieve brochures, geboorte- en 
trouwkaarten, briefpapier of het verpakken en verzendklaar 
maken van grote partijen pakketten en post.
 » Deelnemers en medewerkers van Roads hebben hard gewerkt 

aan de opening in september van een PostNL pakketpunt bij 
Print en Pixels. Dit vergroot het assortiment en het aantal 
bezoekers van Print en Pixels, die bovendien de producten 
van RoadsMaakt kunnen bewonderen. Eind december werd 
het record gevestigd van 356 pakketten verzenden op 1 dag.

 » Het Theoriehuis, een grote klant via Bol.com, heeft Print en 
Pixels in 2021 31.103 boeken laten sealen en verzenden. 

 » In 2021 zijn 5 deelnemers doorgestroomd naar betaald werk.
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RoadsMaakt is de webwinkel waar unieke en duurzame producten 
worden verkocht, gemaakt door de deelnemers van de sociale 
firma’s en creatieve werkplekken van Roads. RoadsMaakt groeit; 
in producten, aandacht en bestellingen.

Groeiende belangstelling 
voor RoadsMaakt

Productweetjes 2021

 » RoadsMaakt verkoopt van 
houten snijplanken en 
servies tot knuffels en 
tassen van gerecyclede  
jeans.

 » Nieuwe producten 2021: 
• Bijtring
• Canvas rugtas
• Kussens
• Kaarsen

Verkoopweetjes 2021

 » Omzetgroei via de  
webshop: 78%. 

 » Groei verkochte producten: 
van 1.315 in 2020 naar 
3.000 in 2021.

 » Groei verkoop aan externe 
partijen: van 3 naar 19. 

 » Stedelijk Museum Alkmaar 
is in 2021 begonnen met de 
verkoop van RoadsMaakt-
producten.

 » Sinds september zijn veel 
RoadsMaakt-producten te 
koop of af te halen bij Roads 
Print en Pixels.
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RoadsMaakt Instagram

RoadsMaakt Infographic

Mediaweetjes 2021
 » Groei Instagramvolgers van 800 

in 2020 naar 1.400 in 2021.
 » Samenwerkingen met vakbladen, 

waaronder Sozio, de Psycholoog 
en ggz.nl

 » Mooie publicaties in onder andere 
Zin, Delicious en Happinez, met 
als hoogtepunt de jeans teckel 
van RoadsMaakt op de cover van 
VROUW magazine.
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Kort nieuws 
in 2021

2021

Januari

Maart 

Februari 

14 jaar de Warmline 
De Warmline bestaat 14 jaar. De Warmline biedt een 
luisterend oor voor iedereen die eenzaam is, ondersteuning 
nodig heeft of zijn ei kwijt wil. Het is een telefoonlijn voor en 
door mensen met een psychiatrische achtergrond. Elke avond 
werken er drie enthousiaste deelnemers van Roads. Zij zijn 
ervaringsdeskundige en minimaal zes maanden stabiel en/of 
clean. Zij weten uit eigen ervaring wat de bellers meemaken 
en bieden ondersteuning waar nodig.

Click & Collect 
Bij een aantal sociale firma’s van Roads 

start de Click & Collect-service, zoals bij 
het Appeltaart Imperium en FreudToGo. Bij 

Recycle kunnen klanten fietsen en 
fietsonderdelen bestellen. Gelukkig kunnen 

de werkplaatsen van Recycle openblijven 
voor reparaties. Alle voltooide opdrachten 

van Zeefdrukmakers kunnen in de drukkerij 
opgehaald en ook Print en Pixels kan 

opdrachten blijven uitvoeren. 
Koffie op Lokatie weer open
In Amsterdam Noord opent Koffie op Lokatie weer. Binnen 
genieten van de koffie, taart, tosti en warme panini’s kan 
nog niet, maar ingepakt meenemen wel. 
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2021

Juni

Augustus 

Mei

Juli

Booster Begeleiden
Vanwege de continue kwaliteitsontwikkeling 
hebben alle medewerkers van Roads een booster 
Begeleiden gekregen. Hierdoor is hun kennis op 
het gebied van inhoudelijk begeleiden en het 
primaire proces weer op up-to-date.

Succesverhalen Roads op werkenmetips.nl
werkenmetips.nl is een handige site voor de 
IPS-trajectcoaches (individuele plaatsing en 
steun). Er wordt veel IPS-nieuws gedeeld, 
waaronder in juli verschillende succesverhalen 
van (oud-)IPS-cliënten van Roads. Een mooie 
manier om onze successen met de IPS-methodiek 
te laten zien. 

Leerlijnen 
Roads start met het project Leerlijnen. Hiermee krijgt leren 

een sterkere positie bij de ontwikkeling van deelnemers/
cliënten en de trajecten die ze volgen bij Roads. Hiervoor is 

projectleider Mandy Bosma aangenomen. Zij gaat de verdere 
ontwikkelmogelijkheden binnen de sociale firma’s en de 

andere onderdelen van Roads onderzoeken.

Seniorpride bij Restaurant Freud
Tijdens het Amsterdam Pride weekend was in Restaurant 
Freud op 4 augustus de Seniorpride, een ontmoeting voor 

mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

April 
Beveiligingsloge Kleine Haag vernieuwd

De beveiligingsloge in de Kleine Haag in 
Amersfoort is compleet verbouwd. Met 

andere verlichting, lichte kleuren, de 
nieuwste software en meubilair hebben de 
beveiligers een veiligere, mooiere en fijnere 

werkplek gekregen. 

Roads Maatschappelijk Jaarverslag 2021 |  20

https://www.werkenmetips.nl/


2021

Oktober 

December

September 

November 

Veel nieuwe video’s 
In 2021 zijn bij Roads veel nieuwe video’s 

gemaakt. Ze geven de deelnemers een beeld van 
wat ze kunnen verwachten bij Roads. Er zijn 

video’s gemaakt over de intakeprocedure, het 
verblijfaanbod, de sociale firma’s (Zeefdruk-

makers, Appeltaart Imperium, Restaurant Freud, 
Recycle, De Houtstek) en het leefstijlcoachings-

programma Gezond Vooruit. 

Tone of voice 
Roads staat voor lef, verbinding, perspectief en het 
uitgangspunt dat iedereen het verdient om mee te doen in de 
maatschappij. Bij die waarden en aanpak horen heldere, 
begrijpelijke, inhoudelijke, bondige, actieve en persoonlijke 
teksten. We hebben daarom afgelopen najaar richtlijnen en 
tips gemaakt voor de tone of voice van Roads-teksten en 
aanspreekvormen. In 2022 brengen we ze onder de aandacht 
van onze medewerkers. 

Roads prominent 
aanwezig op congres 

Sterk door Werk 
Roads is op 4 november prominent aanwezig op 

het online congres Sterk door Werk. Onze 
IPS-trajectcoach Merel van Maanen, haar cliënt en 

zijn werkgever, zitten er aan tafel met staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Dennis Wiersma en hoogleraar Evelien Brouwers. 
Ze bespreken het belang van betaald werk voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid en 

hun ervaringen met het stigma en de belemme-
ringen van sommige wetten en regels. 

Vertrek Elke Woltersom
Na 12,5 jaar voor Roads te hebben gewerkt, stopt directeur 
Elke Woltersom in december. In 2022 start zij als directeur 
bedrijfsvoering bij het NPI, centrum voor behandeling van 
mensen met persoonlijkheidsproblemen. Haar opvolger 
Corine Postma begint op 1 februari 2022. Corine Postma 
heeft ruime ervaring als manager en directeur bij 
verschillende zorgorganisaties en specifiek met sociale 
firma’s en dagbestedingsprojecten.

Roads Maatschappelijk Jaarverslag 2021 |  21

https://www.youtube.com/channel/UC4BlyVmg_9-eIOYr4JOrKnQ/videos


O
nt

w
ik

ke
lin

ge
n 

H
aa

rle
m

Intensieve samenwerking 
in Haarlem
In Haarlem is Roads in 2021 nog meer onderdeel geworden van de 
sociale basis. Door de intensieve samenwerking met de gemeente 
en sociale partners, kunnen Haarlemmers met een psychische 
kwetsbaarheid altijd op een passende plek terecht. Enkele 
nieuwtjes uit Haarlem.

Roads Hotel Pitstop gesloten

In juni is het Hotel Pitstop gesloten. Pitstop 
was oorspronkelijk bedoeld als adempauze 
voor psychisch kwetsbare mensen. Uiteindelijk 
verbleven er hotelgasten met heel zware 
psychische problemen, die andere zorg nodig 
hadden dan Roads kan bieden. De sluiting 
gebeurde in goed overleg met de gemeente, 
de cliëntenraad en de deelnemers van de 
dagbesteding. Voor iedere gast en deelnemer 
is met zorg een vervangende passende plek 
gevonden. Op verzoek van de cliëntenraad is 
het boekje Hotel Pitstop Haarlem gemaakt, 
met portretten van gasten, deelnemers en 
medewerkers.

Waardevolle samenwerking 
in De Schakel

Roads heeft in buurtontmoetingscentrum 
De Schakel in Haarlem-Noord een waardevolle 
samenwerkingspartner gevonden. De deelnemers 
die in Hotel Pitstop als dagbesteding voor de 
hotelgasten zorgden (zoals gastheer/-vrouw en 
maaltijden bereiden), hebben allemaal naar volle 
tevredenheid een plek gevonden in De Schakel. 
Driekwart van hen ontvangt er buurtbewoners, 
zorgt voor lunch en diner en onderhoudswerk aan 
het pand en de tuin, de rest komt er als bezoeker. 
De buurtbewoners en De Schakel zijn erg blij met 
de verzorgende rol van de Roads-deelnemers. 
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RoadsRadio Haarlem

In 2021 is RoadsRadio Haarlem gestart, met net 
zoveel plezier en succes als het in 2020 opgerichte 
RoadsRadio Amsterdam. Vanuit de studio in De 
Schakel maken deelnemers twee keer per week een 
radioprogramma. Ook kunnen Haarlemmers met 
een psychische kwetsbaarheid er trainingen volgen 
in alle facetten van het radio- en podcast-maken. 
Dit doen we samen met muziekcentrum Eiwerk 
Amsterdam. In 2022 kijken we met de cultuursector 
wat deelnemers er daarna mee kunnen. We zijn ten 
slotte trouw aan onze doelstellingen; mensen met 
een psychische kwetsbaarheid door begeleiding 
naar werk, opleiding of dagbesteding perspectief 
bieden. 

‘Mijn favoriete moment van 
de dag is wanneer ik met 
een voldaan gevoel de dag 
kan afsluiten. Dat je iets 
nuttigs hebt gedaan. 
Het geeft een trots gevoel’
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‘Ik ben erg goed in 
ideeën en inspirerende 
teksten‘

Van zoeken naar 
een vast 

werkritme naar 
creatief ontwerper

Tim
deelnemer

Tim over zijn werk 
bij Zeefdrukmakers

“Ik zocht een vast werkritme; 
ik heb regelmaat nodig en houd 
van continuïteit. Daarom ben ik 
na mijn opleiding Grafische 
Vormgeving en werk bij een 
3D-bedrijfje bij Zeefdrukmakers 
gaan werken. Maar ik werk hier 
ook omdat het heel leuk is. Ik vind 
de creativiteit heel leuk. Ik ben 
erg goed in ideeën bedenken en 
inspirerende teksten toevoegen, 
dat hoor ik ook geregeld terug. 
Mijn hoofd is eigenlijk net een 
kookpotje, dat continu borrelt met 
ideeën. De ontwerpen digitaal 
uitwerken in de programma’s 
Illustrator en Photoshop is erg 
leerzaam. Het leuke van een 
kleiner bedrijf als Zeefdrukmakers 
is dat je meer verschillende taken 

kunt doen, in plaats van één vaste. 
Ik leer elke dag bij. Nieuwe 
technieken om de ontwerpen 
efficiënter en beter te maken, maar 
ook de vele kleine deelstapjes die 
vooraf gaan aan het bedrukken 
van een shirt. Ik probeer in elk 
stapje goed te worden. Ik voelde 
me meteen betrokken en op mijn 
plek bij Zeefdrukmakers. Dat is 
belangrijk, want ik ben best 
gevoelig voor sfeer. Eerst keek ik 
een beetje de kat uit de boom, 
maar ik realiseerde me dat 
iedereen hier komt om een betere 
versie van zichzelf te worden. De 
begeleiders proberen het 
maximale uit ons te halen en 
dagen ons continu uit, maar wel 
altijd in overleg.”
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Iedereen moet tot z'n recht kunnen komen in de samenleving. 
Maatschappelijke participatie van onze deelnemers/cliënten is 
daarom een belangrijk doel, en tegelijkertijd de weg naar herstel. 
We starten zo vroeg mogelijk met activering van onze deelnemers/
cliënten. Onze trajectcoaches Participatie begeleiden hen daarbij.

Groeien door participatie

De trajectcoaches Participatie verbinden wat de 
deelnemer/cliënt wil, wat de behandelaar 
(onderdeel van het behandelteam) wenst en wat 
mogelijk is binnen de sociale basis in de wijk. Ook 
begeleiden en ondersteunen zij naar (arbeids-
matige) dagbesteding binnen en buiten de stad. 

Cliënt heeft regie
De deelnemers/cliënten hebben zelf de regie over 
hun traject, de trajectcoach ondersteunt. Samen 
brengen zij wensen, drijfveren en mogelijkheden 
voor activering in kaart, en maken ze een plan met 
doelen. Waar nodig trainen zij vaardigheden. Leren 
omgaan en rekening houden met beperkingen is 
een belangrijk onderdeel van het participatietraject. 

Van zwemgroep tot dagbesteding
De activering kan van alles zijn en is altijd op maat, 
zegt manager Participatie Danielle Bakker. 

"Een oude hobby oppakken, iemand die niet van de 
bank kan komen motiveren stapjes te zetten door 
activiteiten of dagbesteding te doen. Met iemand 
die kok wil worden, zoeken we samen mogelijk-
heden. Voor iemand die bezorgd is over z'n 
gewichtstoename, aangeeft aan z'n gezondheid te 
willen werken en vertelt dat hij vroeger heeft 
gezwommen, is meedoen aan een zwemgroep een 
optie. We kijken naar wat iemand wil en wél kan, en 
zoeken samen naar mogelijk heden." 

Volledige potentie
De participatietrajecten werken goed, zegt Danielle. 
"Heel vaak wordt iemand op een dagbesteding 
geplaatst en de meeste mensen komen op de plek 
van hun keuze. Zo kunnen we alle deelnemers en 
cliënten tot hun volledige potentie laten groeien."
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Huisarts

Maatschappelijk
werker

Familie &
naasten

Sociaal
wijkteam

Opleiding
& scholing

Psycholoog

Klant-
manager 
gemeente

Schuldhulp-
verlener

GGD

UWV

Ambulant
begeleider

Werkgever

Verpleeg-
kundige

Woon-
begeleider

Roads: 
dagbesteding, 

verblijf, therapie, 
creatief, traject 

coaching en 
re-integratie

Samenwerking 
in de keten 

Case Van gameverslaafde 
naar scheidsrechter 
Meneer T. (47) is doorverwezen via Jellinek, waar hij 
in behandeling was voor gameverslaving. Hij begon 
bij Roads met dagbesteding bij Zeefdrukmakers, 
maar dat vond hij te zwaar. Met een trajectcoach 
ging hij kijken waar zijn interesses liggen en wat hij 

leuk zou vinden. Twee keer per week is hij bij Roads 
Atelier Opnieuw aan het schilderen en macrameeën 
voor RoadsMaakt, en twee keer per week sport hij bij 
de sportschool van Roads. Ook pakt hij zijn grootste 
passie, honkbal, weer op. Meneer T. wil graag 
scheidsrechter worden bij zijn honkbal vereniging. Met 
zijn trajectcoach kijkt hij naar mogelijkheden voor een 
opleiding en vrijwilligerswerk. 
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‘Door de activiteiten van 
Roads kunnen mensen 
zich redden en meedoen’

Martin Albeda  
is beleidsmede werker 
volwassenen- GGZ bij 

de gemeente 
Haarlemmermeer 

“Het is in de samenleving 
ongelofelijk belangrijk dat 
mensen contact met elkaar 
hebben. We zien dat dit voor 
inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid niet altijd even 
makkelijk is. Door voorzieningen 
laagdrempelig te maken, ervaren 
mensen met GGZ-problematiek 
minder problemen om mee te 
doen. Roads heeft in Haarlem-
mermeer een belangrijke rol. 
Met het aanbieden van 
dagbesteding op meerdere 
plekken, zoals Roads Technology 
en de MeerStek, en door het 
aanbieden van activiteiten in 
de wijk zoals inloop en sporten, 
hebben onze inwoners echt wat 
te kiezen. Roads is er heel goed 
in om mensen te activeren 

Martin Albeda
gemeente Haarlemmermeer 

dag activiteiten te gaan doen, 
hen in deze activiteiten te 
begeleiden en te helpen in hun 
verdere persoonlijke ontwikke-
ling. Zeker voor inwoners die het 
nog niet lukt om zelf iets buiten 
de deur te gaan doen, is een 
organisatie als Roads, die hen 
hierbij helpt, belangrijk. Roads 
is voor Haarlemmermeer een 
betrokken partij in het sociaal 
domein. Wij hebben de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd in 
samen werking met allerlei 
partijen. We zien Roads hier een 
actieve rol in vervullen en ze 
komen met nieuwe initiatieven. 
Door de activiteiten van Roads 
horen inwoners met een 
psychische kwetsbaarheid erbij, 
hebben ze een plek waar ze 

zichzelf kunnen zijn en de kans 
om zich te ontwikkelen. Het 
maakt dat ze zichzelf kunnen 
redden en meedoen.”
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‘De begeleidingstijd 
betaalt zich drie keer 
terug, het gaat geweldig’

Jean-Marc Paap is magazijn-
meester en revisiemonteur, en 

begeleidt één van de 
72 Roads-re-integratie-

participanten bij Waternet

“Rishan is de eerste re-integra-
tieparticipant die ik begeleid. 
Ik ben z’n buddy. Ik neem hem 
aan de hand mee en laat hem 
zich thuisvoelen. Ik laat hem 
gecontroleerd onderuit gaan. 
Dan doen we een stapje terug, 
kijken wat er fout is gegaan en 
proberen we het opnieuw. Als 
zijn stemming oranje is - groen is 
goed, rood is slecht, trekt hij aan 
de bel en doen we een bakkie. 
Het belangrijkste is rustige 
communicatie. De samenwerking 
met de trajectcoach van Roads is 
perfect. Elke maand bespreken 
we wat er goed gaat. En als ik er 
tussendoor even niet uitkom, kan 
ik altijd op hem terugvallen. 
Hij neemt daar echt de tijd voor, 
komt vaak even langs en heeft 
goede adviezen. De begeleiding 

Jean-Marc Paap
Waternet

heeft het eerste halfjaar veel tijd 
gekost, maar dat betaalt zich drie 
keer terug. Het gaat geweldig. 
Rishan is een fijne, lieve jongen, 
en heel gemotiveerd. Hij kwam 
als heel verlegen bescheiden 
muisje. Nu is hij lekker spontaan, 
loopt vaak met me te dollen, 
heerlijk. Hij voelt zich veilig en 
thuis. En hij gaat ook soepel om 
met de rest van de groep. Hij 
heeft geen technische opleiding, 
maar levert magnifiek werk. Hij 
kan mij zo vervangen als ik twee 
weken op vakantie ga.” 
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Digitale zorg

Steeds meer mensen willen niet alleen fysiek aanbod, maar ook 
toegang tot digitale zorg en contact. Roads wil daarom deze 
laagdrempelige vorm van zorg en contact als vanzelfsprekende 
mogelijkheid aanbieden.

Iedere deelnemer/cliënt die digitale zorg wil, heeft 
daar recht op, vinden wij. Vanaf het allereerste 
contact, op een eigen veilig netwerk, met een 
goed gevuld leerportaal met e-coaching-modules, 
chatmogelijkheden en een voor iedereen 
toegankelijk digitaal aanbod. We vinden het ook 
belangrijk dat onze deelnemers/cliënten in het 
cliëntenportaal over hun eigen gegevens kunnen 
beschikken. Fysiek contact en aanbod blijft 
uiteraard bestaan: ons doel is ‘blended aanbod’: 
fysiek én digitaal. 

Digitale welkomstprogramma’s
In 2021 zijn we begonnen met de voorbereidingen. 
We werken hierbij nauw samen met het 
programma Digitale zorg van Arkin. We hebben 
vier digitale welkomstprogramma’s ontwikkeld, 
die aansluiten bij het intaketraject: 
 » Inloop, participatie en dagbesteding
 » Re-integratie en IPS
 » Training en therapie
 » Verblijf

Deze zijn vanaf maart 2022 beschikbaar. Ook 
zijn we begonnen met de voorbereidingen voor 
een eigen digitale omgeving voor onze deelnemers. 
De eerste resultaten hiervan verwachten we 
medio 2022.
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Dit is een publicatie van Roads

Tekst: Berber Paarlberg
Coördinatie: Wessel Meerdinkveldboom
Vormgeving: Vorm De Stad
Foto’s: Roads

Heeft u 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 e-mail sturen naar: 
info@roads.nl of kijk op de website www.roads.nl

mailto:info%40roads.nl?subject=
http://www.roads.nl
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