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Alles op een rij

Alles op een rij
De Kessler Stichting is een brede maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie en biedt
professionele opvang, zorg en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen in de regio Den Haag.
We zijn er zowel voor mensen in acute crisis als voor hen die behoefte hebben aan ondersteuning
en begeleiding. Op één van onze eigen locaties, één van de begeleid wonen locaties of bij mensen
thuis. Naast onze professionals werken we met vrijwilligers die belangrijke en waardevolle taken
uitvoeren.

Zorg in de buurt
We bieden zorg in de buurt aan mensen in de regio Den Haag. Dit kan variëren van lichte tot intensieve
ondersteuning.

Bereik in de Wijk

Veel van onze cliënten hebben nog behoefte aan begeleiding als ze weer zelfstandig
gaan wonen.
Het soort ondersteuning dat zij nodig hebben verschilt en is afhankelijk van de
problematiek waar zij mee te maken hebben. De begeleiding varieert van periodieke voortgangsgesprekken tot frequente ondersteuning op alle leefgebieden. We bieden ambulante begeleiding onder de naam
Bereik in de Wijk in verschillende woonvormen.

Sesam, voorkom huisuitzetting

In opdracht van en in samenwerking met woningcorporatie(s) geven we begeleiding
aan huurders die een huurachterstand hebben opgelopen. In bijna alle gevallen wordt
een huisuitzetting voorkomen en wordt de huurder toegeleid naar reguliere zorg (indien
nodig).

Opvang
Opvang De la Rey & Zamenhof

Cliënten die behoefte hebben aan opvang met begeleiding (kortdurend), kunnen terecht op twee
verschillende locaties. De opvang duurt maximaal zes maanden. De locatie De la Rey is speciaal ingericht
voor jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar.

Beschermd wonen
Viljoen & Tichelaar

Voor cliënten die vanwege hun psychische aandoening niet in staat zijn zelfstandig te wonen, bieden
wij op een aantal locaties de mogelijkheid tot Beschermd Wonen. Uitgangspunt hierbij is dat de
woonomgeving de zelfstandigheid van de cliënt zoveel als mogelijk ondersteunt. Afhankelijk van de
vaardigheden van de cliënt kan hij kiezen voor een locatie met intensieve of minder intensieve begeleiding.

Verpleeghuiszorg
Zorg & Wonen

Zorg & Wonen is een speciale verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde zorgvraag.
Voor hen is de realiteit van de dag dat er naast hun broze psychische en sociale toestand ook
problemen zijn met hun lichamelijke gezondheid. De Kessler Stichting is gespecialiseerd in het
verzorgen en verplegen van mensen voor wie naast hun lichamelijke zorg ook speciale aandacht nodig
is voorandere problemen zoals schulden, ernstige psychische aandoeningen en verslavingen. Samen
met WoonZorgcentra Haaglanden werken we aan ‘bijzondere zorg voor bijzondere mensen’. Op deze
afdeling bieden we ook hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Dankzij een overeenkomst met
het Zorginstituut Nederland worden hun zorgkosten vergoed. De regeling geldt alleen voor mensen die
illegaal in Nederland verblijven, mensen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben
ingediend of mensen die bezwaar/beroep hebben ingediend tegen een afwijzende beslissing op een
aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning. Daarnaast moet de zorg medisch noodzakelijk zijn. We
werken aan hun herstel en zo mogelijk aan terugkeer

Noodsituatie
Mensen die acuut dakloos zijn geworden, kunnen zich melden bij het Centraal Coördinatie Punt (CCP)
van de GGD. Daar wordt bekeken of en zo ja, welke hulp nodig is.

Noodopvang

Onze Nachtopvang biedt plaats aan maximaal 100 mensen, zowel mannen als vrouwen, en kenmerkt
zich door tijdelijkheid en laagdrempeligheid: nachtopvang is noodopvang. Naast bed-bad-brood bieden
we ook begeleiding. Dakloze cliënten die in bezit zijn van een zorgpas (afgegeven door het CCP) kunnen
toegang krijgen. Voor de Nachtopvang is een eigen bijdrage verplicht*.

Ziekenboeg

De Ziekenboeg is bedoeld voor dakloze cliënten die ziek zijn en voor wie het leven op straat het herstel
belemmert of de aandoening verergert. Mensen kunnen er na verwijzing ook terecht als ze een korte
herstelperiode moeten overbruggen na ontslag uit een ziekenhuis. Ook als cliënten griep en/of koorts
hebben of wondverzorging nodig hebben waardoor ze niet op straat kunnen verblijven, biedt de
Ziekenboeg opvang en verzorging.

Overige dienstverlening

Forensische begeleiding

In samenwerking met de reclasseringsorganisaties bieden we begeleiding en opvang aan onder
toezicht gestelde cliënten. Dit zijn cliënten met een verplicht reclasseringscontact. Doel hiervan is onder
andere de kans op recidive zoveel mogelijk te reduceren. Over deze dienstverlening zijn afspraken
gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dagbesteding
Zinvol bezig

Op onze hoofdlocatie aan De la Reyweg is een aantal voorzieningen van
waaruit we cliënten stimuleren om activiteiten te ondernemen en mee te
doen in de maatschappij. Er is een werklokaal voor onder andere tuin- en
onderhoudsactiviteiten, een kooklokaal om te (leren) koken, een fitnessruimte en Waskracht, een
wasserette waar cliënten en buurtbewoners hun eigen was kunnen doen. Op onze locatie Tichelaar
hebben we De Boekenkapel waar cliënten boeken kunnen halen, lezen en andere vormen van
educatie krijgen. Tot slot exploiteren we kledingwinkels (Pakkie Deftig), waar tweedehands kleding en
boeken worden verkocht. In het pand Het Zamen is een Pakkie Deftig, een Fietsenwerkplaats en het
kledingsorteercentrum..

Financiën
Findien

De meeste mensen regelen hun zaken graag zelf, ook hun geldzaken. Soms
lukt dat niet en is er hulp nodig om te voorkomen dat er zorgen ontstaan.
Daarom werkt de Kessler Stichting nauw samen met Stichting Findien. Findien
hanteert als uitgangspunt dat cliënten zo veel mogelijk zelf de regie over hun geldzaken houden en dat
de dienstverlening goed, betrouwbaar en bovendien zo goedkoop mogelijk is.

Werkwijze

Wij werken met onze eigen methodiek: Competentiegericht begeleiden. Hiermee sluiten wij aan bij
de aanwezige competenties van onze cliënten. Ze leren voor welke taken ze staan en wat ervoor
nodig is om met deze taken om te gaan. We dagen ze uit om hun toekomstperspectief te formuleren
en te concretiseren. We werken al enkele jaren met deze methodiek en zien goede vooruitgang bij
de cliënten. De methodiek is erkend door Movisie en vastgelegd in een praktisch methodeboek:
Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen, te bestellen via de betere boekhandels.

Soepbus

Onze Soepbus verstrekt dagelijks in de avonduren soep, brood, koffie, thee en fruit aan dak- en
thuislozen op twee vaste plekken in Den Haag: Centraal Station en Torenstraat.

(*) De hoogte van de eigen bijdrage kan wijzigen. Kijk voor een actueel overzicht op www.kesslerstichting.nl.
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