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In dit jaarbericht treft u een verzameling van gebeurtenissen, kort samengevat en toegankelijk 
geschreven zodat een breed publiek er kennis van kan nemen. Het is een populaire variant van 
het formele jaardocument.  
Het afgelopen jaar leek alles samen te komen. Zo maar even, kort en bondig, een niet 
limitatieve opsomming. De signalen die we hebben afgegeven om het aanbod van de 
nachtopvang aan te passen aan de behoefte van de steeds groter wordende groep mensen, 
die naast dakloos ook mentaal en lichamelijk ziek is, is door de gemeente opgepakt en 
uitgevoerd.  
We hebben een noodopvang in gebruik genomen in het voormalige Juliana Kinderziekenhuis 
aan de Sportlaan. Dankzij een donatie konden we een lang gekoesterde wens van de jongeren 
in vervulling laten gaan door een keuken te plaatsen waardoor de jongeren zelf kunnen (leren) 
koken. De jarenlange renovatie van de locatie Tichelaar is in een afrondende fase. De Haagse 
Vrouwendag was een groot succes en kon opnieuw rekenen op heel veel aandacht.  
Met dagbesteding werken we steeds meer samen met andere aanbieders zodat we een 
breder aanbod kunnen bieden.   

Nu is het natuurlijk niet allemaal hosanna en zonder zorgen. Zo kregen ook wij te maken met 
een groot verloop onder medewerkers, een hoger ziekteverzuim en vacatures die we niet 
altijd snel konden vervullen. We maken ons ook zorgen over de toenemende complexiteit van 
gedrag bij cliënten die vaak, naast een woonprobleem, schulden en sociale zorgen, ook een 
psychiatrische en/of verslavingsachtergrond hebben waar ze niet altijd even adequaat voor 
worden of werden behandeld. Deze ontwikkeling heeft uiteraard invloed op het gewenste 
kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers.  
Dank aan iedereen die zich inspant om het leven voor mensen voor wie geluk, veiligheid, 
geborgenheid en een wenkend toekomstperspectief niet zo vanzelfsprekend is, een beetje 
aangenamer te maken. 
 
Veel leesplezier toegewenst! 

Bram Schinkelshoek 
directeur/bestuurder
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Intensieve periode van samenwerking
 
“Het was een pittige tijd vanwege de snelheid 
waarin dingen georganiseerd moesten 
worden. Ook een vrij intensieve periode van 
samenwerking tussen allerlei partijen. Het 
leek een soort sneltrein waarin je terecht 
kwam.”, vertelt Marcella Haak, manager 

Primair proces van de Kessler Stichting. 
Ruud Bouman, manager Primair proces van 
het Leger des Heils beaamt dat: “Het vergde 
veel afstemming, vooral in het begin. Bij 
ontwikkelingen moesten we tijdig bijpraten 
en uit de waan van de dag stappen. Daarna 
gingen we meteen weer die uitvoering in, de 
sneltrein weer op en door.” 

Gemeenschappelijk doel 

Dat beide organisaties zo verschillend 
zijn, stond hun samenwerking niet in 
de weg. “Uitgangspunt was vooral ons 
gemeenschappelijke doel om de opvang 
voor de cliënten, die dat nodig hebben, zo 
goed mogelijk te organiseren. Het doel was 
overstijgend aan de organisatiebelangen,  
dat gaf ons vertrouwen. En dat is wel nodig in 
zo’n traject.”, aldus Marcella.  

Uitdagingen 

Naast de grootste uitdaging, het werven 
van circa twintig fte geschikt personeel, 
was er de uitdaging om de neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. Ruud vertelt daarover: 
“In het begin was het zoeken naar hoe we 
dat gezamenlijke team zouden vormgeven. 
Het team op de werkvloer moest één team 
zijn en achter de gezamenlijke werkwijze en 
visie staan. We zijn op de Sportlaan niet het 
Leger en we zijn niet de Kessler, maar we zijn 
het team Sportlaan.” Marcella: ”Ik vond het 
heel erg belangrijk dat we gezamenlijk één 
team, één doel, één werkwijze hadden. En 
dat die gezamenlijkheid er bij het team goed 
inzat. Daarom kregen alle medewerkers een 
introductieweek. Dat beviel goed.”  

Multidisciplinair overleg bij instroom 
op de noodopvang 

Belangrijke ontwikkeling in de noodopvang 
is het multidisciplinair overleg (MDO). De 
twee organisaties hebben het voorstel voor 
een MDO in 2018 samen gepresenteerd bij 
de gemeente en dat kregen ze gefinancierd. 
Het MDO wordt in samenwerking met 

ketenpartners en de gemeente in 2019 
getest en in de praktijk gebracht. In het 
MDO komen partijen met expertise op 
het gebied van psychiatrie, lichamelijke 
klachten en verstandelijke beperking 
bijeen. Dit om cliënten op een efficiënte 
wijze naar passende opvang, zorg en 
begeleiding te kunnen toeleiden. “Vanuit de 
onderzoeken kwam naar voren dat mensen 
niet de juiste zorg kregen. Dat voorkom 
je met een multidisciplinaire screening 
om de problematiek van de cliënten 
meteen bij instroom op de noodopvang 
in kaart te brengen. Het MDO, dat in 2019 
van start gaat, is een voorwaarde voor 
een goed georganiseerde keten van de 
noodopvang.“, geeft Ruud aan. Marcella 
sluit zich daar bij aan: “De vorm waarin 
je zo’n opvang organiseert en welke 
samenwerkingsafspraken je maakt, bepaalt 
het succes. Ik ben heel tevreden met het 
resultaat dat we vanuit onze samenwerking 
hebben neergezet.”

‘Het was een soort sneltrein waar we in zaten’ 
Samenwerken voor veranderingen in de noodopvang 
In amper twee maanden tijd hebben de Kessler Stichting en het Leger des Heils een compleet nieuwe 
24-uursopvang uit de grond gestampt. Eind september 2018 kregen ze van de gemeente Den Haag de 
opdracht voor een nieuwe opvang. Op de dag voor kerst van datzelfde jaar konden de eerste cliënten hun 
intrek nemen. Hun gezamenlijke visie op een goede noodopvang werd werkelijkheid. 

Marcella Haak en Ruud Bouman

foto: Henriëtte Guest
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Met smaak 

Binnen twee maanden moesten de cliënten daar 
onder meer kunnen wonen, slapen, douchen en 
overleggen met de begeleiding. Dus er moest snel 
van alles komen; van gordijnen tot aan een BHV-
plan. Maar Ferry kon geen andere afdeling als 
voorbeeld nemen: “We wilden het anders, af van 
het instellingsidee. Ik kreeg de opdracht om een 
huiselijke sfeer te creëren.” Ferry koos samen met 
het projectteam voor houtstructuren, warme kleuren 
en een industriële look: “We wilden het met  
smaak inrichten.” 

Plan B 

Ondanks dat de oplevering in twee delen werd 
aangepakt, konden de huidige leveranciers de grote 

vraag in zo’n korte periode niet aan. “Voor dit project 
ben ik voor 30% aan nieuwe leveranciers gekomen 
zonder in te hoeven leveren aan prijs en kwaliteit. 
Alleen voor het meubilair in de spreekkamers was 
het goed dat ik een plan B had, dat kon niet op tijd 
geleverd worden.” 

Nieuwe standaard 

De cliënten waren helemaal overdonderd toen ze 
binnenkwamen. Door de hele opzet en de huiselijke 
uitstraling. “Met de Noodopvang Sportlaan hebben 
we zonder dat we het van te voren wisten een 
nieuwe standaard neergezet.”, blikt Ferry terug. 

Toen Sandhia, destijds trajectbegeleider van de Noodopvang Delagoastraat en later van de Sportlaan, 
de foto’s zag van de nieuwe locatie schrok ze wel even. Het was twee weken voor de verhuizing van de 
vrouwen naar de Sportlaan waar nog van alles moest gebeuren. “De locatie moest nog helemaal geverfd 
worden en er stonden nog geen meubels in.”, vertelt Sandhia over die tijd. 

Sandhia is supertrots op de Sportlaan 

Goede nieuws 
 
Sandhia maakte de overgang van de beide 
opvanglocaties van heel dichtbij mee: “Ik 
was heel enthousiast. Op de Sportlaan zijn 
de kamers kleiner met maar vier bedden per 
kamer en de cliënten mochten zelfs kiezen 
met wie ze op een kamer wilden slapen. Ik 
kon dus niet wachten om het goede nieuws 
te vertellen. Maar een groot deel van de 
cliënten wilde niet verhuizen. Ze vonden 
de locatie te ver van de markt en niet goed 
te bereiken.” Sandhia en haar collega’s 
organiseerden daarom een bijeenkomst 
over de locatie maar toch kregen ze het 
merendeel slechts met moeite mee.  

Het was beter dan onze 
verwachtingen 

De vrouwen kwamen op de dag voor kerst 
op de Sportlaan. En toen ze het zagen, waren 
ze meteen om. “Ze hebben gegild en gehuild. 
Het viel op dat het zo schoon was en zo 
huiselijk. Het overtrof hun verwachtingen. 
Alles was tot in de puntjes geregeld. Ze 
werden overladen door cadeaus uit de buurt 
en iemand had welkomstpakketten gemaakt. 
Er stond zelfs een kerstboom.”, vertelt 
Sandhia met een glimlach.  

 
Zin om er tegenaan te gaan 

De doorstroom gaat snel, weet Sandhia 
te vertellen: “Deze verandering heeft de 
vrouwen veel goed gedaan. Ze maken 
zelf schoon. En meer dan de helft kookt 
iedere dag. Die 
mogelijkheid was 
er niet op de 
Noodopvang. Maar 
dat maakt ze wel 
gelukkiger. Ik ken 
deze vrouwen van 
de Noodopvang 
Delagoastraat en 
je ziet dat ze hier 
weer zin hebben 
gekregen om 
er tegenaan te 
gaan. Zo’n 80% 
is geactiveerd 
en heeft 
dagbesteding of 
een baan. Ze zijn 
echt actief bezig. 
Ik ben supertrots!”  

Huiselijke sfeer voor de Noodopvang
Ferry van Deutekom, Contractmanager Services bij de Kessler Stichting, was verantwoordelijk voor de 
complete huisraad en inrichting van de Noodopvang Sportlaan. Er was daar nog niets, sterker nog, de 
locatie moest in die korte tijd ook nog verbouwd worden tot een opvang voor 90 mensen. 

Ferry van Deutekom

Sandhia Samsoedien

foto: Henriëtte Guest

foto: Henriëtte Guest
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 Op uitnodiging 

Alan en medebewoner Chanel verbleven 
beiden in de Noodopvang Delagoastraat. 
Zij waren door de Kessler Stichting 
uitgenodigd om aanwezig te zijn op de 
informatiebijeenkomst in de Vogelwijk.
De gemeente had in deze wijk een 
locatie gevonden voor een tijdelijke 
noodopvang. “Ik vond het heel goed dat ze 
ervaringsdeskundigen mee wilden laten 
praten. Beter om mee te praten dan over ons 
te praten.“, zei Alan. 

Keerpunt 

“Maar de bijeenkomst zat vol met agressie 
en frustratie. De bewoners hadden het gevoel 
dat ze de opvang door hun strot geduwd 
kregen.”, vertelt Alan. “De bewoners waren 
ongenuanceerd over daklozen. Totdat Chanel, 
toen pas 25 jaar, naar de microfoon liep. 
Ze vertelde dat iedereen het eigenlijk over 
haar had. Chanel vroeg of het iemand was 
opgevallen was dat ze dakloos is. Echt briljant 
wat ze deed.”, vond Alan. Het bleek het 
keerpunt van die avond. 

Stigma 

“Ik heb me nog nooit zo onwelkom gevoeld. 
Nu weet ik wel dat het stigma niet over 

mij ging maar dit stigma heerst dus onder 
mensen die er op afstand mee te maken 
hebben.”, vertelt Alan. Er volgde een brief 
naar de Vogelwijk over zijn ervaringen met de 
bijeenkomst en over de nachtopvang. Omdat 
een reactie uitbleef, stuurde Alan de brief 
naar de pers. Die pikte zijn brief volop op. 

Excuses 

De tweede informatiebijeenkomst verliep 
heel anders. De buurt was al een beetje 
gewend aan het idee dat de noodopvang er 
kwam. “De mensen boden ons hun excuses 
aan. In de Vogelwijk zijn er ook zeker mensen 
met sociaal hart.” 

Over de open brief van een dakloze 

’Toen ik 12 was, zag ik in Brussel samen met mijn vader een dakloze man. Ik zei iets als ‘loser’, ik 
veroordeelde hem. “Het enige verschil tussen jou en die man is geld”, zei mijn vader terechtwijzend.’ Dat 
moment herinnerde Alan zich weer toen hij de ‘open brief van een dakloze’ schreef. De aanleiding voor die 
brief was de informatiebijeenkomst voor de Vogelwijk in Den Haag.

In oktober 2018 verscheen de allereerste Kessler Krant. De krant is volledig geschreven door de Cliëntenraad 
en werd tijdens de open dag overhandigd door de Cliëntenraad aan Bram Schinkelshoek,  
directeur/bestuurder van de Kessler Stichting. Met de Kessler Krant wil de Cliëntenraad meer bekendheid 
geven aan het werk van de Cliëntenraad.  
 
Cliëntenraad  

De Cliëntenraad is een actieve club van betrokken mensen die zelf bij de Kessler Stichting 
zitten of hebben gezeten. Deze raad is er om de cliënten een stem te geven en doet er alles 
aan om de kwaliteit binnen de organisatie te waarborgen. Als cliënten weten zij als geen ander 
wat goed gaat en wat beter kan.  

Andere ogen 

Het idee voor een krant ontstond omdat de Cliëntenraad wil laten zien wat ze doet én wat er 
allemaal binnen de Kessler Stichting speelt. De Cliëntenraad wil vier keer per jaar de Kessler 
Krant uitgeven. Met deze krant merkt de Cliëntenraad dat andere partijen de leden met andere 
ogen aankijken, zeker als mensen merken dat de krant door cliënten is gemaakt. 

Verspreiding 

De Kessler Krant wordt verspreid op alle locaties van de Kessler Stichting. Aan de gemeente 
Den Haag, het Straatconsulaat en bijvoorbeeld ook op de informatiebijeenkomst van de 
Vogelwijk is een stapel exemplaren overhandigd. Geïnteresseerden kunnen een pdf van de 
Kessler Krant opvragen via kesslerkrant@gmail.com. 

Introductie Kessler Krant 
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Cliënten die bij de Kessler Stichting worden 
aangemeld of geplaatst, krijgen eerst een screening 
door onze medewerkers Intake. Iedere dag zetten 
zij zich in om elke cliënt op de juiste plaats mét 
de juiste begeleiding te plaatsen. Maar de laatste 
jaren zien we veranderingen bij onze cliënten. 
Zodanig, dat we de intake van onze cliënten verder 
onder de loep hebben genomen en aangepast. Die 
aanpassing stelt de intake in staat om adequaat 
om te kunnen blijven gaan met de veranderde 
zorgvraag van cliënten. 

Cliënten hebben meer zorgvragen 

Het gaat geleidelijk aan maar ten opzichte 
van vroeger zijn onze cliënten ouder, hebben 
ze meer somatische - lichamelijke - klachten 
en wonen ze langer zelfstandig dan sommige 
van hen eigenlijk kunnen. Die trend zien we 
niet alleen op onze afdeling Intake maar op 
alle afdelingen en voorzieningen die we in 
huis hebben. Daarom zijn we gestart met de 
voorziening Verzorgd beschermd wonen, een 
locatie voor beschermd wonen voor mensen 
die, naast begeleiding, ook somatische zorg 
nodig hebben. Bovendien hebben we het 
aantal ziekenboegbedden uitgebreid. Ook 
cliënten van de Noodopvang Delagoastraat 
hebben zorgvragen. Zij worden verzorgd 
door onze zogenoemde VIG-ers (Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg) en ze krijgen 
thuiszorg als dat nodig is. 

Somatische en psychiatrische hulp  

De zorgbehoefte van onze cliënten neemt 
dus duidelijk een steeds grotere rol in ons 

aanbod. De afdeling Intake kon vanwege 
haar sleutelpositie binnen de organisatie 
niet achterblijven in onze aanpassingen 
om onze cliënten de beste opvang, zorg 
en begeleiding te bieden. Daarom werd de 
functie door de medewerkers Intake zelf 
en het management kritisch onder de loep 
genomen. Om tot een structurele oplossing 
te kunnen komen, bleek dat onze 
medewerkers Intake niet alleen 
kennis moesten hebben van 
sociaal kwetsbare mensen 
en de verschillende 
indicatievormen, maar dat 
zij ook verpleegkundige 
kennis nodig hebben. 
Daar hebben we de 
functie nu steviger op 
ingericht. Ook zitten 
de medewerkers 
Intake en onze GGZ-
specialist, die we sinds 
2017 in huis hebben, 
samen op één kamer. 
Een bewuste keuze 
om zo de somatische 
en psychiatrische hulp 
te borgen in zowel 
de plaatsing als de 
begeleiding van onze 
cliënten. 

Flexibel omgaan met 

Om meer zicht te krijgen op de mensen die 
gebruik maken van de nachtopvang in Den 
Haag lieten de Kessler Stichting en het Leger 
des Heils Den Haag het onderzoek ‘De keten is 

zoek’ uitvoeren. Het vermoeden dat de steeds 
groeiende groep dak- en thuisloze mensen te 

maken heeft met complexe problematiek 
én een zorgachterstand heeft, werd door 
dat onderzoek bevestigd. Om die reden 
was de transformatie van nachtopvang 
naar noodopvang aan de Delagoastraat 
noodzakelijk. 

Meer psychische zorg 

Bij de opvang Delagoastraat melden 
zich dagelijks meer dan honderd 
mensen. Een steeds groter aantal 
van hen kampt met meerdere 
problemen en bij meer dan  
80 % van de mensen is er sprake 
van een psychische stoornis, 
zo bleek uit het onderzoek. De 
Kessler Stichting en Parnassia 
werken al langer samen om de 
zorg voor verwarde mensen te 
verbeteren en hebben de zorg 

geïntensiveerd. Parnassia 
biedt met het zogenaamd 
Top Team wekelijks 
passende psychische 
hulp en ondersteuning 
aan de cliënten in de 
Nachtopvang.  

 

Medicatiebeleid en uitbreiding 
ziekenboeg 

Veel cliënten in de opvang gebruiken 
medicatie. Om dit in goede banen te leiden,  
is het medicatiebeleid ingevoerd. Een 
complex traject waarbij goede afspraken 
zijn gemaakt met medewerkers, apothekers 
en thuiszorg over de opslag en gebruik 
van medicatie. Mensen die extra zorg en 
ondersteuning nodig hebben, konden al 
terecht in de ziekenboeg op de Nachtopvang. 
Maar het aantal bedden was niet meer 
toereikend voor het groeiende aantal 
zorgbehoevenden. Voorheen kon de 
ziekenboeg volstaan met vier bedden. 
Inmiddels is het aantal ziekenbedden 
uitgebreid naar acht bedden.  

Overdag ook geopend 

Iedereen die voorheen in de Nachtopvang 
Delagoastraat verbleef, moest ‘s-ochtends 
weer de straat op. Voor sommige cliënten 
was dat geen optie meer. Dus creëerden 
we een screeningsinstrument voor extra 
kwetsbare cliënten. Als na screening 
bleek dat cliënten menselijkerwijs overdag 
niet naar buiten konden, kregen cliënten 
toegang tot de dagopvang. Vaak is dat 
nodig om bijvoorbeeld te voorkomen dat 
mensen verward op straat zwerven. Met de 
genoemde veranderingen van de opvang aan 
de Delagoastraat biedt de Noodopvang beter 
passende voorzieningen voor de cliënten.  

Verschuiving nachtopvang 
veranderde zorgvraag naar noodopvang 

foto: Henriëtte Guest
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Met deze samenwerking sinds september 2018 versterkt het netwerk 
zich rond kwetsbare mensen in de Haagse regio. Het uiteindelijke doel 
is dat iedere patiënt de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft, op 
de juiste tijd en op de juiste plaats. De keten moet belast worden daar 
waar de zorg nodig is. Doorstroming van patiënten tijdens hun herstel 
is hiervoor noodzakelijk. Met als laatste stap: weer naar huis. Doordat 
de Kessler Stichting opvang, zorg en begeleiding biedt, kunnen deze 
sociaal kwetsbare mensen wel binnen Basalt revalideren.  

De extra stap ondersteuning die ontstaat na een intensieve revalidatie, 
van ziekte naar weer leven zonder vaste verblijfplaats, vergroot de 
kans op het ombuigen van de neergaande cirkel naar een opgaande 
lijn en actieve participatie in onze samenleving.  

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media waaronder SKIPR, 
het vakblad voor de zorg, bleek dat dit thema ook binnen ziekenhuizen 
leeft. Diverse ziekenhuizen in de regio namen contact op met de 
Kessler Stichting. Met hen hebben wij de mogelijkheden besproken.  
 

Samenwerken voor 
revalidatie van patiënten 

Zonder vaste woon- en verblijfplaats hadden sociaal kwetsbare mensen in 
de regio Den Haag voorheen geen toegang tot de revalidatiegeneeskunde. 
Deze mensen kwamen na een revalidatietraject op straat terecht of 
het revalidatietraject kon niet gestart worden, vanwege gebrek aan 
vervolghuisvesting. Basalt, centrum voor revalidatiezorg, en de Kessler 
Stichting hebben zich ten doel gesteld een sluitende keten te vormen om deze 
situaties te voorkomen en zijn een samenwerking aangegaan.

“We wilden het CGB dichter bij de 
praktijk brengen. In 2018 hebben we 
bijvoorbeeld themabijeenkomsten 
georganiseerd over crisis en incidenten. 
Hoe te handelen in crisissituaties was 
een veelvoorkomende vraag. Doordat 
we afdelingen gevraagd hebben 
SWOT-analyses te maken op het gebied 
van CGB, kunnen we de workshops 
afstemmen op de behoefte van 
afdelingen.”, vertellen Erna en Monica.  

Met de trainersopleiding hebben 
de trainers onder andere meer 
werkvormen tot hun beschikking 
gekregen. “Trainen lijkt soms meer 
op acteerwerk.”, vertelt Monica 
enthousiast. ”Als iemand een situatie 
voorlegt tijdens de training dan speel 
ik die situatie na. De medewerkers 
zien dan ook het effect van het gedrag 
in zo’n situatie. Of ik maak ‘ruzie’ met 
de andere trainer. Iedereen is meteen 
wakker en de methodiek beklijft beter.”  

Onze methodiek verandert mee 
met onze cliëntengroep. We merken 
bijvoorbeeld dat de methodiek 
Geweldloos verzet goed past bij het 
CGB. Elementen van die methode 
kunnen we invlechten in het CGB. 
Monica: ”Wat steeds terugkomt in de 

training is: Je hebt geen invloed op het 
gedrag van een ander, wel op je eigen 
gedrag. Als je even uit de situatie stapt 
en er later op terug komt dan kom je 
verder. Het werkt dus beter als je het 
ijzer smeedt als het koud is.” 

“We vertellen met trots over onze 
methodiek. Dat doen we omdat we 
erin geloven en merken dat het écht 
werkt. Ook andere organisaties zijn 
nieuwsgierig naar het CGB en hoe we 
dat precies toepassen. Er komen steeds 
meer vragen binnen voor externe 
workshops, zo geven we bijvoorbeeld 
gastlessen op de Haagse Hogeschool. 
Het is goed om onze methodiek verder 
te verspreiden.”, vertelt Erna.  

Het ijzer smeden als het koud is 

De Kessler Stichting heeft in 2011 samen met PI research de methodiek Competentiegericht 
begeleiden (CGB) van kwetsbare mensen ontwikkeld. Deze methodiek is een manier om te 
kunnen samenwerken met de cliënt aan zijn perspectief. Monica Quist en Erna de Leeuw 
volgden in 2018 als eersten van de vijf trainers de trainersopleiding om de CGB-trainingen 
verder te professionaliseren. 

Monica Quist

Erna de Leeuw
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Bejegening
Perspectief

Proactief

foto: Henriëtte Guest
foto: Henriëtte Guest

foto: Peter Porrini
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Het initiatief voor een dag speciaal voor vrouwen in kwetsbare posities ontstond bij 
de vrouwen van de Achterban van het Straatconsulaat. Zij werden ondersteund door 
het Straatconsulaat. Destijds werd deze dag door het Straatconsulaat de Haagse 
Vrouwenverwendag genoemd. In 2018 werd het stokje voor het eerst overgedragen aan de 
Kessler Stichting. Taïs van Vijnckt, vrijwilligerscoördinator van de Kessler Stichting, vertelt: “We 
hebben de organisatie met plezier overgenomen. Met de hulp van vrijwilligers wisten we er 
een succes van te maken. Ieder van ons draagt dit initiatief een warm hart toe.” 
 
Inzameling leeft bij de mensen 

Veel mensen staan stil bij vrouwen in kwetsbare posities en namen na onze oproep het 
initiatief om spullen in te zamelen die op de dag gebruikt konden worden. Zo ook Debby 
Roukens. Zij was destijds presentatrice van Omroep West en wist zich ook dit jaar weer 
persoonlijk in te spannen voor de inzameling van spullen voor de Haagse Vrouwendag. 
Nagellak, kleding, schoenen, douche-artikelen en heel veel kleding werden ingezameld.  

Zorgen opzij zetten 

Lenie Alkema, medewerker dagbesteding, kan de inzameling zich nog goed herinneren: 
“Onze sorteerafdeling heeft honderden kilo’s kleding door hun handen gehad waarvan echt 
voldoende bruikbare spullen. De - bijna 100 - vrouwen die op die dag aanwezig waren, konden 
meerdere kledingsets uitkiezen. Het was fantastisch om te zien hoe blij de vrouwen waren dat 
ze kledingstukken mochten uitkiezen. Na afloop kreeg iedere bezoeker een goodybag mee. Het 
was een dag waarbij je zag dat de vrouwen hun zorgen opzij konden zetten.” 

Stokje overgenomen van het Straatconsulaat  Haagse Vrouwendag dragen we een warm hart toe 

Op de Haagse Vrouwendag werden dak- en thuisloze vrouwen in de watten gelegd door tientallen 
vrijwilligers. Kappers, pedicuren, manicuren, Reiki, Pakkie Deftig (voor kleding), schoonheidsspecialisten, 
begeleiders voor een creatieve workshop en masseurs stonden voor hen klaar om hun een ontspannen dag 
te bezorgen. Deze dag werd op 8 maart 2018 voor de elfde keer georganiseerd. 

foto’s: Henriëtte Guest
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Kookvaardigheden aanleren  

Iemand leren koken kan het beste in de 
keuken. Dus, de medewerkers leerden 
beneden in het kooklokaal de jongeren 
kookvaardigheden aan. Dat was volgens 
Ron jammer genoeg geen beste optie: “Het 
kooklokaal had beperkte hulpmiddelen en 
was alleen op de vrijdagen beschikbaar. 
Bovendien moest extra personeel ingezet 
worden om de jongeren op beide plekken, in 
het kooklokaal én op de jongerenafdeling, te 
kunnen begeleiden.” Eenmaal geproefd aan 
een zelfbereid maal, wilden ze wel vaker dan 
één keer per week maaltijden bereiden. Maar 
in het kooklokaal was dat niet mogelijk. Vanuit 
het teamoverleg kwam de oplossing: een 
eigen keuken op de jongerenafdeling.   
 
Plan voor grote keuken geschikt  
voor groepen  

Samen met de manager en de 
trajectregisseur maakte Ron, die in het 
verleden als kok werkte, een plan om voor 
te leggen aan de directeur. Die werd zo 
enthousiast van het plan dat hij er gelijk 
werk maakte. De Debman Foundation heeft 
vervolgens een geweldige donatie gedaan 
waardoor een volwaardige keuken, die 

geschikt was voor grote groepen, financieel 
mogelijk werd. “Van plan tot uitvoering 
duurde het toch wel een jaar. Ik was uiteraard 
zeer blij toen de keuken er kwam. Ik vond het 
leuk dat collega’s mijn ondersteuning vroegen 
vanwege mijn expertise om te koken voor 
meerdere personen. Want hier verblijven wel 
25 jongeren.”, vertelt Ron terwijl hij het recept 
uitdeelt aan de bewoners die het avondmaal 
gaan bereiden.  
 
Van brownies tot schijf van vijf  

Er wordt volop gebruik gemaakt van de 
keuken. Zowel door de groep als door de 
individuele bewoners die zelf ingrediënten 
hebben gekocht. In het weekend 
worden lekkere extraatjes bereid, zoals 
pannenkoeken en brownies. Door de week 
wordt de keuken voornamelijk gebruikt om 
met de groep de avondmaaltijd te bereiden. 
“De gerechten zijn zeer divers met een 
hoge voedingswaarde. We bereiden zoveel 
mogelijk volgens de Schijf van vijf.”, legt Ron 
uit. “De jongeren schuwen groente. Het liefst 
eten ze vlees-vlees-vlees.... Om dit enigszins 
op te vangen, wokken we met veel groente. 
Door de eenpansgerechten kunnen ze de 
groente niet laten staan.”  
 

Smakelijke geuren zetten aan tot koken  

“Gezond eten? Eh, je bedoelt met groente? Neuh, niet voor mij.”, klinkt het op de Kortdurende opvang voor 
jongeren. Ron Slimmers, medewerker Sfeer en Beheer, kent die geluiden wel: “Het liefst eten de jongeren 
afhaalmaaltijden zoals pizza en patat. En vlees. Veel vlees. Bij de jongeren, die bij ons verblijven, ontbrak de 
vaardigheid om een uitgebalanceerde maaltijd te kunnen maken. Vanuit het teamoverleg bestond de wens 
om hier iets mee te doen.” Maar wat? 

Bewonersgroep wisselt  

Het enthousiasme om mee te helpen met de 
bereiding van de maaltijd wisselt per groep. 
Doordat de jongeren doorstromen naar 
andere huisvesting verandert de groep op 
de Kortdurende opvang regelmatig. De ene 
groep is actiever dan de andere en soms 
doen nog niet alle bewoners mee. “Daarom 
willen we de jongeren ook op andere 
manieren motiveren. Bijvoorbeeld door de 
bereiding van de maaltijden als verplicht 
onderdeel in het trajectplan op te nemen.”   
 
Geurexplosie  

Zijn de bewoners eenmaal om, dan ervaren 

ze zelf de voordelen. Van de bewoners, die 
in de keuken te vinden zijn, zie je dat ze in 
teamverband leren te werken. De afdeling 
is nu ook een stuk gezelliger geworden. 
Bewoners zijn sneller geneigd om bij elkaar 
te komen. De nieuwe keuken heeft dus 
een grote, positieve impact op de afdeling. 
“Bovendien kunnen we nu rekening houden 
met de smaak van de bewoners. We zijn 
flexibeler geworden. Simpelweg doordat 
we nu zelf bepalen welke maaltijden we 
bereiden.”, vertelt Ron terwijl hij in een 
grote wokpan roert. De geur van kruiden en 
specerijen vult de afdeling. En de aangename 
reuk werkt aanstekelijk. Twee enthousiaste 
jongeren wandelen de keuken in. Ze komen 
mee helpen.   

foto: Henriëtte Guest
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Overleden

Geen gegevens

Op straat / noodopvang / onbekend

Naar andere vorm van Beschermd Wonen of verpleeghuis

Zelfstandig zonder begeleiding Zelfstandig met begeleiding

Uitstroom 2018

Cliënten in zorg op 1 januari 2018 
uitgezonderd de Nachtopvang

Cliënten in zorg op 31 december 2018 
uitgezonderd de Nachtopvang

Unieke cliënten Nachtopvang 2017 Unieke cliënten Nachtopvang 2018

Aantal trajecten Bereik in de Wĳk 2017 Aantal trajecten Bereik in de Wĳk 2018

Vrĳwilligers - mannen - 2018 Vrĳwilligers - vrouwen - 2018

Totaal bedrĳfsresultaat  2017 Totaal bedrĳfsresultaat 2018 

Totale bedrĳfsopbrengsten  2017 Totale bedrĳfsopbrengsten 2018 

Totale bedrĳfslasten 2017 Totale bedrĳfslasten 2018 

Aantal bezoeken Soepbus per maand in 2018

18 19
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Juttersgeluk is een mooie tussenweg  

Met zo’n drie tot vier deelnemers vertrok Erik in het najaar 
van 2018 vanaf ‘t Zamen voor acht strandexpedities 
richting Kijkduin. “Het is een heel laagdrempelige vorm 
van dagbesteding. Dat zochten we ook. We wilden een 
vorm van dagbesteding voor mensen die wel íets wilden 
doen, maar voor wie arbeidsmatige dagbesteding te hoog 
gegrepen is. Juttersgeluk is daarom een mooie tussenweg 
tussen de activiteiten op de afdelingen en arbeidsmatige 
dagbesteding.” 

Samenwerking met stichting Juttersgeluk 

Juttersgeluk en de Kessler Stichting zijn in september 
gestart met de samenwerking. Met Juttersgeluk erbij is 
de dagbesteding nog gevarieerder. Bij de Kessler Stichting 
heeft dagbesteding duurzaamheid als gemeenschappelijk 
kenmerk. Hergebruik van materiaal staat dus voorop. Zo 
wordt bij de Houtwerkplaats gewerkt met steigerhout en 

worden bij Pakkie Deftig vintage kleding en tweedehands boeken verkocht. Erik: “Juttersgeluk 
past daar prima tussen want de emmers vol gejut materiaal kunnen we hergebruiken. Met de 
mensen van Juttersgeluk hebben we geleerd welk materiaal herbruikbaar is en hoe we het 
beste kunnen sorteren. Bij hen hebben we jassen, broeken, grijpstokken en emmers kunnen 
kopen dankzij een gift van de Vrienden van de Kessler Stichting. Dat was wel handig!” 

Jutten en sorteren op het strand van Kijkduin 

De juttersexpeditie is ontspannen opgebouwd. ’s-Ochtends komt iedereen samen voor een 
kop koffie aan de grote tafel bij Pakkie Deftig op ’t Zamen. “Na de koffie vertrekken we naar 
Kijkduin. Deelnemers die op eigen gelegenheid naar Kijkduin willen, die ontmoeten we daar. 
De ene week lopen we naar het zuiden en de andere week noordwaarts. We lopen op de 

vloedlijn omdat daar veel dingen liggen die zijn aangespoeld. 
We vinden er veel netten, rietjes, bekertjes, doppen, plastic 
enzovoort. Zo rond 11.30 uur starten we met het grove 
sorteerwerk. Het echte afval kunnen we dan meteen in de 
grote containers aan het strand kwijt. Na afloop gaat iedereen 
met een voldaan gevoel naar huis.”, vertelt Erik.

Begeleiding en vrijwilligers 

Tijdens de expeditie begeleiden we de deelnemers. We willen 
ook vrijwilligers mee laten gaan. Zij hebben uiteraard geen 
begeleidingsverantwoordelijkheid maar zijn erg welkom. 
Bijvoorbeeld in het geval dat de groep zich splitst door 
het verschil in tempo. Dan heb je een extra paar ogen en 
meer tijd voor een praatje met de deelnemers. Erik vertelt 
daarover: ”Soms hebben we het over de actualiteiten en soms 
hebben we diepgaande gesprekken. Vaak roept het strand 
emoties op bij mensen. Bijvoorbeeld bij mensen die heftige 
gebeurtenissen hebben meegemaakt. Gelukkig kunnen ze 
er aan het strand openlijker over praten. Maar er zijn ook 
mensen die al jaren in isolement leven en bijvoorbeeld al 
vier jaar het strand niet meer hebben gezien. Na een aantal 
expedities zoeken ze weer aansluiting. Dat is fijn voor hun en 
voor ons.“ 

Waarde die de deelnemers zelf bijdragen 

Door het jutten van plastic afval zien de deelnemers de 
waarde die zij zelf direct bijdragen. “Op termijn willen we 
van de bruikbare grondstoffen ook weer nieuwe producten 
gaan maken. Nu zijn we vooral bezig om een voorraad aan te 
leggen. Als we voldoende materiaal hebben, dan kunnen we 
bijvoorbeeld de doppen die we jutten omsmelten tot plastic 
platen waar weer mooie sleutelhangers van gemaakt kunnen 
worden.” Als iedereen in de bus zit, dan zijn de deelnemers blij 
met wat ze hebben gejut. Dan zeggen ze: “Nou, dat hebben 
we maar eens mooi opgeruimd.” Erik grinnikt erbij en zegt: 
”Dat vind ik gewoon mooi.”

Goed doen op de vloedlijn  

“We hebben altijd een goeie vangst, wel twee tot drie emmers vol met plastic en ander afval.”, zegt Erik den 
Haas, trajectregisseur Dagbesteding apetrots. “Het gaat ons niet zozeer om de vangst maar om met de 
deelnemers nuttig bezig te zijn. Dat de deelnemers zelf ook zien dat ze een doel hebben.” Erik vertelt over 
de nieuwe dagbesteding Juttersgeluk dat in het najaar 2018 startte als pilot. 

1 jaar 
Dagbesteding in Het Zamen 
In november 2018 vierden we het eenjarig bestaan van 
de fietsenwerkplaats, de derde Pakkie Deftig winkel 
en het kledingsorteercentrum in het zorggebouw Het 
Zamen. Met taart en een frisje proostten de begeleiders 
en deelnemers aan dagbesteding op de successen die 
tot een jaar na opening werden geboekt. Zo kon de 
fietsenwerkplaats vaker in de week open, van twee naar 
zeven dagdelen. En is de kledingsorteerafdeling, ook 
vanwege de groei van het aantal deelnemers, niet alleen 
in de ochtenden maar ook vijf middagen in de week open. 
Pakkie Deftig wist een omzetgroei te maken.  
Mooie prestaties om te vieren! 
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De afdeling Bereik in de Wijk biedt ondersteuning aan mensen in de regio Den Haag om 
zelfstandig te (kunnen) blijven wonen. De medewerkers kennen de wijk door en door. Ze 
werken nauw samen met andere organisaties en voorzieningen om snel hulp in te kunnen 
zetten. Om de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden, heeft de afdeling Bereik in de Wijk 
vier expertteams in het leven geroepen. We praten met Renske Verhoef, trajectcoördinator van 
deze afdeling. 

Expertteams voor Bereik in de Wijk 

Specifieke wijken kregen 
behoefte aan thuisbegeleiding 

Zo’n vier jaar geleden had Bereik in de 
Wijk zo’n twaalf medewerkers die de 
cliënten bezochten. Ze kwamen bij de 
cliënt thuis of in de voorziening waar 
de cliënt verbleef. De medewerkers 
waren veel onderweg en vanwege de 
reistijd had iedereen zijn eigen regio. 
Maar het aantal cliënten groeide. En 
in sommige wijken veel meer dan in 
andere wijken. “Door de groeiende 
behoefte aan thuisbegeleiding bleek 
het werken in regio’s niet werkbaar 
meer. Bereik in de Wijk werkte altijd 
generalistisch. Iedereen wist overal van. 
Van bijvoorbeeld een verstandelijke 
beperking tot psychiatrie en van 
schulden tot forensische zorg. Maar 
voor een team met inmiddels zo’n 
veertig medewerkers was een 
specialistische aanpak meer gewenst.” 

Veranderde problematiek vroeg 
om expertteams 

Ook vanwege de complexere en 
meervoudige problematiek van onze 
cliënten kregen we steeds meer 
behoefte aan experts. Door het nieuwe 
zorgstelsel veranderde er veel voor 

mensen. Bijvoorbeeld de verhoogde 
drempel voor beschermd of begeleid 
wonen. Daardoor moeten mensen 
langer thuis blijven wonen. Ondanks 
complexe en meervoudige problemen. 
Tegelijkertijd is de samenleving 
ingewikkelder geworden. Renske legt 
uit: “Bijvoorbeeld iets simpels als een 
brief. Die krijg je tegenwoordig niet per 
post. Die brief kun je pas lezen nadat je 
met bijvoorbeeld je DigiD hebt ingelogd 
op je computer. Er wordt veel meer 
van mensen verwacht, terwijl ze niet 
altijd over voldoende vaardigheden 
beschikken.”  

Intensieve begeleiding op 
Beschermd zelfstandig wonen  

We zijn begonnen met het expertteam 
Beschermd zelfstandig wonen. Voor 
deze meest kwetsbare groep die we in 
huis hebben, heeft de Kessler Stichting 
drie locaties. Binnen de ene locatie is 
de licht verstandelijke beperking meer 
op de voorgrond aanwezig. En bij de 
andere twee is meer de psychiatrie 
aanwezig. Op beide locaties hebben de 
mensen dagelijks intensieve begeleiding 
nodig en is de behoefte aan een 
vertrouwd gezicht groot. Elke dag biedt 
het expertteam individuele begeleiding. 

Specialistische kennis is noodzakelijk. 
Het team helpt de bewoners met 
bijvoorbeeld het opstarten van de 
dag, boodschappen doen en koken en 
dergelijke. Deze activiteiten moeten 
allemaal goed georganiseerd zijn.
  
Forensische zorg in de praktijk  

Het expertteam Forensische zorg 
begeleidt mensen die onder andere 
verplicht reclassering opgelegd 
hebben gekregen. “We zijn ons bewust 
van het feit dat we de situatie van 
de cliënt zo snel mogelijk moeten 
stabiliseren. Bovendien zijn we scherp 
op signalen. We luisteren naar onze 
interne alarmbellen. Juist vanwege de 
complexe problemen van deze cliënten 
is een ervaren expertteam onmisbaar.”, 
legt Renske uit. Snel stabiliseren is 
belangrijk om recidive te voorkomen. 
Bij de Kessler Stichting helpen we 
cliënten bij het aanleren van praktische 
woonvaardigheden en stabilisatie 
van financiën. “We zijn erg praktisch 
ingesteld. We gaan bijvoorbeeld gewoon 
naar de markt met cliënten. Die weten 
nog niet hóe ze boodschappen moeten 
doen. Daarin onderscheiden we ons. 
Groot voordeel is dat we niet met 
wachtlijsten werken omdat we het 
stabiliseren van de situatie van cliënten 
erg belangrijk vinden.“ 

Begeleid zelfstandig wonen 

Begeleid zelfstandig wonen 
is een tussenstap tussen een 
doorstroomvoorziening en volledig 
zelfstandig wonen. Bewoners wonen 
met meerderen in één huis, wel 

hebben ze een eigen kamer. Ze leren 
samenleven maar de focus ligt op 
het eigen traject. Het expertteam 
Begeleid zelfstandig wonen 
ondersteunt cliënten op het gebied 
van huisvesting, dagbesteding of werk, 
sociaal netwerk, algemene dagelijkse 
levensverrichtingen en financiën. 
Bijvoorbeeld door groepsbegeleiding 
en bewonersoverleggen. Het doel is dat 
cliënten binnen een jaar uitstromen. 
Maar, door de te krappe woonmarkt is 
uitstroom soms na twee jaar mogelijk. 

Ambulante begeleiding nu meer 
preventief
 
Het expertteam Ambulante begeleiding 
gaat ook goed. ”Voor ambulante 
begeleiding is het team Bereik in 
de Wijk oorspronkelijk opgericht. 
Inmiddels zijn wij vraagbaak geworden 
voor externe hulpverleners.”, vertelt 
Renske opgetogen. Destijds werd 
het ambulante team voornamelijk 
als nazorg ingezet. Nu werken we 
meer preventief. Bij een dreigende 
huisuitzetting, schulden, vervuiling 
en complexe multiproblematiek 
komen wij in beeld. Mensen krijgen 
een regisseur en ondersteuner die 
dagelijks tot wekelijks ondersteuning 
of begeleiding bieden. Het is allemaal 
maatwerk. Het belangrijkste is dat 
wij het traject meteen opstarten. We 
hebben geen wachtlijst. “We hebben 
het zo georganiseerd dat we meteen 
aan de slag gaan. Daarin zijn we de 
enige. De paperassen komen later. Als 
bij hulpbehoevenden het water al tot 
aan de lippen staat, kún je mensen 
gewoonweg niet laten wachten.” 

foto: Henriëtte Guest
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Uitnodiging  

Bram stapte de lift uit en zei: “Dat gaan we 
regelen.” En Fatiha kreeg meteen een mail 
met de uitnodiging om mee te lopen. Het 
bleek een volle dag van 9.00 uur tot 20.00 
uur. Fatiha vertelt over haar verwachtingen: 

“Ik ging er eigenlijk blanco in. Ik had geen 
goed beeld van wat iemand als directeur 
van zo’n stichting doet. Ik weet dat hij 
langskomt bij afdelingen en dat hij de 
stichting draaiende moet houden. Maar wat 
er bij komt kijken, dat wist ik niet.”
  

Er werden grapjes gemaakt 

Wanneer de meeloopdag aanbreekt en Fatiha de vierde 
etage oploopt, gaat ze niet naar links naar haar collega’s, 
maar naar rechts. Op naar de baas. “Niet alle collega’s wisten 
het. De collega’s reageerden vooral positief. En sommigen 
maakten er ook wel grapjes over. Dat ik Brams plek wel over 
zou nemen.”, grapt Fatiha. Bram had tijd genomen om elkaar 
eerst beter te leren kennen. Ze hadden het niet alleen over 
werk maar ook over de kinderen, familie en de gezinnen 
waarin ze zijn opgegroeid. Fatiha merkt op: “Ondanks dat 
ik van Marokkaanse afkomst ben en hij uit een Nederlands 
gezin komt, hebben we veel overeenkomsten. Ook hij moest 
het allemaal zelf doen, zonder steun van ouders of familie 
die de weg al kennen. We spraken over de diversiteit binnen 
de Kessler en hoe belangrijk ik dat vind. We hebben hele 
interessante gesprekken gehad.” 

Vergaderen om de Kessler gezond te houden 

De dag zat vol met vergaderingen. Fatiha: “Ik vond het 
interessant om te merken dat alle informatie van de 
afdelingen uiteindelijk bij Bram terecht komt. Ook wat wij 
op mijn afdeling overleggen. Bram moet wel over alles 
vergaderen om zaken goed te laten verlopen. Hij overlegt 
veel en nu snap ik waarom. Want als het niet loopt dan kan 
hij daarop handelen.” Over het overleg met de ketenpartners 
laat Fatiha weten: “Wat me opviel, is dat hij de juiste 
personen kent. Ik zat bijvoorbeeld bij een vergadering met 
verschillende instanties die allemaal hetzelfde programma 
wilden gaan gebruiken. Bram weet dan heel goed hoe hij 
die samenwerking kan laten slagen. Ik merk ook dat hij 
zich in de juiste kringen begeeft om de Kessler nu en in de 
toekomst gezond te houden. Dat vind ik wel heel interessant. 
Daar kan je echt veel van leren. Hij weet hoe hij het moet 
doen.” 

Meest interessante bezoek 

De dag werd met een afspraak buiten de Kessler afgesloten. 
Bram is voorzitter van het Jacobshospice in Den Haag. Dit 
Haagse hospice biedt al ruim twintig jaar huisvesting aan 

ernstig zieke mensen die nog maar 
kort te leven hebben. “Ik was daar 
nog nooit geweest. Dit bezoek vond 
ik het meest interessant. Ik heb een 
vergadering bijgewoond en na 
afloop kreeg ik een rondleiding 
van een medewerker. Ik vind het 
heel goed wat die mensen daar 
doen. Het was echt bijzonder 
om mee te gaan.”  
 
Nog een dag inplannen, 
maar dan andersom 

Na afloop bracht Bram 
Fatiha terug naar haar 
auto die bij de Kessler 
stond. “Hij vroeg of ik de groetjes 
wilde doen aan mijn ouders. Dat vond ik 
wel lief, omdat we elkaar verteld hebben over 
waar we vandaan komen. Ik wil Bram een 
keer mee laten lopen met mij bij Bereik in 
de Wijk. Daar hebben we het die dag wel 
over gehad, maar we hebben het nog 
niet ingepland. Weet je wat, ik doe het 
gewoon en neem Bram een dag mee.” 

Een dagje meelopen met ‘de baas’ 
“Wat doe jij eigenlijk de hele dag?” 

“Ik ben spontaan van karakter, dus mijn ouders keken er niet van op toen ik vertelde hoe het ontstond dat 
ik met ‘de baas’ mee zou lopen. Dat meelopen ontstond namelijk heel spontaan.”, blikt Fatiha el Makkaoui 
terug. Fatiha is trajectregisseur bij Bereik in de Wijk. Zij en Bram Schinkelshoek, directeur/bestuurder van 
de Kessler Stichting, stonden een keer samen in de lift van de hoofdlocatie van de Kessler Stichting. Ze 
praatten wat waarna Fatiha spontaan zegt: “Ik zou wel eens willen weten wat jij de hele dag doet.” 

foto’s: Henriëtte Guest
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Publiciteit
 
Met alleen het organiseren van een open dag, kom je er niet. Zo’n dag is pas 
succesvol als er voldoende en echt geïnteresseerde mensen komen. “We hebben 
van alles ingezet om mensen op de hoogte te brengen van onze open dag. 
Van toiletreclames en posters op scholen in het voorgezet onderwijs tot aan 
advertenties in de Haagsche Courant en lokale krantjes. En natuurlijk hebben we 
posters gehangen in onze etalages en ramen. Het werkte.” Het werden overigens 
uiteindelijk twee open dagen, de eerste eind oktober en de tweede in november.

Eigen sfeer  

Diny wilde een ander concept aanhouden voor de open dag. Deze moest in 
alles de sfeer van de Kessler Stichting krijgen. De open dag kreeg een opzet 
zoals we werken bij de Kessler Stichting. “Door de sfeer van de Kessler Stichting 
als uitgangspunt te nemen, werden het hele leuke dagen.”, aldus Diny. “Wat de 
succesfactor bleek te zijn, was dat we met de bezoekers hetzelfde omgingen 
zoals we werken met onze cliënten: proactief en betrokken. We koppelden 
de medewerkers meteen aan de bezoekers. Waardoor de bezoekers zich al 
snel gezien voelden. Ter plekke hebben we vervolggesprekken ingepland. We 
stonden er proactief in. Dat is allemaal in lijn met onze begeleidingsmethode 
Competentiegericht begeleiden.” 

Te kort door de bocht 

De inzet van de medewerkers was ook echt geweldig. Medewerkers lieten niet 
alleen de mooie kant zien maar ze deelden ook de moeilijke kant van ons werk en 
hoe we daar mee omgaan. Iedereen was heel betrokken die dag. De medewerkers 
vonden het leuk om over het werk te vertellen, ook een beetje omdat ze onze 
bezoekers lieten verbazen. “De meeste mensen hebben het beeld van drank en 

drugs bij onze cliënten. Dat is veel te kort 
door de bocht. We hebben veel kwetsbare 
mensen zoals op onze voorziening Viljoen 
die al tussen de tien en vijftien jaar bij 
ons wonen. Je voelde de trots door de 
open dagen zinderen; dat je daaraan kunt 
bijdragen, zodat er minder verwarde mensen 
op straat leven. Het was mooi om te zien dat 
er veel meer verbinding ontstond tussen de 
teams onderling maar ook tussen de teams 
en de Cliëntenraad.”, blikt Diny enthousiast 
terug. 

Cliëntenraad 

Een lokkertje op die dag was de Soepbus, die 
365 dagen per jaar op de Torenstraat en bij 
Centraal Station staat om soep uit te delen 
aan mensen die zelf geen warme maaltijd 
kunnen veroorloven. Diezelfde bus stond dit 
keer op de stoep van de hoofdlocatie. De 
leden van de Cliëntenraad deelden vanuit 
de bus de soep uit. Ze spraken mensen op 
straat aan en loodsten de bezoekers naar 
binnen. Het was erg slecht weer dus de 
verwachting van het aantal bezoekers was 
minder gunstig dan werkelijk bleek. Diny 
zette in op maximaal twaalf bezoekers. Het 
werden er zesentwintig waarvan met bijna 
twintig bezoekers vervolgafspraken ingepland 
werden. “Ik moet eerlijk zeggen: deze twee 
dagen waren super geslaagd. Het is een 
instrument dat al heel vaak en overal gebruikt 
wordt, maar zeker nog niet versleten is. We 
gaan vaker open dagen organiseren!”, merkt 
Diny enthousiast op.

Trots dat je kunt bijdragen  

Na wat bedenkingen ging Diny Koreman, senior beleidsadviseur P&O, in het najaar toch 
overstag om een open dag te organiseren: “Open dagen vond ik een wat verouderd instrument 
om nieuwe medewerkers te werven. Maar doordat we in deze winterperiode meer vacatures 
hebben dan in de rest van het jaar én omdat eind van het jaar een nieuwe noodopvang werd 
geopend, konden we wel extra instrumenten gebruiken om personeel te werven. Dus ik dacht, 
oké als het dan moet, dan gaan we er ook voor!”  
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 Onder de indruk

De afdeling Zorg en Wonen doet het goed, zo bleek na 
alle onderzoeken van het programma Waardigheid en 

Trots. Drie van de acht thema’s bleken al meteen dik in 
orde. De onderzoekers van Waardigheid en Trots waren onder 

de indruk van de persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 
Zeker met het oog op de cliëntengroep. Ook het leren en 

verbeteren van kwaliteit was goed. Net zoals het gebruik van 
informatie. Verbeterpunten waren er ook.

 
Verbeterplan 

De uitkomst van de scan was eerder een bevestiging. De benoemde 
aandachtspunten waren namelijk al opgenomen in het Kwaliteitsplan 2019.  

Die punten waren veiligheid, de personeelssamenstelling, inzet dagactiviteitenbegeleider 
en het gebruik van hulpbronnen als software. Ondanks dat Zorg en Wonen voldoende 

scoorde op de onderwerpen uit het thema Wonen en Welzijn, wil de afdeling die graag verder 
verbeteren. Onderwerpen zijn de sfeer en maaltijden, daginvulling en inzet van vrijwilligers.  

In 2019 wordt het complete verbeterplan met ondersteuning van een coach van Waardigheid en 
Trots uitgevoerd. 

Waardigheid en Trots 

Om de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar te verbeteren is het programma ‘Thuis in het 
Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ in april 2018 gepresenteerd door het Ministerie 
Volksgezondheid Welzijn en Sport. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, 
dat is het streven van het programma. De afdeling Zorg en Wonen van de Kessler Stichting deed in 2018 als 
testgroep mee. Het programma startte begin 2019 en wordt uitgevoerd door Vilans, het kenniscentrum voor 
langdurige zorg. 

Waardigheid en trots op de 
verpleeghuisafdeling  

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dé kwaliteitsstandaard 
voor de verpleeghuiszorg. Het gaat niet alleen om 
goede persoonsgerichte en lichamelijke zorg. Maar ook 
bijvoorbeeld om een zinvolle dag en wooncomfort. Onze 
verpleeghuisafdeling Zorg en Wonen wilde graag weten in 
welke mate zíj voldeed aan dit Kwaliteitskader. Om die reden 
deed de afdeling in november 2018 mee aan de Scan van 
Waardigheid en Trots op locatie. 

Interactief programma 

“Gedurende de dag werd het ‘duurzaam inzetbaarheidsspel’ gespeeld met de 
thema’s Gezondheid & vitaliteit, Bezieling & welbevinden, Flexibiliteit & mobiliteit. 
Zo werd de dag interactief en kwamen medewerkers met elkaar in gesprek. Dat 
leidde tot boeiende inzichten. Het werd de medewerkers duidelijk dat de Kessler 
Stichting ook veel kan faciliteren. Zo kan iedere medewerker zijn of haar individuele 
loopbaanbudget inzetten voor bijvoorbeeld de sportschool, ontspanning of 
trainingen voor persoonlijke ontwikkeling.”, vertelt Diny. 

Eyeopener 

Corinne Kassels, een externe coach op het gebied van loopbaanontwikkeling, 
vertelde hoe je sterk in je werk wordt door de regisseur te zijn van je eigen 
loopbaan. Via de sector Zorg & Welzijn kregen alle medewerkers van 45 jaar en 
ouder een loopbaangesprek aangeboden. Diny: “Voor sommigen was dit thema een 
eyeopener: dat je zelf aan het roer staat van je werkende leven en dat je werkgever 
je daarbij kan helpen.” ‘s-Middags was er aandacht voor de wet op privacy. Een 
onderwerp dat uitgebreid besproken werd omdat medewerkers er veel mee te 
maken hebben.  

Geslaagde dag 

De locatie Parkoers in het Zuiderpark was goed gekozen. Het weer werkte goed 
mee, 17 april was een zonnige dag, waardoor het park werd meegenomen in het 
programma. De deelnemers gingen in het park met geocaching op zoek naar een 
schat. Dat bleek een welkome activiteit om de dip na de lunch aan te pakken. 
Na afloop van de dag konden de medewerkers in het zonnetje op het terras 
terugblikken op een geslaagde dag. 

Sterk in je werk! 

Sinds 2015 organiseert de Kessler Stichting de jaarlijkse Vakdag voor alle medewerkers om  
zich te ontwikkelen op hun werkgebied. Zo’n dag heeft ieder jaar andere werkgerelateerde 
thema’s. Op de vakdag 2018 kwam het onderwerp ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf! aan bod 
en werd de wet rondom privacy besproken. Dit jaar deden zo’n 70 medewerkers mee. De dag 
wordt door medewerkers zelf voorbereid, opgezet en uitgevoerd. Diny, senior beleidsadviseur 
P&O, blikt terug. 

foto: Henriëtte Guest

foto’s: PopTika
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Het pand van onze locatie Tichelaar stamt uit 1895 en is 
gebouwd als klooster. Het Klooster Mariastichting is een 
voormalig rooms-katholiek klooster en werd in 1895 gebouwd 
voor de zusters Augustinessen van Heemstede. De bouw 
werd gefinancierd door het echtpaar La Chapelle en diende 
als pension voor ‘gehuwden uit den deftigen stand’ en als 
bejaardenhuis.  

Herstelprogramma 

In de loop der jaren is het klooster veel veranderd. De 
nonnen zijn vertrokken en sinds de 70-er jaren is het pand in 
gebruik als sociaal pension. Vanaf 2007 heeft het de functie 
als een beschermde woonvoorziening. Vanaf dat jaar werd 
de exploitatie door de Kessler Stichting uitgevoerd. Al snel 
bleek dat het achterstallige onderhoud van het klooster een 
grote uitdaging was. Daarnaast waren er ook functionele 
aanpassingen nodig. Besloten werd om een langjarig 
herstelprogramma op te zetten en daarin samenwerking met 
de gemeente te zoeken. Dat programma wordt komend jaar 
afgerond.  

Veiliger en duurzamer 

Naar verwachting is in 2019 de locatie volledig gerenoveerd. 
Er zijn dan nieuwe woonkamers, alle cliëntkamers zijn 
opgeknapt, het sanitair is vernieuwd, evenals alle plafonds 
en vloeren. Tegelijkertijd is het pand veiliger gemaakt door 
de elektriciteit te vervangen en anders in te richten. Er is 
een state of the art camera, telefonie- en oproepsysteem 
geïnstalleerd. De werkplekken zijn aangepast, de keuken is 
vernieuwd en de oude kapel is in ere hersteld. Tot slot is het 
hele pand opnieuw in de verf gezet. En omdat het gehele 
verwarmingssysteem is vervangen en alle verlichting nu LED 
is, is het oude pand niet alleen prettiger wonen en werken 
maar ook een stuk veiliger en duurzamer geworden.  
Het renovatietraject heeft veel tijd in beslag genomen, en 
heeft ook veel gevraagd van de cliënten en medewerkers. 
Maar het resultaat mag er zijn. Tichelaar kan weer jaren mee!

Renovatie van voormalig klooster 
foto’s: Henriëtte Guest
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Het Parkhotel is maatschappelijk 
betrokken. Dat blijkt wel uit de 
inspanningen die ze voor de Kessler 
Stichting leveren. Olaf vertelt waarom: 
“Wij zijn gecertificeerd conform de 
Greenglobe International. Dit keurmerk 
staat voor maatschappelijk betrokken 
en duurzaam ondernemen. De 
activiteiten die wij voor de Kessler 
en Tichelaar doen, passen voor ons 
uitstekend binnen ons keurmerk. 
Daarnaast is het personeel altijd bereid 

zijn steentje bij te dragen om iets 
voor een ander te betekenen. Ook het 
managementteam van het Parkhotel 
zet zich kosteloos in, bijvoorbeeld bij de 
bereiding van het diner.” 

Het Parkhotel heeft de activiteiten sinds 
drie jaar met De Kessler Stichting verder 
uitgebreid. Het Parkhotel verzorgt 
inmiddels twee kerst- en paasdiners 
op de De la Reyweg en de bewoners 
van Tichelaar komen op locatie in het 

Parkhotel voor het kerstdiner. Voor 
cliënten zijn de dagen rondom kerst 
vaak juist moeilijke periodes. Door deze 
diners krijgen zij toch het gevoel van 
samenzijn en erbij te horen.  

Parkhotel verzorgt feestelijke diners voor cliënten 
2012 was het begin van een bijzondere band tussen het Parkhotel Den Haag en de Kessler Stichting. Heel toevallig vierden beide organisaties 
in hetzelfde jaar, 2012, hun 100-jarig jubileum. Stichting Levi Lassen, toenmalig eigenaar van het Parkhotel Den Haag, deed vanwege het 
jubileum een donatie ten behoeve van de cliënten. “Zo is de basis gelegd en heb ik aansluitend met de heer Schinkelshoek de diners jaarlijks 
laten terugkeren.”, vertelt Olaf Scheffers, general manager van het Parkhotel Den Haag. 

“Rustaaaghh”  

foto: Henriëtte Guest

foto:Rose Vollm
er
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Kunst verrijkt het leven  

“Juist voor deze groep mensen vind ik kunst belangrijk. Vooral omdat 
ik zo kan laten zien dat hun werk mooi gevonden wordt. Door het in 
ons gebouw te hangen, kunnen nog meer mensen van hun schilderijen 
genieten. Kunst verrijkt het leven.”, vindt Bram Schinkelshoek, 
directeur/bestuurder van de Kessler Stichting, die de initiator is van de 
kunstoverdracht. 

Atelier het Louvre 

Hoewel de kunstenaars in hun vroegere leven niets met het vervaardigen 
van kunst van doen hadden, ervaren zij het schilderen in de kunstgroep 
van ‘Atelier het Louvre’ als een ware ontspanning en afleiding in hun 
leven. Zij schilderen onder begeleiding van een kunstzinnig therapeut. 
Deze groep is nu zo’n tien jaar bij elkaar en heeft al een aantal 
succesvolle exposities op hun naam staan. 

Over Korsakov 

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij mensen ernstige 
geheugenstoornissen hebben. Korsakov is het gevolg van ernstig 
vitamine B1 gebrek en treedt voornamelijk op bij alcoholverslaving. 
Hoeveel mensen met het syndroom van Korsakov leven, is moeilijk 
te bepalen. Vermoedelijk ongeveer circa 8.000 tot 10.000 mensen in 
Nederland. Mensen met Korsakov mijden zorg waardoor slechts  
1.500 - 2.000 mensen in gespecialiseerde zorgcentra verblijft.  

Schilderijen van mensen met Korsakov  
“Kunst verrijkt het leven”  

De Kessler Stichting wilde de afdelingen meer kleur geven en kocht van de 
zomer tien schilderijen van Atelier het Louvre. Alle schilderijen zijn gemaakt 
door bewoners van Domus Nostra, één van de Haagse huizen binnen Saffier de 
Residentiegroep, waar mensen met het syndroom van Korsakov wonen. 

Colofon 
Redactie:  Jacqueline Vos-Kuizenga 
Fotografie:  Henriëtte Guest, PopTika, Peter Porrinni, archief Kessler Stichting 
Vormgeving:  Jan Bakker
Oplage:   1.000 stuks  
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