Over Bereik in de Wijk
Bereik in de Wijk is onderdeel van de Kessler Stichting. Ons
professionele team is breed inzetbaar en deskundig op veel
leefgebieden, zoals psychiatrie, verslaving, dagbesteding en
financiën.
We werken volgens een eigen methodiek: Competentiegericht
begeleiden (CGB). Met deze methodiek sluiten wij aan bij wat
u kunt en helpen u andere vaardigheden te ontwikkelen.
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‘Hoe kan ik mijn administratie ordenen’ kunnen onderdeel uitmaken van de
begeleiding.

Soms loopt het leven anders dan had verwacht. Zo kan het gebeuren dat u door
opeenstapelende gebeurtenissen geen grip meer heeft op uw persoonlijke situatie.
Bijvoorbeeld door tegenslagen op het gebied van wonen, financiën, dagbesteding
of administratie. Of u maakt juist stappen om meer zelfstandig te gaan wonen
maar merkt dat u nog wel enige ondersteuning nodig heeft.
Lopen de problemen bijvoorbeeld zo op dat u een huurachterstand heeft en
huisuitzetting dreigt? Loopt u vast in uw administratie, nemen uw psychische
klachten toe en belemmert dat uw functioneren? Bent u in contact geweest
met de politie en reclassering of u heeft een tijdje vast gezeten en mist u
structuur in uw leven? Of ziet u op tegen het weer zelfstandig wonen nadat u
tijdelijk in een opvanginstelling heeft verbleven?
Bereik in de Wijk helpt u uw zelfredzaamheid weer te vergroten; zo kunt u op
termijn zelfstandig verder in het leven.
Kom ik in aanmerking?
Woont u in (de regio) Den Haag en kampt u met problemen op het gebied
van:
•
financiën
•
dagbesteding
•
huisvesting
•
sociaal netwerk
en/of spelen er problemen vanwege een psychische aandoening, een verslaving, een licht verstandelijke beperking of een nieuwe start na een periode
van detentie? Dan is Bereik in de Wijk misschien een optie voor u.
Een persoonlijk plan
Na uw aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een
intakegesprek. Op basis hiervan gaat u aan de slag met een vaste begeleider. Samen brengt u uw problemen en wensen in kaart en wordt er een
plan van aanpak opgesteld. Dat plan is de rode draad voor de begeleiding.
De gesprekken worden bij u thuis gevoerd of in een van onze spreekkamers. Over het algemeen heeft u wekelijks contact met uw begeleider.
Groepsbijeenkomsten zoals ‘Een woning vinden’, ‘Hoe solliciteer ik’ en

Schulden snel in kaart
In geval van schulden starten we direct met de schuldeninventarisatie. Zo verloopt de start bij schuldhulpverlening soepeler. Het kan zijn dat budgetbeheer
een oplossing voor u is. We werken daarin samen met stichting Findien (www.
findien.nl).
Forensische begeleiding
Staat u onder toezicht van Reclassering of bent u gedetineerd en komt u binnenkort vrij? Ook dan kunt u bij ons terecht voor ondersteuning. Wilt u extra
ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld financiën, dagbesteding en
huisvesting? Reclassering kan u naar ons verwijzen.
Brureau Nazorg
Bent u tussen de 18 en 28 jaar en heeft u na uw detentie ondersteuning
nodig? Dan kan Bureau Nazorg van de gemeente Den Haag u naar ons verwijzen. We bieden tijdelijke huisvesting en ondersteunen u bij het vinden van
vervolghuisvesting, het opbouwen van een sociaal netwerk en dagbesteding.
De intake vindt al plaats wanneer u nog in detentie zit.
Aanmelden
Woont u in de regio Den Haag en heeft u zelf ondersteuning nodig? Via het
wijkteam of een andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie, woningcorporatie e.d.)
kunt u ons inschakelen. Om te kunnen starten met ambulante begeleiding is
namelijk een ‘indicatie’ nodig. Wij kunnen u hierbij helpen.
Wilt u meer informatie? Bel dan tijdens kantoortijden met de afdeling
Intake via 070 - 8 500 588. U kunt ook een mail sturen naar
info@bereikindewijk.nl.

