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Ambulante begeleiding, noodopvang, beschermd en begeleid wonen,  
verpleeghuiszorg en dagbesteding

Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 – 8 500 500
info@kesslerstichting.nl
www.kesslerstichting.nl 
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De Kessler Stichting 
biedt uitkomst
De Kessler Stichting is een 
maatschappelijke zorgorganisatie in  
Den Haag. Wij bieden zorg, begeleiding 
en opvang aan mensen die in sociaal 
kwetsbare omstandigheden verkeren. 
Bij onze cliënten spelen vaak meerdere 
problemen tegelijk. Het kan gaan om geen 
dak meer boven het hoofd hebben of 
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, in 
combinatie met psychische- of lichamelijke 
gesteldheid, een licht verstandelijke 
beperking, schulden, eenzaamheid, contact 
met justitie of voormalige detentie. De 
Kessler Stichting kan op al die vlakken 
hulp bieden of inschakelen via partners. 
Dat doen we bij mensen thuis of op één 
van onze eigen locaties voor noodopvang, 
beschermd en begeleid wonen, 
verpleeghuiszorg of dagbesteding.

Open en hartelijke 
benadering
Ons uitgangspunt is dat iedereen die in 
aanmerking komt voor plaatsing bij de 
Kessler Stichting welkom is en op een 
open en hartelijke benadering kan rekenen. 
Daarbij respecteren wij ieders autonomie. 
Wij dagen cliënten uit zo zelfstandig 
mogelijk te functioneren en deel te nemen 
aan de maatschappij op een manier die 
bij hen past. Dit doen wij volgens onze 
methodiek Competentiegericht begeleiden.

Ambulante begeleiding

Bereik in de Wijk

Wij helpen mensen die door 
omstandigheden moeite hebben 
zelfstandig te (blijven) wonen. Het kan 
gaan om hulp bij eenzaamheid, schulden, 
een detentieverleden, het bijhouden van 
administratie of huishouden of het vinden 
van werk of een andere woning. Onze 
medewerkers kennen de wijken en werken 
samen met andere organisaties om hulp op 
maat te bieden. 

Dagbesteding

Voor cliënten die het leuk vinden om te 
helpen met het sorteren of verkopen van 
kleding in een van onze twee vintage 
kledingwinkels (Pakkie Deftig) bieden 
wij dagbesteding. Hiervoor is een 
maatwerkarrangement (MWA) nodig van de 
gemeente.

Start Schuldhulp
Wij bieden specifieke begeleiding aan 
cliënten met complexe financiële problemen. 
Hiervoor is een maatwerkarrangement 
(MWA) nodig.

Noodopvang

Soorten noodopvang
Wij hebben verschillende soorten 
noodopvang voor mensen die geen dak 
boven hun hoofd hebben. Om gebruik te 
maken van de opvang is een zorgpas nodig 
die bij het Daklozenloket van de gemeente 
Den Haag verkrijgbaar is. 

Noodopvang De la Rey 
• Nachtopvang voor dames en heren 

vanaf 23 jaar.
• Dagopvang voor extra kwetsbare 

cliënten. 
• Ziekenboeg.
• Begeleiding om de situatie van de cliënt 

te verbeteren en passende huisvesting 
te vinden. Hiervoor is een MWA nodig.  

• Psychische hulp en ondersteuning via 
partners.

Noodopvang Schenkweg
• 24 uurs Opvang voor dames en heren 

vanaf 23 jaar.
• Begeleiding om de situatie van de cliënt 

te verbeteren en passende huisvesting 
te vinden. Hiervoor is een MWA nodig. 

• Psychische hulp en ondersteuning via 
partners.

Noodopvang TeZamen
• 24 uurs Opvang vanaf 23 jaar voor 

heren.
• Opvang voor cliënten met een hoog 

zelfredzaamheidsprofiel en (een 
vermoeden van) een licht verstandelijke 
beperking.

• Begeleiding om de situatie van de cliënt 

te verbeteren en passende huisvesting 
te vinden. Hiervoor is een MWA nodig. 

• Psychische hulp en ondersteuning via 
partners.

Kortdurende opvang
 
Kortdurende Opvang Zamenhof
• 24 uurs Opvang vanaf 18 jaar.
• Ook begeleiding mogelijk voor cliënten 

met een verplicht reclasseringscontract.
• Begeleiding gericht op zelfstandige 

woonruimte en opbouwen sociaal 
netwerk. Hiervoor is een MWA nodig.

Intensief Wonen De la Rey
Op deze afdeling is plaats voor 25 
cliënten met een specifiek profiel (ernstige 
psychiatrische aandoeningen) die op basis 
van een  
WMO-arrangement kunnen worden geplaatst. 

Beschermd en begeleid 
wonen

De Kessler Stichting heeft verschillende 
vormen van beschermd of begeleid wonen.  

Kleinschalig beschermd wonen
De locatie Viljoen biedt voor cliënten met 
een Wlz GGZ 1, 2, 3 of VV4 indicatie een 
kleinschalige vorm van verzorgd beschermd 
wonen. We bieden lichamelijke- en 
psychische verzorging en ondersteuning. 

De cliënten hebben vaak problemen op 
verschillende gebieden. Het kan gaan om 
verslaving, problemen op psychosociaal 
vlak of ervaring met dakloosheid. 

Beschermd wonen op een 
grotere locatie
De locatie Toussaint biedt een beschermde 
woonomgeving voor cliënten met een Wlz 
GGZ 1 of 3 indicatie, MWA of een IFZO. 
De cliënten hebben vaak psychiatrische 
problemen en kunnen zich in een 
beschermde woonomgeving goed redden. 
Het wonen staat centraal.

Beschermd en begeleid 
zelfstandig wonen
Woningen waar een groep cliënten met 
lichte begeleiding zelfstandig woont. De 
begeleiding is gericht op volledig zelfstandig 
wonen op een eigen plek. Ook hebben we 
woningen waarbij iets intensiever begeleid 
wordt. Deze cliënten groeien langzamer 
toe naar zelfstandig wonen op een eigen 
plek. Eén van deze woningen is specifiek 
voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking.

Verpleeghuiszorg

De Kessler Stichting heeft een speciale 
verpleeghuisafdeling Zorg en Wonen voor 
cliënten die niet terecht kunnen in reguliere 
verpleeghuizen. Het gaat om cliënten met 
de indicaties VV06 tot en met 9b en Wlz 

GGZ 4. Daarnaast zorgen we voor 
cliënten met een Eerstelijnsverblijf 
(ELV) Hoog Complex. Naast 
lichamelijke verzorging en verpleging 
bieden we hier ook begeleiding bij 
psychische aandoeningen, verslaving 
of schulden. 

Pakkie Deftig

Twee winkels (Zamenhofstraat 36, 
De la Reyweg 530) met betaalbare 
vintagekleding voor volwassenen 
en kinderen. De kleren worden aan 
ons gedoneerd door particulieren 
en bedrijven. Cliënten die bij ons 
dagbesteding doen spelen een rol 
in alles wat hierbij komt kijken: van 
het ophalen van de kleding uit onze 
kledingcontainers tot aan het sorteren 
en de uiteindelijke verkoop ervan in de 
winkels.


