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Creatief vakmanschap

In onze overtuiging is de kwaliteit van de medewerkers, de processen, de meerjarendoelstellingen en het maatschappelijk draagvlak inmiddels 
van dien aard, dat er met een minder sturende organisatie-inrichting kan worden gewerkt: Anders werken, Anders organiseren.  De invoering 
van deze nieuwe organisatie-inrichting is gestart na de zomer en zorgt voor een nieuwe dynamiek die uitstekend aansluit bij onze visie en de 
door ons mede ontwikkelde begeleidingsaanpak: Competentiegericht begeleiden. 

Net zoals we de cliënten centraal stellen in deze aanpak en hen verleiden en stimuleren zelf de regie over hun leven te nemen, ontwikkelen de 
medewerkers zich steeds meer als vakmensen. Vakmensen hebben minder dwingende regels en voorschriften nodig en zijn zelf prima in staat 
afwegingen te maken in het belang van de cliënt en binnen de opgestelde kaders. 

Een ander belangrijk thema afgelopen jaar was (en is) de uitwerking van de transitie (AWBZ) van de rijksoverheid naar de gemeentes.  Om 
hier direct bij aan te haken hebben we onder meer geïnvesteerd door deel te nemen in een negental wijkteams in Den Haag. We brengen graag 
onze kennis en expertise in voor de juiste ondersteuning van mensen met complexe problemen. We onderscheiden ons door ons veelzijdige 
aanbod, vaak in combinatie met een vlotte schuldenordering voor cliënten.  

Op de voorkant ziet u Sanne en Ton. Ton is blind en afhankelijk van anderen. Sanne is zijn maatje en gaat regelmatig met hem op pad. Zoals 
naar de Haagse Markt om bloemen te kopen. Een maatje, willen we dat niet allemaal? 

Bram Schinkelshoek
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Ton is een rasechte Hagenees. Hij is 55 jaar en woont sinds 2007 bij de Kessler Stichting. Vroeger was Ton altijd actief en altijd op 
stap. Na amputatie van een deel van zijn been en het wegvallen van zijn zicht is Ton volledig op zichzelf aangewezen. Ton benadert 
alles met een flinke portie humor, maar heeft eigenlijk veel verdriet. Hij kan niet meer zelfstandig op stap gaan en is volledig 
afhankelijk geworden. Hij voelt zich vaak gevangen in zijn kamer.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een maatje voor Ton. Bovenstaande tekst hebben we samen met Ton opgesteld en gebruikt in de werving 
voor een vrijwilliger. Openheid is voor Ton belangrijk, net als de nodige humor. Iemand met wie Ton een lach en een traan kan delen. We 
hebben een goede match gevonden: Sanne. 

Ton: “Mijn maatje is een prachtwijfie! We moeten er samen iets van maken en ik heb het echt ontiegelijk naar mijn zin! Ze is zo enthousiast als 
30 anderen! Laatst gingen we samen naar de markt: zij at een harinkje en ik mosselen. Het voelde zo normaal!”

Sanne: “Ton zou het het grappigst vinden als ik zou zeggen dat het zijn van een buddy mijn ogen heeft geopend. Hij is namelijk blind en heeft 
veel humor. En hoe cliché het ook klinkt, het is stiekem wel waar.”

We merken dat cliënten steeds meer behoefte hebben aan één-op-één contact, aan een vast maatje waarmee ze op stap kunnen. Een 
vrijwilliger, in de vorm van een maatje  kan dat bieden. Een maatje biedt een luisterend oor en onderneemt samen dingen, zoals een stukje 
wandelen of koken. Dankzij een maatje wordt het sociale netwerk van de cliënt vergroot. Hierdoor wordt ook de zelfstandigheid en mobiliteit 
vergroot. Daarom gaan we in 2016 actief aan de slag om meer maatjes te werven. 

“Mijn maatje is een 
prachtwijfie!”
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In de zomer zijn we overgestapt op een andere manier van werken 
en organiseren. Met deze nieuwe manier van werken ligt er meer 
verantwoordelijkheid bij de uitvoerende teams; creatief vakmanschap 
staat centraal. We willen de juiste mensen de juiste dingen laten doen en 
hen daarbij de juiste verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven. Dit 
sluit goed aan bij onze eigen methodiek Competentiegericht begeleiden, 
waarbij we ook van de vaardigheden van de cliënt uit gaan. 

Door deze andere manier van werken zijn er ook nieuwe functies ontstaan. Een 
daarvan is de functie medewerker Sfeer & beheer. De inzet van medewerkers 
Sfeer & beheer betekent voor cliënten meer ondersteuning bij de dagelijkse 
huishoudelijke klussen, algemene werkzaamheden en persoonlijke hygiëne. 
Bij activiteiten op gebied van voeding, schoonmaak en de was krijgen cliënten 
meer mogelijkheden deze onder begeleiding zelf te doen en de benodigde 
vaardigheden te behouden, te versterken of aan te leren. 

Het voordeel hiervan is dat cliënten de vaardigheden kunnen ontwikkelen 
of aanleren op het gebied van het onderhouden en bevorderen van de 
woon- en leefsituatie, zodat de overstap naar een zo zelfstandig mogelijke 
vervolghuisvesting ondersteund wordt.

Michiel de Water is een van de medewerkers Sfeer & beheer en 
vertelt over zijn functie. Michiel: “De afgelopen twee jaar heb ik stage 
gelopen bij de Kessler Stichting. Toen ik klaar was met mijn opleiding 
kwam de vacature voor medewerker Sfeer & beheer voorbij. Wat mij 
aantrekt in de functie is dat je een afwisselende baan hebt. Je zorgt voor 
een goede sfeer in de groep en je zorgt voor de leefbaarheid van de 
algemene ruimtes. 

Ik werk vaak in de avond. Dit geeft mij de vrijheid en ruimte om ook wat 
te organiseren voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan een spelletje spelen 
met enkele cliënten. Maar het kan ook groter zijn, zoals het regelen van 
kerstpakketten voor cliënten. 

Het leuke aan de functie vind ik dat je veel tijd met de cliënten 
doorbrengt. Mijn collega’s hebben door de dag heen veel afspraken en 
werken met de cliënt aan zijn traject. Zelf heb ik veel tijd en vrijheid om 
met een cliënt te gaan zitten en extra aandacht aan hem te besteden. 
Doordat de setting ongedwongen is, vertelt een cliënt veel meer. Dat is 
de grote kracht van de medewerker Sfeer & beheer; je bent de oren en 
ogen van je collega’s. 

“Je bent de oren en ogen van de afdeling”
Ook voor praktische zaken op de afdeling 
zijn wij er. De trajectondersteuner heeft vaak 
afspraken, dus ga ik aan de slag met de cliënt 
om hem te motiveren de leefbaarheid van de 
algemene ruimtes te onderhouden. Of ik help 
bijvoorbeeld mee met het schoonmaken van 
de kamer van de cliënt en ondertussen voeren 
we een gesprekje. Na afloop complimenteer ik 
de cliënt en pakken we even een kopje koffie 
om te relaxen. Deze functie maakt de zorg 
laagdrempelig. 

Ik vind het ook een dankbare functie. De 
cliënten zijn echt blij als je er bent. Laatst was 
ik een keer mijn avondeten vergeten mee te 
nemen naar het werk. Tijdens een gesprek 
vroeg een cliënt of ik al had gegeten. Ik gaf aan 
mijn eten te zijn vergeten. Wat zei de cliënt tot 
mijn verrassing? ‘Maakt niet uit, ik maak wel 
even een bordje eten voor je.’ Mooi dat een 
cliënt dat voor je over heeft.”

Nieuw: 
medewerker 
Sfeer & beheer
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In Den Haag wordt ondersteuning aan volwassenen met meerdere ernstige problemen gecoördineerd in sociale wijkzorgteams. 
Het gaat hierbij om mensen die niet in staat zijn deze problemen zelf of met behulp van hun omgeving op te lossen. In een sociaal 
wijkzorgteam werken specialisten zoals een ouderenconsulent, wijkverpleegkundige, sociaal casemanager en maatschappelijk 
werker nauw samen.

Sinds de zomer van 2015 zijn ook negen medewerkers van de Kessler Stichting actief in diverse sociale wijkzorgteams. In november werd onze 
deelname formeel bevestigd door het ondertekenen van het convenant sociale wijkzorgteams van de gemeente Den Haag. We nemen deel aan 
onderstaande sociale wijkzorgteams:

• Ypenburg/Leidschenveen
• Leyenburg/Oostbroek/Rustenburg
• Transvaal/Groente-fruitmarkt
• Laakkwartier
• Spoorwijk
• Centrum
• Regentes/Valkenbosch
• Bouwlust/Vrederust (2 teams)

Ondertekening convenant

Deelname 
aan sociale 
wijkzorgteams
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Anne van Paassen is namens de Kessler Stichting actief is 
in het sociale wijkzorgteam van Spoorwijk. In de zomer heeft 
ze eerst een speciale training gevolgd met haar toekomstige 
team, waarbij ze onder andere meer leerden over onderlinge 
samenwerking, het registratiesysteem, diverse methodieken en de 
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). 

In september ging het team van Anne echt van start. Anne: “Bij de 
start van ons team, hebben we onder leiding van een professioneel 
gids gewandeld door Spoorwijk. De gids had bijzondere verhalen 
over de wijk, kende mooie plekjes en liet ons de voorzieningen zien. 
Op deze manier hebben we de wijk een stuk beter leren kennen. Zo 
kunnen we beter aansluiten bij de inwoners van de wijk. 

Iedere donderdag hebben we 1,5 uur overleg met het team 
waarin we diverse casussen bespreken. Tijdens het overleg 
bespreken we welke ondersteuning er nodig is, bijvoorbeeld door 
een ondersteuningsarrangement in te zetten. Loopt een van de 
teamleden ergens tegen aan, dan bespreken we dit en geven we 
advies. Alle teamleden hebben een andere achtergrond; zo kunnen 
we elkaar goed aanvullen. Ik heb bijvoorbeeld hele andere kennis 
dan een wijkverpleegkundige.

Ik vind het nuttig dat de Kessler Stichting deelneemt aan de sociale 
wijkzorgteams. Met onze expertise zijn we een goede aanvulling. 
Wij zijn anders dan andere organisaties die ambulante begeleiding 
bieden; onze doelgroep is anders. Ik verwijs een cliënt wel eens door 
naar de Kessler Stichting, maar ik bekijk altijd bij welke organisatie 
de cliënt het beste past. Als de cliënt zelf een voorkeur heeft, 
houden we daar ook rekening mee. 

Persoonlijk vind ik het leuk om samen te werken met verschillende 
disciplines; je kunt zo veel van elkaar leren. Elke casus is anders en 
het is altijd afwachten wat er zich achter de voordeur afspeelt. Dat 
vind ik leuk aan het werk. Binnen het sociaal wijkzorgteam hebben 
wij geen begeleidende rol. We signaleren, analyseren en zetten 
de vraag door. We zorgen dat de begeleiding wordt aangevraagd 
en opgestart. Het is mooi om voor de mensen iets op maat aan te 
kunnen bieden.”

“Je kunt zo veel van elkaar leren”
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Goed geregeld!
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Juist hun belangeloze inzet versterkt het gevoel van eigenwaarde van cliënten. Daarom hebben we het afgelopen 
jaar flink geïnvesteerd in ons vrijwilligersbeleid en de werving en begeleiding van vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is dan ook flink gestegen.

Vrijwilligers hebben een ruime keuze aan vrijwilligersfuncties en het aantal uur dat ze hieraan kunnen besteden. Enkele mogelijkheden:

• De Soepbus
• Het maken van foto’s
• Helpen bij de fitness
• Helpen fietsen te repareren in de fietsenwerkplaats 
• Als chauffeur bij het vervoer van o.a. kleding 
• Helpen mensen te leren koken 
 
We kregen het afgelopen jaar ook aanmeldingen zonder dat er een vacature voor een bepaalde vrijwilligersfunctie open stond. Zo bood 
iemand spontaan aan om cliënten te gaan knippen. Nu worden cliënten van Zorg & Wonen die dat willen iedere twee maanden gratis geknipt. 

Niet iedere vrijwilliger die een kennismakingsgesprek heeft gehad gaat aan de slag. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met 
vrijwilligerswerk is het hebben van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat vragen we trouwens ook van al onze medewerkers.

Actieve vrijwilligers

Verdeling mannen en vrouwen in 2015
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Keurmerk
In de zomer ontvingen we uit handen van stichting 
PEP Den Haag een certificaat voor het behalen van het 
keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het keurmerk 
geeft aan dat we ons vrijwilligerswerk succesvol en 
aantrekkelijk georganiseerd hebben. Vrijwilligers 
weten dat ze bij ons kunnen rekenen op voldoende 
mogelijkheden om zich met succes in te zetten. 

Taïs Van Vijnckt, coördinator vrijwilligers: “We zijn blij 
dat we dit keurmerk behaald hebben. Vrijwilligers zijn 
voor ons van groot belang. Dankzij hun aanwezigheid 
worden de mogelijkheden van onze cliënten om deel 
te nemen aan activiteiten buiten de woonvoorziening 
vergroot. Door regelmatig contact bieden vrijwilligers 
mogelijkheden voor (extra) aandacht, een luisterend oor, 
begeleiding bij activiteiten, vervoer, wandelen, koken etc. 
Hierdoor kan de zelfstandigheid en mobiliteit van onze 
cliënten vergroot worden.

Het feit dat onze vrijwilligers dit onbetaald doen, is van 
groot belang voor onze cliënten. Juist hun belangeloze 
inzet kan onze cliënt het gevoel geven de moeite waard 
te zijn. We vinden het daarom belangrijk dat onze 
vrijwilligers net als onze medewerkers goed begeleid en 
ondersteund worden in hun werk.”

Criteria
Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet 
een organisatie aan de door de Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) gestelde 
kwaliteitscriteria voldoen. PEP Den Haag heeft ons 
hierin begeleid, het vrijwilligersbeleid bekeken en met 
vrijwilligers gesproken. Aan het einde van het traject 
heeft PEP Den Haag een positief advies gegeven aan 
NOV. Ook de NOV was positief en kende het keurmerk 
toe. Het keurmerk is vier jaar geldig. 
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Bezoek inspectie
In juli bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onaangekondigd 
bezoek aan de verpleegafdeling Zorg & Wonen. De inspectie was nog 
niet eerder bij deze afdeling geweest, daarom kwamen ze eens kijken hoe 
het er op de afdeling aan toe gaat. Uiteraard met als doel te beoordelen 
in hoeverre de door de afdeling Zorg & Wonen geboden zorg voldoet 
aan de relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en 
standaarden die risico’s op gezondheidsschade bij cliënten beperken. 

Tijdens het inspectiebezoek is onder andere gekeken naar de thema’s 
sturen op kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet 
personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Verbeterpunten 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek kwamen diverse verbeterpunten 
aan het licht. Een daarvan was dat de cliëntdossiers niet op orde waren. Het zorgleefplan was bijvoorbeeld niet ondertekend. Of het was niet 
duidelijk of de cliënt of zijn vertegenwoordiger betrokken was bij de totstandkoming van het zorgleefplan. Het gebeurde wel, maar het stond 
niet goed aangegeven.  
 
Enkele verbeterpunten konden we direct oppakken. Zoals het ondertekenen van de zorgleefplannen en het medisch beleid. Het aftekenen van 
medicatie gebeurde niet goed; de controleparaaf ontbrak nog wel eens. Dat is ook een actie waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan. 

We kregen tot december de tijd om zaken aan te pakken en een resultaatsverslag in te sturen naar de inspectie. Het team van Zorg & Wonen is 
met ondersteuning van enkele stafmedewerkers direct aan de slag gegaan. Zo voldoen we straks aan alle eisen, maar belangrijker: de zorg voor 
cliënten wordt er beter door. 

“Laat ze maar komen!”
Simone de Roos werkt als verpleegkundige op de afdeling Zorg & Wonen. Simone: “Een tijd na het inspectiebezoek 
ontvingen we een rapport met de aanbevelingen. Daar moesten we als team mee aan de slag. Gelukkig kregen we hierbij 
tijdelijk ondersteuning van onder andere een interim manager. Hij heeft met onze afdeling het rapport doorgenomen en 
samen hebben we een start gemaakt met het verbeterplan. We zijn gaan filteren wat de belangrijkste zaken waren. 

We hebben een verbeterplan op hoofdlijnen opgesteld en in ons team besproken. Vervolgens hebben we het team in 
werkgroepen opgedeeld en is iedere groep aan de slag gegaan met het uitwerken van een verbeterpunt. Zo heeft een groep 
bijvoorbeeld uitgewerkt wat er moest gebeuren om de ondertekening van de zorgleefplannen goed in de dossiers te krijgen 
en welke aanpassingen in het systeem nodig waren. Nu is het allemaal gemakkelijker gemaakt.

De tijd na het bezoek van de inspectie was pittig. Als team draaiden we nog niet goed en we lagen compleet onder de loep. 
Inmiddels is er binnen het team al veel veranderd en zijn er al een hoop zaken opgepakt. Achteraf gezien hadden ze niet 
op een beter moment kunnen komen. We zaten in een dip en zijn nu aan het bouwen. We willen de zaken graag op orde 
hebben. Dus laat ze maar komen!”
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Niet alleen cliënten zijn blij met de inzet van vrijwilligers, ook de vrijwilligers zelf halen er voldoening uit. Lizet Algra startte het afgelopen jaar 
als vrijwilliger bij de Kessler Stichting.

Lizet: “In februari ben ik vanuit de andere kant van het land naar Den Haag verhuisd. Door mijn leeftijd, ik ben bijna 60 jaar, is het lastig om een 
baan te vinden. Omdat ik niet thuis wilde gaan zitten en lekker aan het werk wilde, ben ik op internet op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. 
Via via kwam ik op de website van de Kessler Stichting terecht en heb ik een e-mail naar de vrijwilligerscoördinator gestuurd met de vraag wat 
de mogelijkheden waren.

Al snel kreeg ik een reactie met de vraag om langs te komen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek hebben we de mogelijkheden 
besproken. Zo ben ik gestart bij stichting Slimme Boefjes, waar ik één dag per week babystartpakketten met gebruikte spullen samenstel voor 
ouders die zich geen nieuwe babyuitzet kunnen veroorloven.

Ik wilde graag nog een of twee dagen extra aan de slag als vrijwilliger, dus ben ik opnieuw in gesprek gegaan. Sinds die tijd werk ik ook een à 
twee dagen per week in de tweedehands kledingwinkel Pakkie Deftig.

Het vrijwilligerswerk heeft mij weer een doel gebracht. Enerzijds ben ik vrijwilligerswerk gaan doen om een normaal dagritme te behouden, 
anderzijds om sociale contacten op te bouwen in Den Haag. Dankzij het vrijwilligerswerk heb ik veel nieuwe contacten opgedaan. Daardoor 
heb ik nu een sociaal netwerk in Den Haag opgebouwd.

Het leukste aan vrijwilligerswerk vind ik het werken met andere mensen. In de winkel bij Pakkie Deftig heb ik te maken met klanten, bij Slimme 
Boefjes met andere vrijwilligers en cliënten. Ik vind het fantastisch om die babystartpakketten klaar te maken voor iemand die een baby’tje 
krijgt. Achteraf hoor ik hoe blij de mensen er mee zijn. Fijn om zoiets moois te doen!”

“Vrijwilligerswerk 
heeft mij weer een doel 
gebracht”
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Veilig werken in de zorg is een belangrijk onderwerp. Medewerkers maken tijdens hun werk veel mee. In 2015 hebben we subsidie 
ontvangen om enkele medewerkers te trainen in trauma, opvang en nazorg voor medewerkers. In oktober en november hebben vijf 
medewerkers de training gevolgd. Direct na de training is het Opvangteam medewerkers van start gegaan. Diny Koreman (afdeling 
P&O) en Erna de Leeuw (afdeling Zorg & Wonen) hebben inmiddels al diverse gesprekken gehad en vertellen over het Opvangteam 
medewerkers. 

Erna: “Tijdens de training hebben we vooral een nieuwe methodiek geleerd. De manier waarop we vragen stellen is anders dan we gewend zijn 
in ons werk. Voor mij was het grootste leerpunt dat je als lid van het Opvangteam medewerkers niet op het trauma zelf in gaat, maar dat je met 
de medewerker onderzoekt hoe hij het trauma verwerkt. Ik leg bijvoorbeeld uit hoe het proces van traumaverwerking er uit ziet en kijk met de 
medewerker waar hij in dat proces zit en hoe hij er mee om kan gaan.”

Van links naar rechts: Kim, Diny, Michiel en Erna

“Als een medewerker 
ons nodig heeft 
gaan we direct”
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De folder van het opvangteam

Diny: “Een trauma klinkt heel zwaar. Waar het om gaat is dat een medewerker ons in kan schakelen als hij een schokkende gebeurtenis heeft 
ervaren. Wat voor mij schokkend is, hoeft voor een ander niet schokkend te zijn. Het gaat er om dat je merkt dat je zelf anders reageert dan 
normaal, of dat je je collega anders ziet reageren. Dat je je onprettig voelt op je werk, dat je slecht slaapt en/of dat je een kort lontje hebt. In dat 
geval kan de medewerker contact met ons opnemen.”

Diny vervolgt: “De eerste opvang na een schokkende gebeurtenis gebeurt door directe collega’s. Daarom gaan we ook de teams langs en geven 
hen tips wat je in zo’n situatie kunt doen voor je collega. Wanneer een medewerker zich bij het Opvangteam medewerkers meldt, laten we 
direct ons werk uit onze handen vallen en gaan we er op af. Het eerste gesprek vindt dan ook vrij snel na de schokkende gebeurtenis plaats. Er 
volgen nog twee vervolggesprekken, die qua tijdsplanning aangepast worden op hoe iemand in zijn vel zit.”

De drie V’s
Erna: “Tijdens de gesprekken kijken we naar de drie ‘V’s’: verhoogde waakzaamheid, veelvuldige herbeleving en vermijden. Deze drie V’s 
zijn een normale reactie op een abnormale situatie. Ook scoren we aan de hand van schalen hoe bijvoorbeeld een werkdag is verlopen. We 
benadrukken dat het heel normaal is dat je je niet oké voelt en leggen uit wat er gebeurt in het proces van verwerking. We laten de regie bij de 
medewerker. We geven tips en brengen hem op ideeën.”

Diny knikt instemmend en vult aan: “We vinden het belangrijk dat de medewerker zich veilig voelt tijdens de gesprekken. We zetten niets 
op papier, hooguit een notitie voor jezelf voor het volgende gesprek zoals de naam van een partner. Alles wat de medewerker zegt, is in 
vertrouwen.”

Direct aan de slag
Het Opvangteam medewerkers had bedacht om na de training rustig van start te gaan en zich te introduceren bij de teams. Maar direct na 
afronding van de training dienden de eerste medewerkers zich aan. Erna: “We konden direct aan de slag. We zijn er op ingesprongen en van 
start gegaan met de eerste gesprekken. Door de goede ervaringen van enkele collega’s hadden direct meer medewerkers interesse in een 
gesprek. Tot nu toe krijgen we veel positieve reacties en geven medewerkers aan het Opvangteam ook aan andere medewerkers aan te bevelen 
indien nodig. 

Een gelukkige medewerker levert goede zorg
Waarom is een opvangteam voor medewerkers zo belangrijk? Erna: “Ik vind nazorg bij incidenten heel 
belangrijk en vanuit ervaring in de zorg weet ik dat er vaak “Doe normaal, het hoort bij je werk” gezegd wordt. 
Ik vind het niet normaal. In de supermarkt vind je het ook niet normaal als iemand bij de kassa tegen je gaat 
schelden. We worden door ons werk geconfronteerd met heftige situaties. Ik vind het daarom prettig om met 
medewerkers in gesprek te gaan en meer aandacht aan de schokkende gebeurtenis te schenken.”

Diny vult aan: “Mijn motivatie is dat ik het belangrijk vindt dat je medewerkers ondersteunt bij het werk 
dat ze doen. Als zij ergens last van hebben door iets op het werk, dan is het belangrijk dat we hen daar in 
ondersteunen. Als de medewerker gelukkig is, kan hij goede zorg leveren aan cliënten.” 

Het Opvangteam medewerkers is er voor de gehele organisatie, dus ook voor de medewerkers van 
de facilitaire dienst, administratie enzovoorts. Het gesprek is niet verplicht, maar een aanbod waar 
medewerkers gebruik van kunnen maken.
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Samen met PI Research zijn we enkele jaren bezig geweest met 
het ontwikkelen en implementeren van onze eigen methodiek 
Competentiegericht begeleiden binnen de maatschappelijke opvang. 
Er is een praktisch werkboek van gemaakt. Eind juni was de officiële 
boekpresentatie van Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen. 

Onze methodiek bestaat uit vier pijlers: bejegening cliënt, proactief 
werken, perspectief bieden en netwerk betrekken. Tijdens de 
boekpresentatie gaven medewerkers per pijler een voorbeeld van de 
begeleidingswijze van een cliënt. Zoals een cliënt die al jaren geen 
contact had met zijn familie. Aan de hand van de nieuwe methodiek zijn 
zij in gesprek gegaan met de cliënt en bekeken wat hij nodig heeft om 
weer contact te leggen en te onderhouden. Inmiddels heeft hij weer met 
diverse familieleden contact.

Overhandiging eerste exemplaar
Na de toelichting per pijler overhandigde Bram Schinkelshoek 
symbolisch het eerste exemplaar van het boek aan Auke Bouma, 
voorzitter van de cliëntenraad. Auke gaf aan zelf een goed voorbeeld 
te zijn van hoe de methodiek werkt. Hij werkte als zzp’er en had geen 
geld voor arbeidsongeschiktheid apart gezet. Toen hij niet meer kon 
werken, stortte alles in en raakte hij zijn huis kwijt. Zo kwam hij bij de 
Nachtopvang van de Kessler Stichting terecht. Dankzij de begeleiding 
vanuit de nieuwe methodiek waarbij naar zijn competenties werd 
gekeken, kon hij al snel de Nachtopvang verlaten en met behulp van de 
Kessler Stichting weer zelfstandig gaan wonen.

Heeft u interesse in het boek? U kunt het boek onder andere via 
uitgeverij SWP bestellen of via de betere boekhandels.

Boekpresentatie Competentiegericht begeleiden
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In augustus zijn medewerkers van start gegaan in hun nieuwe team en nieuwe 
functies. Gelijktijdig startte het proces om de werkwijze en samenwerking per 
team verder in te richten. Nu de teams geen teammanager meer hebben, kregen 
zij voor het eerst de opdracht om zelf een teamresultaatplan op te stellen voor het 
komende jaar. Friso Gerritsen van de afdeling Kortdurende opvang jongeren licht 
toe hoe zijn team aan de slag is gegaan. 

“In eerste instantie viel het teamresultaatplan een beetje rauw op ons dak. 
Want wat moest hier in komen? Aan de hand van een kaderbrief, waarin de 
organisatiedoelen voor 2016 genoemd stonden, moesten we op korte termijn 
aan de slag en met een plan komen. We hebben ons team in kleinere groepjes 
opgesplitst en ieder groepje verantwoordelijk gemaakt voor een bepaald doel. Per groepje zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking er van. 

“We hebben drie hoofddoelen voor 2016 opgesteld. Vanuit de kaderbrief werd duidelijk dat een passend aanbod van dagbesteding belangrijk 
is voor de cliënten van onze afdeling. Wij zien inderdaad dat er op dit gebied nog veel winst te behalen valt. We vinden het belangrijk dat de 
jongeren dagbesteding hebben en hebben daarom als doel gesteld dat aan het eind van het jaar 75% van de jongeren dagbesteding heeft. 

Daarnaast willen wij ons in 2016 gaan richten op de ontwikkeling van ons team. Enerzijds door het ontwikkelen van een eigen visie op onze 
doelgroep en het werken met hen, anderzijds door te werken aan een betere samenwerking binnen het zelfsturend team. 

Toen we een eerste concept van het teamresultaatplan hadden, hebben we deze met de manager primair proces besproken. We ontvingen 
feedback op het plan en hebben enkele punten veranderd. Ik was aangenaam verrast dat we op hoofdlijnen op de goede weg waren. Fijn dat we 
de goede kant op gingen!

In december was er een bijeenkomst waarbij alle teams hun teamresultaatplan voor 2016 presenteerde. Het was leuk om van de andere teams 
te horen waar ze mee bezig zijn, maar ook om te vertellen waar je zelf mee bezig bent. Er gaat namelijk ook een hoop goed. 

Tijdens de bijeenkomst hebben we veel gesproken over dagbesteding en de visie er op. De ene afdeling had een heel andere visie over 
dagbesteding dan de ander. Die discussie er over is goed om zaken helder te krijgen. Na onze presentatie hebben we nog wat kleine punten 
gewijzigd in ons plan, met name op het gebied van tijdsplanning. 

Nu gaan we aan de slag met de uitvoering van ons plan! Door de invoering van de nieuwe manier van werken afgelopen zomer, was het 
opstellen van het teamresultaatplan wel hectisch. Er moest veel in een korte tijd. Ik ben benieuwd hoe het komend jaar gaat verlopen. Hopelijk 
hebben we dan wat meer tijd zodat we langer over zaken na kunnen denken. Ik vond het in ieder geval wel heel leuk dat we zelf aan de slag 
gingen met het teamresultaatplan.”

Zelf aan de slag met 
teamresultaatplan

Friso Gerritsen
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Ook in 2015 ontvingen we weer een hoop donaties. Van kleine inzamelingsacties tot grotere bedragen.  
Een greep uit enkele donaties.

MKB Den Haag
 
Tijdens de kerstborrel van MKB Den Haag ontvingen we mooie cheque 
voor de Soepbus. Ieder jaar kiest MKB Den Haag een goed doel en vraagt 
leden om tijdens het bezoek aan de kerstborrel €10 te doneren. Dit jaar 
was de Soepbus het goede doel en kregen we een bedrag van € 1.020 
aangeboden. Spontaan werd het bedrag door een aanwezige verdubbeld 
naar € 2040!

Hilton The Hague
 
In november ontvingen we een grote stapel handdoeken en 
washandjes van het hotel Hilton The Hague. Deze handdoeken en 
washandjes zijn bedoeld voor cliënten van de Nachtopvang die weer op 
zichzelf gaan wonen.

Marly Siepman, Hilton The Hague: “Samen met mijn collega’s wilde 
ik graag wat betekenen voor de cliënten van de Kessler Stichting. De 
cliënten die in de Nachtopvang verblijven, hebben weinig bezittingen. 
We hebben daarom bedacht om voor hen spullen in te zamelen voor als 
ze weer op zichzelf gaan wonen.

We zijn begonnen met posters op te hangen in de gangen van de 
backoffice, met de vraag of mensen handdoeken of washandjes hadden 
die ze konden missen. Deze konden ze inleveren bij onze afdeling 
housekeeping. Daarnaast hebben we nog wat kleingeld ingezameld om 
daarmee zelf washandjes te kunnen kopen. Onze leverancier Modeluxe 
(Edeleiss groep) heeft een grote bijdrage geleverd door in totaal 100 
handdoeken te doneren. Wij vonden het als team fijn om door middel 
van handdoeken inzamelen zo een kleine bijdrage te kunnen leveren aan 
de Kessler Stichting.”
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Maranathakerk Den Haag
 
Namens de Maranathakerk Den Haag ontvingen we een mooie 
cheque t.w.v. € 1.000 ten behoeve van de Soepbus.

Familie Kerssies
 
Namens de familie Kerssies kwamen de zussen Janita en Joyce hun 
cheque van de sponsorloop overhandigen. Samen met hun familie 
hebben ze meegedaan aan de CPC-loop en zich laten sponsoren. Dit 
leverde maar liefst € 1.053,50 op!

Albert Heijn Leidschendam
 
Een mooie sinterklaasactie: de Albert Heijn Leidschendam heeft 
speelgoed ingezameld! Klanten hebben dit ingeleverd bij de Albert Heijn. 
We hebben het speelgoed uitgedeeld aan cliënten die geen budget 
hadden om voor hun kinderen een cadeautje te kopen. 

Vincentius kleding beurs De Uithof
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Samen kom je verder
We vangen mensen op en begeleiden hen op weg naar herstel. 
Zonder samen te werken met andere organisaties, zouden we 
cliënten niet het beste kunnen bieden. Daarom werken we veel 
samen. Uiteraard met de gemeente Den Haag, maar ook met 
woningcorporaties, Reclassering, Bureau Nazorg en stichting 
Findien. Ook maken we onderdeel uit van het HOI: Haagse Opvang 
Instellingen. 

Voor de uitstroom van onze cliënten is een goede samenwerking met 
woningcorporaties belangrijk. In overleg met woningcorporaties 
zoals Staedion en Haag Wonen zoeken we naar geschikte en 
betaalbare woonruimtes. Via Haag Wonen werken we bijvoorbeeld 
met ‘omklapwoningen’ voor cliënten. In het verhaal van Fons 
Simoen leest u meer over deze samenwerking. 

Vaak hebben cliënten die bij ons komen schulden. Daarom werken 
we nauw samen met stichting Findien. Findien is er voor mensen 
die behoefte hebben aan ondersteuning in het beheren van hun 
geldzaken en biedt onder andere budgetbeheer aan cliënten. 

Kortom: samen komen we verder!

Bert Sprokkereef (algemeen directeur 
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag): 
“Sinds enkele jaren werken wij nu samen met de 
Kessler Stichting en LIMOR onder de naam Haagse 
Opvang Instellingen (HOI). Ik vind deze samenwerking 
erg belangrijk. Als organisaties kunnen we het niet 
alleen, we hebben elkaar hard nodig. En we hebben 
elkaar gevonden. 

We hebben een plezierige vorm van samenwerken. 
We hebben vertrouwen in elkaar. Met het HOI is 
het inmiddels gelukt om op een aantal onderdelen 
gezamenlijke voorstellen richting de gemeente te 
doen. Het is uitermate plezierig dat afzonderlijke 

“Ik vind deze samenwerking  
erg belangrijk”
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organisaties elkaar zo weten te vinden. Vroeger deden we 
allemaal ons eigen ding. Nu bespreken we eerst of we meer 
effect bereiken als we een onderwerp gezamenlijk op kunnen 
pakken

Voor de gemeente is onze samenwerking efficiënter: in plaats 
van met alle organisaties individueel om tafel te moeten, zitten 
ze nu in een keer met drie opvangorganisaties om tafel. Zo 
kunnen we processen versnellen en verloopt het oppakken van 
onderwerpen gemakkelijker.”

 “Wij werken al jaren samen”
Fons Simoen (beleidsmedewerker Haag Wonen): “Wij 
werken al jaren samen met de Kessler Stichting op verschillende 
gebieden. Zo hebben we een samenwerkingsovereenkomst 
waarin staat dat Haag Wonen jaarlijks een aantal woningen 
beschikbaar stelt voor mensen die uitstromen uit een 
maatschappelijke opvangvoorziening. In die woningen kunnen 
zij zich voorbereiden op een zelfstandig bestaan. Hierbij krijgen 
zij ondersteuning van de Kessler Stichting. 

Gemiddeld genomen zijn zij er na een jaar klaar voor om weer 
geheel zelfstandig te wonen. We zetten het huurcontract dan 
om op naam van de bewoner. Wat ik bijzonder gunstig en een 
noodzakelijke ontwikkeling vind, is dat de Kessler Stichting 
bereikbaar is als er toch weer enkele problemen ontstaan. 
Tegenwoordig wordt er veel geleund op eigen kracht en dat is 
een goede ontwikkeling, maar als dat niet lukt moet je kijken 
hoe je het dan regelt. Daarom is het goed dat de bewoners nog 
altijd bij de Kessler Stichting aan kunnen kloppen.

We evalueren onze samenwerking jaarlijks en zijn erg tevreden 
over de professionele begeleiding en het adequaat handelen van 
de Kessler Stichting. Daarnaast 
zijn we samen alert op de 
gevolgen van de bezuinigingen 
en bewaken we de kwaliteit 
van wonen en zorg. Als we 
consequenties constateren, dan 
geven we als partners een signaal 
af. Ook daarin weten we elkaar 
te vinden en de krachten te 
bundelen.”

19

advertentie

STATENL AAN 24
2582 GM  DEN HAAG

L AAN VAN WATERINGSE VELD 905
2548 BR  DEN HAAG

070 306 04 57
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

Cobbenhagenstraat 6 | 2288 ET Rijswijk | 070 395 00 88 | www.haagclean.nl



Net voor de zomer werd in buurthuis Bouwlust de workshop ‘Van presenteren naar solliciteren’ georganiseerd voor een groep wijkbewoners 
uit Escamp. Namens de Kessler Stichting was Pakkie Deftig aanwezig. We leerden de aanwezigen dat jezelf goed presenteren niet veel geld 
hoeft te kosten. 

De workshop was bedoeld voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken bij hun sollicitatiegesprek voor vrijwilligerswerk 
of betaalde baan. Aan de hand van theorie en rollenspellen werden de deelnemers klaargestoomd voor een sollicitatiegesprek. Daarnaast 
bespraken de deelnemers hoe een goede C.V. en sollicitatiebrief er uit ziet. Ook leerden ze hoe een werkgever er naar kijkt. 

Voor mensen met een uitkering of een minimum inkomen is het soms lastig om er voor een sollicitatiegesprek representatief uit te zien. 
Uit onze tweedehands kledingwinkel Pakkie Deftig hadden we daarom een rek vol kleding meegenomen voor de deelnemers. Ze mochten 
kleding uit zoeken om aan te trekken bij een sollicitatiegesprek. We gaven de deelnemers persoonlijk advies over wat ze het beste bij een 
sollicitatiegesprek aan kunnen trekken en wat ze beter niet kunnen doen.

Van presenteren 
naar solliciteren
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De Uithof steunt al jaren diverse goede doelen en organisaties. Dit 
seizoen is daar de Kessler Stichting bij gekomen. In overleg met de 
Kessler Stichting heeft De Uithof vorm gegeven aan hoe de steun aan 
onze organisatie er uit ziet. Zo krijgen we regelmatig de mogelijkheid 
om bij het publiek van de Uithof aandacht te vragen voor ons werk en 
hangt er het gehele schaatsseizoen een grote banner van de Kessler 
Stichting boven de schaatsbaan. 

Begin oktober organiseerde De Uithof een feestelijke dag om de start 
van het nieuwe schaatsseizoen te vieren. Wij mochten tijdens deze dag 
aandacht vragen voor ons werk door onder andere de Soepbus voor de 
entree van De Uithof te plaatsen. Daarnaast werd vanuit De Uithof ook 
de belofte gedaan om een deel van de opbrengst van de dag te doneren. 
In december werd de daad bij het woord gevoegd en de cheque ter 
waarde van €750 officieel overhandigt. Daarnaast kregen we ook 50 
vrijkaartjes voor cliënten om gratis te komen schaatsen.

Eugène de la Croix, directeur van De Uithof: “Wij steunen graag goede 
doelen uit de regio Den Haag. Als Haags icoon dragen wij graag ons 
steentje bij om ervoor te zorgen dat ook dak- en thuisloze mensen een 
kop soep, koffie, brood en fruit aangeboden krijgen”.

Bram Schinkelshoek: “Wij zijn erg blij met deze steun van een echte 
Haagse organisatie. We hopen dat we dankzij de aandacht van De 
Uithof ons werk onder het Haagse publiek nog meer bekend kunnen 
maken. Uiteraard hopen we dat dit tot betrokkenheid bij de cliënten 
leidt.”

“Als Haags icoon 
dragen wij graag 
ons steentje bij”
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Bijzondere 
dagbesteding voor 
Nachtopvang
Iedere dag verlaten cliënten de Nachtopvang om 08.30 uur. Vaak zwerven 
zij doelloos op straat totdat zij er om 15.00 uur weer terecht kunnen. Een 
deel van hen heeft aangegeven graag iets zinvols te willen doen en gevraagd 
of ze kunnen helpen met het schoonmaken van de Nachtopvang en het 
schoonhouden van de buurt.

Deze bijzondere vorm van dagbesteding krijgen we nog niet eerder 
aangeboden. Voor deze specifieke dagbesteding hadden we geen 
subsidie, maar dat heeft ons niet weerhouden om toch te starten met de 
voorbereidingen van dit ‘experiment’. Het helpt cliënten om afspraken na 
te komen, op tijd te zijn, samen te werken met anderen en het belang in te 
zien van het schoonhouden van je eigen omgeving. Het is een eerste stap in 
het ‘normaliseren’ van hun leven. Gelukkig konden we dankzij een donatie 
starten met de uitvoering. Met succes, zo blijkt nu al!

Betrokken
De deelnemers voelen zich meer betrokken en komen met nieuwe ideeën 
en tips over hoe de schoonmaak verbeterd kan worden. De bedoeling was 
dat er maximaal vijf deelnemers per dag de schoonmaakwerkzaamheden 
zouden uitvoeren. De interesse en animo voor het project was boven onze 
verwachtingen, waardoor we het aantal deelnemers naar maximaal zeven 
deelnemers per dag hebben verhoogd.

Ook het verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de leefomgeving 
is vergroot. Cliënten spreken elkaar meer aan over het gebruik van 
de ruimtes en nemen ook zelf initiatief om ook tijdens het weekend 
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.

2016
We zien dat door de deelname aan een dergelijk project de cliënten zichzelf 
verder kunnen ontwikkelen. Ze krijgen een actievere houding en zijn meer 
opgewekt. Deze structurele arbeidsmatige dagbesteding zal de re-integratie 
van de cliënten in de maatschappij mogelijk weer iets makkelijker maken 
en hun gevoel van eigenwaarde vergroten. Vandaar dat we in 2016 er mee 
door gaan.

Door opeenstapelende zaken is Kees steeds verder in 
de problemen geraakt. Doordat hij de huur niet meer 
kon betalen, belandde Kees op straat. Momenteel 
verblijft hij ’s nachts bij de Nachtopvang.

Kees: “Door mijn scheiding kwam ik financieel in de 
problemen. Daardoor was ik niet scherp en maakte ik 
fouten op mijn werk. Hierdoor raakte ik uiteindelijk 
mijn baan kwijt en kon ik mijn rekeningen niet meer 
betalen. Zo belande ik op straat. 

Iedere dag moet ik mij tot 15.00 uur op straat zien 
te redden. In het begin liep ik rond in de stad. Ik had 
het idee dat iedereen aan mij kon zien dat ik dakloos 
was, alsof het op mijn voorhoofd geschreven stond. 
Door schaamte durfde ik mij steeds minder onder de 
mensen te mengen.

Tijdens een begeleidingsgesprek bespraken we mijn 
mogelijkheden. Ik gaf aan dat mijn dagen zinloos 
voelde en dat ik mij steeds meer terug trok. Ik wilde 
graag weer iets betekenen. Het schoonmaakproject 
ging net van start en ik mocht er aan deelnemen. 

In wisselende ploegen maken we nu in de ochtend 
schoon. Ik vind het prettig om weer iets zinvols te 
doen. Als tegenprestatie ontvang ik ook nog een 
lunch tussen de middag, dus ook daar hoef ik mij 
geen zorgen meer over te maken. Ik hoop dat het 
project nog lang voortgezet kan worden en zelfs 
uitgebreid kan worden, zodat iedereen die dat wil de 
kans krijgt om zinvol bezig te zijn.”

“Alsof dakloos op mijn voorhoofd 
geschreven stond”
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Frank is een van de vrijwilligers die regelmatig een avond 
mee helpt bij de Soepbus. Frank is in het verleden zelf 
ook dakloos geweest en kwam toen dagelijks naar de 
Soepbus.

Frank: “Toen ik dakloos was, verbleef ik overdag verbleef 
ik bij de dagopvang van het Leger des Heils. ’s Avonds 
ging ik bij de Soepbus langs. Dit waren de enige twee 
laagdrempelige plekken waar je terecht kon zonder 
bemoeienis. Vertrouwen in de hulpverlening had ik al lang 
niet meer. 

Ook al had ik misschien geen honger, toch ging ik 
iedere avond naar de Soepbus. Zo had ik toch nog even 
contact met mensen en kreeg ik een broodje mee voor 
de nacht. Via mijn bezoeken aan de Soepbus bouwde ik 
een netwerk op straat op. Je ziet hier mensen die buiten 
trajecten vallen. Ze zijn buiten beeld, maar komen wel 
naar de Soepbus. 

Ondanks dat ik geen vertrouwen had in hulpverleners, 
had ik soms wel behoefte om met iemand te praten. 
Daarvoor kon ik bij Soepbus terecht. Ik had vertrouwen in 
de mensen van de Soepbus en vroeg hen af en toe hoe ik 
iets aan moest pakken. 

Het werk van de Soepbus vind ik heel belangrijk werk. 
Bij de Soepbus bouw je weer een beetje vertrouwen op. 
Het is een soort voortraject van een traject. Het maakt de 
drempel naar hulpverlening weer wat lager. Daarom vind 
ik het belangrijk dat de Soepbus blijft bestaan en draag ik 
zelf als vrijwilliger een steentje bij.”

Soepbus blijft rijden
Iedere avond staat onze Soepbus op twee vaste plaatsen in Den 
Haag om kwetsbare mensen een kop soep, koffie, brood en fruit 
aan te bieden. Naast een maaltijd dient de Soepbus ook als een 
herkenbaar steunpunt met een doorverwijzende functie naar verdere 
hulpverlening zoals de Nachtopvang.

Ieder jaar is het een uitdaging om, als aanvulling op de gemeentelijke 
bijdrage, voldoende financiën voor de Soepbus binnen te halen. We 
zijn daarvoor afhankelijk van fondsen, particulieren en bedrijven.

Eind maart was het ons gelukt. De financiering voor 2015 was rond! 
Dankzij diverse initiatieven, waaronder een sponsorloop van de 
familie Kerssies, diverse donaties en de nieuwe toezegging van 
Fonds1818, konden we weer een heel jaar op pad. 

We zijn erg blij met de steun vanuit de samenleving. 

“Ik had vertrouwen in de 
mensen van de Soepbus”

Aantal bezoeken per jaar aan de Soepbus
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Lezen & 
In Nederland hebben circa 1,3 miljoen mensen moeite met lezen 
en schrijven. Taalproblemen hebben vaak directe gevolgen voor de 
gezondheid van laaggeletterden. Uit onderzoek blijkt dat taalscholing 
niet alleen taalvaardiger maakt, maar ook gelukkiger, zelfredzamer en 
sociaal actiever. Daarom heeft de stichting Vrienden van de Kessler 
Stichting in 2015 bijna 30 taaltrajecten van cliënten gefinancierd. 

Wanneer begeleiders merken dat een cliënt moeite heeft met lezen 
en schrijven, kunnen zij de cliënt aanmelden voor een taaltraject bij 
het ROC Mondriaan in Den Haag. Dit geldt zowel voor de cliënten 
in een van onze voorzieningen als voor cliënten die ambulante 
begeleiding ontvangen. 

Voordat een cliënt aan de slag gaat, krijgt hij een intake om te bepalen 
wat het huidige niveau is en wat er dus nodig is. Het taaltraject 
duurt vaak enkele maanden. Na afloop wordt besproken of een 
vervolgtraject wenselijk is. Naast taaltrajecten zijn er ook trajecten 
als ‘Nederlands als tweede taal’, ‘Alfabetisering’, ‘Niveauverhoging’ en 
‘Zakelijk schrijven’.  

Stamtafels 
Naast de taalscholing bezoekt het ROC Mondriaan ook iedere week 
locaties van de Kessler Stichting om cliënten vaardig te maken in het 
gebruik van een computer en internet. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe 
je een DigiD aan kunt vragen, hoe je een C.V. op kunt stellen en hoe je 
een e-mailadres aan kunt maken. Een mooie manier om cliënten ook 
digitaal vaardig te maken!
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Zinvol!
Dagbesteding is belangrijk, voor iedereen. We hebben daarom 
dagbesteding ontwikkeld die zich ‘in het openbare leven’ afspelen. Onze 
dagbestedingsactiviteiten zijn gericht op deelname aan de samenleving 
(participatie) en ontwikkeling van vaardigheden (leren en werken). 

De activiteiten gericht op participatie ondersteunen cliënten bij de 
(weder)opbouw van sociale zelfredzaamheid. Het is een laagdrempelige 
manier om cliënten deel te laten nemen, te activeren en een dagstructuur 
aan te bieden.

Daarnaast bieden we activiteiten gericht op leren en werken. Dit biedt 
cliënten de mogelijkheid om ervaring op te doen, naar vermogen 
verantwoordelijkheid te dragen en werkethiek te ontwikkelen. 
Het uiteindelijke doel is het hebben van structurele arbeidsmatige 
daginvulling, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en indien 
mogelijk toeleiding naar betaald werk.

We vernieuwen ons dagbestedingsaanbod regelmatig. Het team 
Dagbesteding is iedere week op al onze locaties aanwezig en bespreekt 
met cliënten wat hun wensen zijn op het gebied van dagbesteding. Indien 
mogelijk ontwikkelen we nieuw aanbod, zodat er voor iedere deelnemer 
iets te doen is wat bij hem of haar past. 

Korte trainingen
In september hebben we ons concept voor dagbesteding vernieuwd. 
We merkten dat de drempel te hoog was om naar een activiteit te 
komen. Bijvoorbeeld doordat er altijd een vast groepje deelnemers naar 
de activiteit kwam, waardoor nieuwe mensen niet durfden te komen. 
Daarnaast was de activiteit vaak vrijblijvend. 

Daarom zijn we gestart met diverse korte trainingen. Zoals de 
kooktraining ‘Aanleren basistechnieken koken’. In vijf trainingen leren 
cliënten de basistechnieken. Nadat de training is afgelopen, start er weer 
een andere kooktraining, waarbij nieuwe deelnemers gemakkelijk aan 
kunnen haken. 

Een andere training is  ‘Samen staan we sterk’. Deze training is 
gericht op het aanleren van vaardigheden om je sociaal netwerk en je 
maatschappelijke participatie te vergroten en te behouden, door gebruik 
te maken van elkaars kwaliteiten; bijvoorbeeld elkaar ondersteunen bij het 

Op 19 oktober ontving de deelnemers van eerste 
kookgroep hun certificaten
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Vrouwen Verwendag weer groot succes
Op 8 maart, internationale vrouwendag, werd de jaarlijkse Vrouwenverwendag weer gehouden. Al enkele jaren organiseert het Straat 
Consulaat en haar vrijwilligers, samen met De Haagsche Kopjes een speciale Vrouwenverwendag voor alle Haagse dak- en thuisloze vrouwen. 
Ook de Kessler Stichting hielp weer mee.

Namens onze organisatie gingen vier vrijwilligers op pad om de dames een fijne dag te bezorgen. Zo’n 70 dames werden de gehele dag in de 
watten gelegd. Ze konden onder andere gebruik maken van manicure, pedicure en massages. 

Vanuit onze tweedehands kledingwinkel Pakkie Deftig werd er meer dan voldoende kleding meegenomen om de dames in het nieuw te steken. 
Aan het einde van de dag kregen de dames ook nog een tas mee vol met verwenspullen, gedoneerd door winkeliers uit de omgeving.

Een mooie jaarlijkse traditie waar wij graag aan meewerken!

onderhouden van de leefomgeving en administratieve vaardigheden. Deze 
training bestaat uit zes bijeenkomsten

Vaardigheden
Door de leerwerktrajecten, trainingen en activiteiten ondersteunen we 
de deelnemers bij het behouden en het verder ontwikkelen van hun 
vaardigheden en het bereiken van hun persoonlijke doelen. Ontmoeting, 
samenwerken en concrete eindresultaten vormen de rode draad van al onze 
vormen van dagbesteding.

Aansluiten de vaardigheden van de deelnemers, daar gaat het om! 
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Cijfers

Aantal medewerkers

Gemiddeld aantal dagen in een doorstroomafdeling in 2015

Aantal unieke cliënten in de Nachtopvang in 2015

Gemiddeld aantal nachten in de Nachtopvang in 2015

2014: 203 medewerkers 2015: 187 medewerkers

DagDagDagDagDagDag
Dag

DagDagDagDagDagDag
Dag

DagDagDagDagDagDagDag
Dag

DagDagDagDagDagDag
Dag
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Dag
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Dag

Dag

Dag
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Gemiddelde leeftijd

Aantal unieke cliënten met Forensische begeleiding 

Kilo’s kleding Pakkie Deftig opgehaald 

Totaal aantal cliënten (31-12-’14 en 31-12-’15, exclusief Nachtopvang)

DOORSTROOM

38 BE
SCHERMD WONEN54

ZO

RG EN WONEN

61

NACHTOPVANG

39

Extramuraal 2014 Intramuraal 2014 Intramuraal 2015Extramuraal 2015

2014: 27000 kilo waarvan 8.355 kilo naar Sams kledingactie

2015: 28000 kilo waarvan 9.665 kilo naar Sams kledingactie

2014 2015

372 460
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December is voor veel mensen een maand vol met tradities en huiselijke gezelligheid met familie en vrienden. Voor cliënten kan deze maand 
emotionele herinneringen oproepen. Daarom proberen we samen met hen een deel van deze typische decembersfeer ook bij de Kessler 
Stichting te creëren. Zo besteden we bij voorbeeld extra aandacht aan eten en drinken, aankleding en proberen de emoties die deze maand ook 
oproept met elkaar te delen. De kerstdiners waar cliënten en medewerkers samen tafelen zijn daar een mooi voorbeeld van. Deze kerstdiners 
zijn dankzij donaties ieder jaar weer mogelijk. 

Onze medewerkers organiseren van alles om te zorgen dat de cliënten een fijne decembermaand hebben. In aanloop naar Kerst heeft een 
aantal cliënten zelf kerststukjes gemaakt, die in het restaurant en op diverse locaties zijn geplaatst. Op 5 december was er een Sinterklaasbingo 
en tijdens de kerstdagen waren er speciale kerstontbijtjes en kerstbrunches. Ook deelden medewerkers kerstpakketten uit aan cliënten. 
De medewerkers zijn zelf op pad gegaan om leuke pakketten samen te stellen. De inhoud van de kerstpakketten werd gefinancierd door de 
Vrienden van de Kessler Stichting. 
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Speciaal kerstdiner
We gunnen cliënten ook graag een mooi kerstdiner. Al jaren werken we hierin samen met het Parkhotel. Dit jaar mochten 
cliënten van de locatie Tichelaar in het Parkhotel komen dineren. Dankzij een sterk gereduceerd tarief vanuit het 
Parkhotel en dankzij een gulle gift kon dit georganiseerd worden. De cliënten hebben genoten van het driegangenmenu in 
het Parkhotel en de speciale aandacht.

Naast het kerstdiner in het Parkhotel zelf dit jaar, hebben we inmiddels een jaarlijkse traditie met het Parkhotel opgebouwd. 
In het restaurant van onze hoofdlocatie aan De la Reyweg zijn twee kerstdiners georganiseerd. Net als voorgaande jaren 
konden cliënten en medewerkers samen tafelen. Het management van het Parkhotel stond deze avonden in de keuken. Het 
management en de cliëntenraad van de Kessler Stichting namen de bediening voor hun rekening. Ook deze twee avonden 
zijn mogelijk dankzij een gulle gift.
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Bijzondere kerstkaarten
Net voor Kerst ontvingen we een dikke enveloppe. Toen we de enveloppe opende, kwamen de glitters er uit rollen: leerlingen 
van basisschool de Woonstede hadden flink geknutseld. Ze hadden persoonlijke kerstkaarten voor cliënten gemaakt. 
Op een kaart stond bijvoorbeeld geschreven: “Lieve daklozen, jammer dat jullie geen huis hebben maar het zal goed 
komen.”

Cliënten van onze verpleeghuisafdeling Zorg & Wonen waren erg blij met de bijzondere kaarten en zijn vervolgens zelf ook 
met de glitters aan de slag gegaan. Ze hebben mooie kaarten gemaakt om de leerlingen te bedanken.

Hopelijk ontvangen we komend jaar weer zulke bijzondere kaarten!
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Contactgegevens

De la Reyweg 530 
2571 GN  Den Haag

Postbus 19069 
2500 CB  Den Haag 
070 – 8 500 500 
info@kesslerstichting.nl 
www.kesslerstichting.nl

 @kessler530 

 www.facebook.com/kesslerstichting 

 www.youtube.com/kesslerstichting 

 www.linkedin.com/company/kesslerstichting
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