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Voorwoord
IN DE AFGELOPEN JAREN werd een opvallende trend steeds meer zichtbaar; de toenemende

druk op onze voorzieningen. Steeds vaker zien we cliënten met een complexe hulpvraag en
verward gedrag. Cliënten hebben doorgaans ondersteuning nodig op meerdere levensgebieden;
dit kenmerkt onze cliëntenpopulatie al jaren. Nu zien we dat er steeds vaker ernstige
ontregelingen te zien zijn op psychisch vlak, ook zijn de mensen minder vitaal en kampen ze met
fysieke problemen.
Het aantal mensen dat zich meldt voor hulp neemt toe. De wachtlijsten voor beschermd wonen
in Den Haag, evenals voor een sociale huurwoning, zijn lang. De nachtopvang, die al een aantal
jaar op de maximale capaciteit zit, blijft mensen doorsturen naar de overloopvoorziening aan
de Zilverstraat. Ook daar neemt het aantal mensen toe. Omdat het aan goede en betrouwbare
informatie ontbrak over wie er nu precies gebruik maakt van de nachtopvang, heeft de Kessler
Stichting samen met het Leger des Heils in Den Haag een onderzoek laten uitvoeren. Dat
onderzoek is inmiddels afgerond en aangeboden aan het college van de gemeente Den Haag.
Dit heeft, samen met het feitenrapport van de Rekenkamer over de rol van de gemeente bij
de maatschappelijke opvang, geleid tot veel politieke aandacht. Welke gevolgen dit heeft, zal
na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk worden. In de tussentijd gaan we door met het
transformeren van de nachtopvangvoorzening naar een noodopvang, die ook voor een deel
van de cliënten overdag beschikbaar is. Deze veranderingen in de zorgbehoefte van cliënten
heeft gevolgen voor de inzet van medewerkers. Zo zetten we meer in op medewerkers met een
zorgachtergrond om ook aan die specifieke behoefte van cliënten te kunnen voldoen.
De invoering van een andere manier van werken, een manier waar persoonlijk leiderschap en
vakmanschap een grote rol bij spelen, is eind 2017 geëvalueerd. Twee jaar na de invoering is de
balans positief. Er zijn nog genoeg uitdagingen, maar alles overziende is men tevreden over de
vrijheid en de verantwoordelijkheid om je vak goed uit te oefenen en te investeren in elkaar.
Dat blijkt ook uit de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De arbeidsmarkt
is weer in beweging, we zien meer mensen vertrekken, maar blijken ook als werkgever nog
steeds aantrekkelijk te zijn. Dat is bemoedigend.
In dit jaarbericht laten we een aantal medewerkers aan het woord. Over de methodiek die we
hanteren, maar ook over hun culturele achtergrond. Tenslotte zijn het de medewerkers, die al
het moois dat we bedenken en opschrijven met elkaar, moeten uitvoeren. Hulde aan hen en aan
alle mensen en organisaties die ons helpen ons werk te doen!
Bram Schinkelshoek
directeur/bestuurder
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Het is spannend maar wel
leuk die zelfsturing

2015

MET REGELMAAT METEN we de tevredenheid

ALGEMENE TEVREDENHEID

onder medewerkers en cliënten. Dit jaar heeft
Effectory de tevredenheidsmeting onder
medewerkers afgenomen. De uitslag was
erg positief en liet een groot verschil zien ten
opzichte van de meting van een jaar eerder.
Niet alleen scoorden we hoger op algemene
tevredenheid maar ook op betrokkenheid en
bevlogenheid. Hierdoor nam het percentage
‘kartrekkers’ toe van 31% naar 49%.
Dat is flink hoger dan de benchmark en
iets om trots op te zijn, zo kort nadat de
organisatietransitie is ingezet en medewerkers
meer verantwoordelijk zijn voor hun (team)
resultaten.

Omdat dit keer ook specifieke teamvragen zijn
meegenomen, is er meer zicht op de sterke en
ontwikkelpunten in de teams. Deze informatie
is belangrijk omdat de teams leren om steeds
zelfstandiger te gaan werken. Algemene
ontwikkelpunten zijn: elkaar onderling
feedback geven, de besluitvorming beter
regelen alsook de taakverdeling binnen de
functies van het primair proces.
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IK BEN ZIPPORA, 27 jaar, kom uit Tilburg en werk als

trajectondersteuner bij de Kessler Stichting. Mijn vader is geboren
in Indonesië en mijn moeder is geboren op Curaçao. Dit zijn twee
totaal verschillende culturen met tegenovergestelde culturele
normen en waarden. Tot mijn 10e jaar stond ons gezin met name
in het teken van de Indische cultuur en vanaf mijn 10e tot mijn
17e jaar heb ik de Antilliaanse cultuur meegekregen. In mijn
adolescente leeftijdsfase heb ik vanuit beide culturen mijn eigen
normen en waarden kunnen ontwikkelen. Door van jongs af aan in
een volksbuurt gewoond te hebben, heb ik de mogelijkheid gehad
om de verschillen en de overeenkomsten tussen diverse culturele
normen en waarden te ontdekken.

Met mijn

rugzak

Zo heb ik bijvoorbeeld, dankzij mijn Antilliaanse culturele
achtergrond, een Indonesische cliënt te woord gestaan die de
Nederlandse taal niet machtig was. Door mijn culturele achtergrond
begrijp ik de Indische mentaliteit en bijvoorbeeld de rolverdeling
tussen een man en een vrouw, die in de hulpverlening van belang
kan zijn.

maatwerk

Ik heb het erg naar mijn zin bij de Kessler Stichting. Ik werk sinds
september 2016 bij de Nachtopvang en sinds februari van dit jaar
ook op de locatie Zilverstraat. Door alle contacten met een diversiteit
aan cliënten en ketenpartners blijf ik mezelf ontwikkelen. Met de
verschillende mogelijkheden aan taken, naast mijn functie van
Trajectondersteuner, heb ik de kans om verder door te groeien tot
een betere professional.

kan ik

leveren

Foto: Henriëtte Guest

Ik heb als het ware het geluk dat ik een ‘rugzak met diversiteit en
levenservaring’ mag dragen. Door deze rugzak heb ik een grote
empathie voor onze verschillende ‘soorten’ cliënten. Dit zorgt
ervoor dat ik flexibel kan werken en mijn aanpak telkens weer kan
afstemmen op de individuele cliënt die voor mij staat. Met mijn
rugzak kan ik maatwerk verlenen.   

Als ik naar de toekomst kijk, geloof ik dat ik altijd met mensen zal
blijven werken; daar ligt mijn passie. In de toekomst zal ik blijven
zoeken naar mensen die mij inspireren en hoop ik ook anderen te
kunnen inspireren.
Zippora
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Vakmanschap en controle
VAKMANSCHAP EN CONTROLE; soms lijken dat tegenstellingen. Je kunt
er immers toch op vertrouwen dat iemand zijn werk (vak) goed en naar
behoren uitvoert binnen een team. Waarom dan controle?
Bij vakmanschap horen ook controle en een aanspreekcultuur. Niemand is
perfect en systemen ook niet. Controle, het geven van feedback en discussie
maken deel uit van de gewenste cultuur bij de Kessler Stichting. Daarom
zijn het geen tegenstellingen, maar kunnen vakmanschap en controle elkaar
versterken, mits goed en doordacht ingezet.
Zo is ook ons kwaliteitssysteem ingericht. Jaarlijks laten we toetsen of dit
voldoet aan de HKZ-normen. Er zijn twee tussentijdse periodieke HKZaudits uitgevoerd door een extern bureau. Beide audits zijn met goed
gevolg doorstaan. Er zijn ook instanties die op eigen initiatief komen
controleren, zoals de Arbeidsinspectie. Deze inspectiedienst kwam kijken
of de aanwijzingen vanuit het rapport uit 2015 inzake agressie en geweld
voldoende waren opgevolgd. Dat bleek het geval. Ook bracht de Inspectie
voor de Gezondheidszorg in 2016 een (onaangekondigd) inspectiebezoek
aan de afdeling Zorg & Wonen. Dit om vast te stellen of het ingezette
verbetertraject dat we in 2015 hebben opgesteld, daadwerkelijk was
uitgevoerd. Ook dit bleek in orde en hiermee is het onderzoek gesloten. Op
financieel gebied vindt ook een strenge controle plaats. Een jaarrekening
wordt aan de hand van een set uitgebreide jaarrekeningregels door een
accountant gecontroleerd. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de
Raad van Toezicht een accountant te benoemen. In 2016 is besloten over te
stappen van EY naar Mazars.
De gemeente stelt eisen aan de toegekende subsidies. Zo is er bijvoorbeeld
de verplichting een deel van de subsidie te besteden aan het in dienst
nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt
voor het aantal stagiaires. Ook aan de inkoopvoorwaarden worden eisen
gesteld, aan bijvoorbeeld de kwaliteit van de inzet van vrijwilligers; hier
bestaat een keurmerk voor. Wij hebben ruimschoots aan deze eisen kunnen
voldoen, hetgeen ons een mooie opsteker opleverde.
Hoe belangrijk ook, we houden wel goed in de gaten hoeveel tijd het
aanleveren van alle informatie en het uitvoeren van controle-activiteiten in
beslag neemt. Vakmensen zijn immers het liefst aan het werk met mensen!
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“We zijn in de buurt”
ER ZIJN VOOR MENSEN in de regio van Den Haag, die hulp nodig hebben om
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, verschillende oplossingen. Door een combinatie
van problemen is het soms lastig om op eigen kracht oplossingen te vinden en lukt het
niet altijd anderen om hulp te vragen. Er is dan meer hulp en ondersteuning nodig.

aantal trajecten in 2016

aantal trajecten in 2017

Deze ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden. Meer complexe
situaties worden in de zogenaamde wijkteams besproken. Onze ambulante afdeling,
Bereik in de Wijk, vindt het belangrijk deel te nemen in een aantal van deze wijkteams.
We brengen kennis in, kunnen ondersteunen en leren er zelf ook veel van.
Bereik in de Wijk werkt preventief om verdere problemen te voorkomen en biedt
nazorg om, bijvoorbeeld bij het verlaten van een instelling, weer op te starten
en op die manier terugval te voorkomen. De medewerkers kennen de wijk en de
voorzieningen. Dat is een groot voordeel. Ook spreken zij ‘gewone mensentaal’
en zien ze vaak oplossingen voor ingewikkelde situaties. Het zijn professionals die
werken in een groter team waar verschillende organisaties bij zijn aangesloten. Dat is
praktisch; de kennis en hulp kan snel worden ingezet en voorkomt nodeloos wachten.
De medewerkers van Bereik in de Wijk hebben kennis van veel zaken, of het nu gaat
om huisvesting, zorg, psychiatrie, eenzaamheid, verslavingen of schulden. Veel kennis
heel dicht in de buurt, dat is het uitgangspunt. Deze aanpak zorgt voor groei van ons
ambulante team. In 2018 wordt het team verdeeld in zogenaamde productgroepen.
Op die manier zien cliënten vaker hetzelfde gezicht, brengen we nog meer kennis en
ervaring samen en heeft het team van de desbetreffende productgroep regelruimte
om zorg op maat te bieden.

WWW.BEREIKINDEWIJK.NL
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“MOOI HÈ, ZELF GEMAAKT!” Zomaar een opmerking van één
van de deelnemers van de Werkplaats. Cliënten kunnen in de
Werkplaats met hout werken, fietsen repareren of in één van
de drie tuinen van onze locaties aan de slag. Het zijn activiteiten
die tot een zichtbaar resultaat leiden. Fietsen worden voor een
schappelijk prijsje verkocht aan cliënten en de houten meubels
worden verkocht aan verschillende opdrachtgevers. De deelnemers
worden zoveel mogelijk in het hele proces betrokken; van
voorbereiding tot uitvoering en levering.
“We onderscheiden simpel gezegd drie vormen van dagbesteding.
De eerste vorm heeft een meer werkgerelateerd karakter,
zoals de Werkplaats en Pakkie Deftig. Ander aanbod is vooral
gericht op ontspanning en activering. Als derde vorm worden er
workshops, cursussen en trainingen aangeboden. We investeren
in dagbesteding omdat we merken dat het voor cliënten goed is
bezig te zijn met positieve dingen, andere mensen te ontmoeten
en te voelen dat er op hun wordt gerekend. Dagbesteding
doet een beroep op verantwoordelijkheid, creativiteit en sociale
vaardigheden en sluit aan op ieders ontwikkelplan” aldus Taïs die,
als coördinator, vraag en aanbod bij elkaar brengt.
Opvallend en verheugend is de steun van sponsors voor
dagbesteding. Zo is het, dankzij bijdragen van onder meer de
Debman Foundation en het Hofje van Nieuwkoop mogelijk
gemaakt, dat cliënten die worden opgevangen in de nachtopvang,
overdag meehelpen met het schoonmaken van de Soepbus en het
bereiden van broodpakketjes voor de avondrit.
Op deze manier kunnen we ook cliënten helpen die niet in staat
zijn de dag elders door te brengen.

Foto: Henriëtte Guest

In 2017 is de dagbesteding uitgebreid. In het pand “Het Zamen”,
dat staat in de het bruisende Energiekwartier vlak buiten het
Haagse Centrum, zijn een gloednieuwe fietsenwerkplaats, een
filiaal van Pakkie Deftig en een kledingsorteerafdeling geopend.
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IK BEN GEBOREN in Djibouti en kwam naar Nederland rond
mijn zevende. Inmiddels ben ik 25 jaar en mijn functie bij de
Kessler Stichting is medewerker Sfeer en beheer. Ik zie mijn
bi-culturele achtergrond als een verrijking. Ik ben tussen
twee culturen opgegroeid die een grote invloed hebben
gehad op mijn leven. Het was niet altijd makkelijk om de
Nederlandse normen en waarden te combineren met de
Somalische normen en waarden (“sometimes it feels like
you are too west for the east and too east for the west,
forever in between”). Nu kan ik twee culturen naast elkaar
neerleggen en uit allebei de mooie elementen halen. In mijn
werk heeft dit altijd een positieve invloed gehad. Cliënten
en collega’s zijn nieuwsgierig naar waar ik van oorsprong
vandaan kom en hebben veel vragen over Somalië. Hierdoor
verloopt het contact maken makkelijker en het nodigt anderen
uit om ook over hun eigen leven te vertellen waardoor er al
snel een gevoel van vertrouwen ontstaat.
Ik vind het leuk om bij de Kessler te werken en zie veel diversiteit.
Kessler is voor mij de eerste organisatie waarbij zoveel diversiteit
aanwezig is. Dit maakt me trots want ik zie dat we met elkaar
bezig zijn met inclusie en de bevordering hiervan. Toen ik
als vluchteling naar Nederland kwam, werden wij goed
geholpen in ons integratieproces. Als klein meisje had
ik hier veel bewondering voor en riep ik dat ik later
hetzelfde wilde doen. Momenteel ben ik bezig met
de studie Social work aan de Hogeschool Rotterdam.
Ik kan niet wachten tot ik klaar ben en officieel aan
de slag kan gaan als social worker. Ik hoop dat ik
hetzelfde positieve effect zal hebben op het leven van
mensen, als de mensen die destijds mijn moeder en mij
hebben ondersteund.
Amal
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Goede begeleiding helpt me

Foto: Sabphoto

AL JAREN BIEDEN WE Forensische zorg aan cliënten met een verplicht
reclasseringscontact. Zij hebben een delict gepleegd en hebben
door de rechter een verplicht reclasseringscontact opgelegd
gekregen. Met andere woorden; deze cliënten moeten zich laten
begeleiden door een reclasseringsorganisatie, met gedwongen
hulpverlening en bijzondere voorwaarden.
De bijzondere voorwaarden vormen de basis voor het
verplicht reclasseringscontact en kunnen bestaan uit
verplichte opname in een instelling (voor begeleid
wonen/maatschappelijke opvang) en beperking
van vrijheden, bijvoorbeeld via een contact- of
locatieverbod. De reclassering controleert of de
cliënt zich houdt aan de opgelegde bijzondere
voorwaarden. De Kessler Stichting informeert
de reclassering over het verloop van de
begeleiding. We bieden zowel intra- als
extramurale Forensische zorg. In 2016
heeft de Kessler Stichting het Forensisch
Interventie Team (FIT) van Clementia
B.V overgenomen. We hebben nu nog
meer expertise en mogelijkheden in huis
om snel goede begeleiding te bieden.
Forensische zorg wordt aangeboden
vanuit het ambulante team Bereik in
de Wijk.

10

EEN ORGANISATIE ALS de Kessler Stichting
heeft een groot belang bij samenwerking
en een goede relatie met stakeholders.
De cliënten hebben ontwikkelbehoeften
op verschillende vlakken, geen eenduidig
profiel en zijn vaak los geraakt van effectieve
interventies en gecoördineerde hulp, zorg
of ondersteuning. De meesten verkeren
in een crisissituatie. Dat vraagt om een
gestructureerde aanpak. We werken volgens
de, mede door ons zelf ontwikkelde,
competentiegerichte begeleidingsmethodiek
en stellen samen met de cliënt doelen en
activiteiten op. Hierbij gaan we relaties aan
met betrokken ketenpartners, versterken
of herstellen die. Los van het belang voor
het individu voegt ons werk ook een sociaal
maatschappelijke waarde toe.
Naast de betrokkenheid van ketenpartners
bij de directe cliëntenzorg zijn er nog andere
partijen, organisaties, bedrijven en mensen
waarmee we relaties onderhouden en die
van belang zijn om onze strategische doelen
te verwezenlijken. Wij hechten er waarde
aan andere belanghebbenden te kennen en
daarmee een open dialoog te voeren.

EEN - NIET VOLLEDIG - OVERZICHT van wie we in
de afgelopen periode zoal ontvangen of bezocht
hebben…..

De Volharding • Sophia Revalidatie • Ministerie van Binnenlandse
Zaken • Wethouders • Middin • Gemeente Den Haag (SZW, OCW,
GGD, Den Haag Op Maat) • Adessium Foundation • Vestia • Hofje
van Nieuwkoop • Parnassia • Plicare • PEP • Politie Haaglanden•
Buddy Netwerk • Ministerie van VWS • Federatie Opvang •
lid Tweede kamer VVD • fractie PvdA Den Haag • Zorgkantoor
Haaglanden • Staedion • Leger des Heils • Limor • Stichting Findien
• Fonteynenburg • Debman Foundation • Stichting SHOP • Royaal
Zorg • Stichting WZH• Stichting Vrienden • Divers Den Haag •
stichting MEE • Reclassering Nederland • VNG • Aegon • Stichting
Onder een Dak • De Tussenvoorziening • HVO/Querido • stichting
Anton Constandse • Vrienden van Den Haag • Slimme Boefjes •
Straatconsulaat • STEK • Haagse Hogeschool • Straatpastoraat • Den
Haag Cares • Ministerie van Veiligheid en Justitie • Schroeder van
der Kolk • Reakt • Stichting Budgethulp • Sam’s kledingactie
We bedanken iedereen voor de ontmoeting, de
bereidheid elkaar te leren kennen en elkaars belangen te
delen.
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AL EEN AANTAL JAAR organiseren we rond de
kerstdagen diners. Eerst ‘daklozen diners’ in het
centrum van Den Haag en later, wat intiemer,
bij ons in ’t Heertje; een multifunctionele ruimte
in ons hoofdgebouw. We kunnen al jaren
rekenen op de hulp en inzet van medewerkers
van het Parkhotel. Zij bereiden niet alleen
een feestelijk maal voor onze cliënten, maar
zetten zich die avonden bovendien belangeloos
in. Het management en staf van de Kessler
Stichting verzorgt de bediening en wordt hierbij
ondersteund door de Cliëntenraad. Alle cliënten
zijn welkom en er heerst altijd een gezellige sfeer.
In 2016 kwam er een onverwachte spelbreker,
er was een uitbraak van het Norovirus op
verschillende afdelingen. De kerstdiners werden
afgelast om verdere besmetting te voorkomen.
We besloten de diners te verzetten naar Pasen.
Dat bleek een groot succes en voor herhaling
vatbaar. Sinds die tijd vinden de feestelijke
diners dan ook twee maal per jaar plaats;
ontspannen momenten om met elkaar de zinnen
te verzetten. Bij de kerstdiners van afgelopen jaar
was er voor het eerst livemuziek aanwezig en dat
viel in goede aarde!
We hopen ook dit jaar weer te kunnen rekenen
op de inzet van vrijwilligers, Cliëntenraad, het
Parkhotel en sponsors waaronder de trouwe
donateurs van stichting Thurkow Fonds en de
Debman Foundation.
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Hoffelijk steun
DE GEPARKEERDE SOEPBUS bij de Torenstraat of het

Centraal Station is een bekend Haags straatbeeld. Al
sinds 1987 deelt de Kessler Stichting soep, fruit en brood
uit aan mensen die op straat leven. En hoewel er steeds
meer daklozen de opvang en hulpverlening weten te
vinden, is het nog steeds een broodnodige voorziening.
Werd de bus vroeger geheel door de gemeente
gesubsidieerd, sinds enkele jaren wordt slechts een deel
van de kosten vergoed. Voor de rest van de financiële
dekking zijn we aangewezen op giften en sponsoring.
Gelukkig kunnen we rekenen op onvoorwaardelijke
steun van veel van onze stadsbewoners. Een bijzondere
donateur betreft het Hofje van Nieuwkoop.
Dit bijzondere Hofje is, net als de Kessler Stichting,
typisch ‘Haags’. Al ruim 350 jaar wonen en leven er
mensen in het Hofje van Nieuwkoop. Gesticht als
liefdadigheidshofje bood het aanvankelijk onderdak
aan minderbedeelde weduwen. Later, zo rond 1730,
werden de beknopte woninkjes bewoond door
kroostrijke gezinnen. Tegenwoordig zijn het vooral de
eenpersoonshuishoudens die er hun domicilie hebben
en is het eigendom ondergebracht in een stichting. In de
oorspronkelijke statuten werd al vermeld dat het Hofje
ook aan liefdadigheid doet. Vanuit die gedachte en
historische maatschappelijke opdracht heeft het bestuur
de Kessler Stichting aangewezen als ‘goed doel’. We
zijn verheugd met de bijdragen van het Hofje aan de
Soepbus en aan het project Dagbesteding voor mensen
die gebruik maken van de nachtopvang. Het is bijzonder
hoe twee oude Haagse, vanuit sociale bevlogenheid
opgerichte, organisaties, elkaar zo hebben weten te
vinden en samen optrekken.
www.hofjevannieuwkoop.nl
Foto Hofje van Nieuwkoop
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Margareth Hermsen
IK WERK RUIM 31 JAAR bij de Kessler Stichting.

Ik heb destijds niet specifiek voor de Kessler Stichting gekozen. Ik was gewoon op zoek naar
werk en had al eerder gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Dat vond ik
leuk maar ik wilde iets meer uitdaging, iets ‘pittiger werk’. Ik wist goed wat ik niet wilde,
maar niet zo goed wat ik wel wilde. Mijn oog viel op een advertentie in de Volkskrant. Er werd
iemand gezocht die gezelligheid kon brengen in de huiskamer van thuisloze mannen. Ik had
geen idee wat thuisloze mannen, waren maar gezelligheid brengen kon (en kan) ik wel.
De simpelheid van de advertentie en het onbekende van de doelgroep maakte dat
ik ging solliciteren. Bij het sollicitatiegesprek had ik direct een goed gevoel. Ik
was erg blij dat ik was aangenomen, maar dit gesprek vond plaats op een
vrijdag en ik moest al op maandag beginnen. De Kessler Stichting zat
in Den Haag en ik woonde in Enschede dus dat was wel even een
uitdaging maar goed, het is me gelukt!
Al gauw raakte ik geboeid door de doelgroep. Ik ging me
verdiepen in achtergronden van dak- en thuislozen.
Hoe meer ik erover leerde, hoe meer ik erdoor
gefascineerd raakte.

Wat hebben de veranderingen van
de laatste jaren voor jouw manier van
werken betekend?
Ik heb veel, heel veel veranderingen
meegemaakt. Ik zal me beperken tot de
twee belangrijkste.
Allereerst is het werken in een
zelfstandig team van invloed geweest op
mijn manier van werken en met name op
de rol die ik vervul binnen ons team.
Het proces van meer eigen
verantwoordelijkheid krijgen en nemen is in
ons team volop in ontwikkeling. Mede door
14

Foto: Henriëtte Guest

Ik heb op diverse afdelingen gewerkt en
altijd met veel plezier. Ik sta bekend om
mijn gedreven- en bevlogenheid. Het
werken met deze doelgroep vind ik nog
steeds boeiend en iedere dag is een
nieuwe uitdaging.

vele wisselingen in ons team en wisseldiensten is het
lastig om dit goed te continueren. Medeverantwoordelijk
zijn voor het teamresultatenplan, het team-ontwikkelplan,
ziekteverzuim, sollicitaties, beoordeling proeftijd,
ontwikkelgesprekken e.d. zijn allemaal nieuwe disciplines.
Ik ben zoekende naar de rol die ik hierbij kan vervullen. Ik
heb inmiddels ruime ervaring en kennis van de doelgroep,
ken de Kessler Stichting goed en wil mijn kennis inzetten,
laat mijn stem horen maar wil ook ruimte bieden aan
nieuwe, beginnende medewerkers. Ik wil leren meer
coachend te zijn naar mijn collega’s.
Een andere grote verandering betreft het
competentiegericht begeleiden. Een klassieke instinker
van hulpverleners is dat we willen helpen. In de praktijk
betekent dit vaak dat we gaan denken voor cliënten in
plaats van hen uit te dagen met de insteek hun hiermee
te helpen.
Daar waar we vroeger taken van cliënten overnamen,
leren we ze nu juist vaardigheden aan en leggen ook de
verantwoordelijkheid hiervoor veel meer bij de cliënten
zelf neer.
Als je in het verleden aan een cliënt vroeg of hij schulden
had, werd er een plastic tas vol post boven je bureau
uitgeschud en sorteerde jij als hulpverlener de post.
Inmiddels is dat gelukkig veranderd en betrek je cliënten
veel meer bij hun traject en bespreek je wat ze hierin zelf
kunnen doen.
Ik ben me bewuster geworden van mijn rol als
hulpverlener en ga meer in gesprek met cliënten over hun
eigen competenties en hoe ze die in kunnen zetten bij het
bereiken van hun doelen in plaats van taken van hen over
te nemen. Ik ben dus veel meer coachend gaan werken
en het werken met deze methodiek bevalt heel goed.
Het boekje Competentiegericht begeleiden is mijn bijbel
en ik gebruik het bij het maken van een analyse. Ik haal
daar nog steeds elementen uit die ik kan toepassen op de
individuele cliënt.

liet de was door zijn moeder doen, nam onvoldoende
verantwoordelijkheid enzovoorts. Hij had iets vernomen
over de mogelijkheid van begeleid wonen en wilde dat
graag. Ik ben met hem in gesprek gegaan en heb hem
geconfronteerd met zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik
heb hem gevraagd hoe hij dacht dat te bereiken en welke
vaardigheden hij hiervoor nodig zou hebben.
Vanaf dat moment ging hij als een speer en besefte
hij dat hij zelf verantwoordelijkheid droeg. Hij kwam
afspraken na, heeft bij zijn moeder vaardigheden
aangeleerd zoals boodschappen doen, koken, wassen
e.d. en heeft zich ingezet voor zijn eigen traject.
Inmiddels is hij uitgestroomd naar begeleid wonen. Bij
vertrek gaf hij aan meer volwassen te zijn geworden.
Lukt alles met de methodiek?
Wat ik zelf lastig vind, is de toepassing van de methodiek
bij cliënten met een licht verstandelijke beperking. Deze
doelgroep vraagt om weer een andere aanpak. De
methodiek leeft binnen ons team wel maar nog niet
iedereen heeft het volledig onder de knie. We geven
elkaar feedback maar ook dat is nog in ontwikkeling.
Wat vind je ervan de dat we zelf trainers opleiden?
Ik vind het goed dat we met eigen trainers werken. Zij
kennen onze organisatie en onze doelgroep goed en
weten wat er speelt en nodig is in de teams. Ze zijn goed
bereikbaar en makkelijk aanspreekbaar omdat ze binnen
onze eigen organisatie werken. Dit leidt tot meer kennis
van de methodiek onder meer medewerkers.

Kun je een voorbeeld geven?
Een van onze cliënten was geneigd om “achterover te
leunen”, had moeite met het nakomen van afspraken,
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VEILIG WERKEN IS BELANGRIJKER dan ooit. We
transformeren van een traditionele opvangorganisatie
naar een organisatie waar professionele zorg en
begeleiding wordt geboden aan kwetsbare mensen.
Een deel van hen is verward of licht ontvlambaar door
drugsgebruik, frustratie en/of vermoeidheid. Het profiel
van de cliënten is de laatste jaren veranderd. Zo zien we
onder meer een toename van mensen met psychische
problemen en van cliënten met een licht verstandelijke
beperking.
Dat heeft zo zijn consequenties. Er worden jaarlijks
ruim 400 veiligheidsincidenten gemeld. Hiervan
betreft meer dan een derde ‘agressiemeldingen’. Het
is een hele uitdaging om de veiligheid van cliënten en
medewerkers op een aanvaardbaar niveau te krijgen
en te houden. We zijn duidelijk in ons beleid; agressie
wordt niet getolereerd. Maar hiermee zijn we er niet.
We geven trainingen in het voorkomen van en omgaan
met agressief gedrag. Er zijn duidelijke regels voor
cliënten, er is een gedragscode voor medewerkers,
er zijn fysieke maatregelen zoals speciaal ingerichte
spreekkamers, camera’s en er is veel geïnvesteerd in de
zogenaamde sociale veiligheid. Verder is het melden
van incidenten een onderdeel van de dagelijkse routine.
Het geautomatiseerde meldingssysteem ondersteunt dit
goed. In 2017 is het volledige veiligheidssysteem van
de locatie Zamenhof vernieuwd; medewerkers kunnen
op hun device (een soort smartphone) direct zien waar
de alarmerende collega zich bevindt en zien ook de
camerabeelden. In 2018 wordt hetzelfde systeem op de
locatie Tichelaar geïnstalleerd.
Binnen elk team is een aandachtsfunctionaris Veiligheid
die de meldingen in het team evalueert. Zo leren we van
elk incident. Wat ook ondersteunend werkt, is goede
nazorg. Sommige incidenten zijn behoorlijk heftig. Het
team, dat dan direct operationeel is, bestaat uit eigen
medewerkers; dit wordt als zeer positief ervaren.

Foto: een handheld voor de alarmering

16

Ondanks alle maatregelen is agressie bijna dagelijks aan
de orde. Het is ook een logisch gevolg van veranderende

systemen in de zorg. De entree voor psychiatrische hulp en
verslavingszorg is bemoeilijkt en de behandelduur verkort,
evenals bijvoorbeeld de toegang tot hulp voor mensen
met LVB. Mensen vallen vaker buiten de boot en melden
zich bij de maatschappelijke opvang. In die smeltkroes
van mensen met zorgen, ziektes en frustraties lopen de
spanningen nu snel op. Geen reden om op je handen te
zitten. De cliënten verdienen de hulp en ondersteuning
die ze nodig hebben, net zoals medewerkers een veilige
werkomgeving verdienen. Het levert spanning op om,
binnen de bestaande middelen, kwalitatieve goede
dienstverlening te blijven leveren zonder te vervallen in een
beheersorganisatie. Dit is de uitdaging voor de komende
jaren.

430

“Een GGZ-specialist; we
kunnen niet meer zonder”
DE TOENAME VAN mensen met complex
gedrag, vaak veroorzaakt door een combinatie
van factoren, heeft zo zijn weerslag op de
begeleiding. De specifieke kennis is niet
alom aanwezig en de ketenpartners voorzien
slechts voor een gedeelte in de behoefte aan
advies. Vorig jaar hebben we dan ook een
GGZ-specialist in dienst genomen. Op deze
manier is snel adequate advisering in te zetten
bij cliënten met complex gedrag en bundelen
we de expertise. Tevens is de GGZ-specialist
de liaison tussen de Kessler Stichting en
ketenpartners zoals Brijder en Parnassia. Met
deze stap wordt zichtbaar dat de organisatie
zich aanpast aan de veranderende doelgroep
en steeds dichter bij zorgorganisaties
komt te staan. Een logisch gevolg van de
veranderingen in ons zorgstelsel.

incidentmeldingen
waarvan 41% meldingen over agressie in 2016

496

incidentmeldingen
waarvan 42% meldingen over agressie in 2017
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2016

2017

395

503

503

574

CLIËNTEN PER 1 JANUARI (AANTAL)

CLIËNTEN PER 31 DECEMBER (AANTAL)

853
AANTAL CLIËNTEN IN DE NACHTOPVANG

807

80

81

188

203

VRIJWILLIGERS OP 31 DECEMBER (AANTAL)

GEMIDDELD AANTAL FTE MEDEWERKERS IN LOONDIENST

€ 15.968

€ 16.971

TOTALE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (X € 1.000)

€ 15.988

€ 16.940

TOTALE BEDRIJFSLASTEN (X € 1.000)

€ -9
RESULTAAT (X € 1.000)
18

€ 31

Ik ben zo blij die bus weer te zien!
EEN HARTENKREET van één van de bezoekers van

de Soepbus die desgevraagd vertelde op straat te
slapen. “Maar er zijn ook mensen die nog gewoon
ergens wonen en honger hebben vanwege schulden
of niet kunnen koken omdat het gas is afgesloten.”
Wat de reden ook is, dagelijks komen tientallen
mensen naar de bus voor soep, brood, fruit en
koffie. Hierdoor zijn we in staat mensen op een heel
laagdrempelige manier te benaderen, contact met ze
te onderhouden en ze - als dat lukt - te verleiden om
hulp te accepteren. Deze vorm van dienstverlening
van de Kessler Stichting is misschien wel de meest
bekende in Den Haag. Dat komt uiteraard vanwege de
zichtbaarheid op straat, maar ook omdat we jaarlijks
een campagne voeren met het doel aanvullende
financiering binnen te krijgen. We krijgen de kosten
van de Soepbus deels vergoed door een subsidie van
de gemeente Den Haag. In de kerstperiode van 2017
nam de aandacht voor de Soepbus behoorlijk toe,
vooral als gevolg van een aantal artikelen in de lokale
krant. Deze publiciteit leidde tot een groot aantal

donaties en politieke aandacht. Een ding werd duidelijk:
zowel burgers als de politiek dragen de Soepbus een
warm hart toe! Met deze gecombineerde aandacht en
het toenemend aantal mensen dat noodgedwongen van
de bus gebruik maakt, zal de Soepbus nog jaren blijven
rijden.
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Aantal bezoekers in 2017
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STEPHANIE

Hoelang werk je bij de Kessler Stichting?
Inmiddels alweer ruim drie jaar.
Ik begon als persoonlijk begeleider deels bij de locatie
Zamenhof en deels bij de afdeling Jongeren. Sinds
de reorganisatie werk ik volledig binnen het team
Zamenhof.
Waarom heb je destijds gekozen voor de Kessler
Stichting?
Mijn scriptie aan het einde van mijn studie ging over
het motiveren en activeren van jongeren met een licht
verstandelijke beperking met als resultaatontwikkeling
meer zelfredzaamheid. Wat miste was een duidelijke
visie omtrent deze doelgroep en handvatten voor het
omgaan met het weerstandsgedrag van de jongeren.
Een deel van mijn sollicitatie bij de Kessler Stichting
ging dan ook over het competentie gericht begeleiden
waarover ik mij had ingelezen ter voorbereiding op
de sollicitatie. Te horen dat deze methodiek was
geïmplementeerd, maakte me enthousiast.

Ben je goed op de hoogte van de methodiek?
Ik denk dat ik aardig goed op de hoogte ben van de
methodiek. Ik heb het boek gelezen en gebruik het
nog regelmatig om er tips uit te halen voor het maken
van analyses en het schrijven van plannen. Het team
Zamenhof heeft in de loop van de jaren veel wisselingen
in samenstelling ondergaan wat maakt dat kennis delen
van de methodiek vaker ter sprake komt. Ik denk dat in
de basis de kennis onder de medewerkers hoog is.
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Foto: Henriëtte Guest

Wat hebben de veranderingen van de laatste jaren voor
je manier van werken betekend?
Wat ik leuk vind van het werken in een zelfstandig
team is de kennis die je opdoet van zaken waar je
voorheen geen idee van had. Het met elkaar beslissen
over contracten van collega’s, de cijfers van de locatie,
en uitgaven van budgetten. Dat is heel leuk als het
voorspoedig verloopt en wordt een uitdaging wanneer
zaken niet lopen zoals je graag zou zien als team.

Wat vind je van deze methodiek en werk je er graag
mee?
Ik werk graag met de methodiek en kan talloze
voorbeelden noemen van momenten waarbij escalatie
is voorkomen, er meer nieuw leven in een traject werd
geblazen in een traject en een cliënt meer inzicht heeft
gekregen. Zo zetten wij de methodiek ook regelmatig in
bij een schorsing. De schorsing is er dan niet alleen het
gevolg van het (herhaaldelijk) overtreden van huisregels,
maar de cliënt krijgt ook een opdracht mee om na te
denken over zijn eigen gedrag ‘Welk effect heeft het
gedrag op jou en je omgeving? Wat levert het je op?’
Daarnaast vragen wij de cliënt op papier te zetten
wat hij anders zou kunnen doen om een incident een
volgende keer te voorkomen ‘Wat heb je hierbij van ons
of van je omgeving nodig?’, ‘Welke afspraken maak je
met ons om je traject weer doorgang te laten vinden?
Wat is je motivatie?’. Het is mooi om te zien dat cliënten
zich inspannen om er iets van te maken. We schakelen
hierbij ook ketenpartners in om gezamenlijk afspraken
voor het traject op papier te zetten. Zo zien cliënten in
dat we er niet zijn om ze te straffen, maar om ze inzicht
te geven in hun eigen gedrag en wat ander gedrag ze in
positieve zin op kan leveren.
Kun je voorbeelden noemen van de inzet van de
methodiek en het voordeel voor cliënten hiervan?
Laatst nog… Een cliënt met een licht verstandelijke
beperking, die geen Nederlands spreekt en uit onmacht,
onduidelijkheid en frustratie/stress alcohol gaat drinken.
Met als gevolg een verbale agressie.
Aan zijn blik bij binnenkomst was al te zien dat hij onder
invloed was en erg boos. Met zijn tas vol bier en een
bierblikje in zijn hand ging hij in de tuin zitten. Volgens
de huisregels is alcoholgebruik en het in het bezit
hebben van alcohol binnen de locatie niet toegestaan.
Het team is bij elkaar gekomen voor overleg. Als we
hem nu zouden aanspreken op zijn alcoholgebruik,
dan escaleert de situatie. Onderling zijn toen de taken
verdeeld: welke collega’s spreken hem aan, wie licht de
portier in, wie blijft er in de buurt van de collega’s die
hem aanspreken, wie blijft er bij de telefoon en belt 112

indien nodig. Afgesproken werd om niet te beginnen
over de alcohol want, hoewel dit niet is toegestaan, is
dit niet waar het op dit moment om draait. Hij is boos,
hij begrijpt het niet, hij voelt zich rot. Op een rustige
toon hebben we hem aangesproken en gevraagd of hij
mee wilde lopen naar binnen. De boze blik verdween en
de tranen kwamen. We hebben hem laten huilen, zijn
naast hem gaan zitten. Aarzelend pakte hij zijn blikje
met bier en checkte of we er iets van zouden zeggen.
Dat deed nu niet ter zake “We pakken je bier niet af”.
Na een tijdje zo gezeten te hebben is hij, al wankelend
en zijn tas met bier beschermend in zijn armen geklemd,
meegelopen naar de gesprekskamer. Het huilen maakte
plaats voor lachen, hij werd gezien, gehoord en serieus
genomen. Bij afsluiting van het gesprek is hem de keuze
voorgelegd ‘of je gaat met je bier naar buiten, of je
levert het in en gaat naar je kamer’. Hij koos voor het
eerste, maar maandag stond hij wel nuchter en met zijn
administratie klaar om samen met zijn begeleider naar
het juridisch loket te gaan.
We bleven uit de beheersing. Als je kunt verantwoorden
waarom je hebt gehandeld zoals je hebt gehandeld en
daarmee aan kunt tonen welk positief effect dit op de
cliënt en zijn traject heeft gehad, is het goed.
Zijn er ook nadelen of verbeterpunten van deze
methodiek?
Nadelen en verbeterpunten weet ik zo één twee drie
niet te benoemen. Wel merk ik dat het meer energie
vergt om de methodiek in te zetten bij mensen met een
licht verstandelijke beperking.
Leeft de methodiek binnen het hele team? Geven jullie
elkaar feedback?
De vele wisselingen van teamleden maken ook dat niet
iedereen even goed op de hoogte is van de methodiek.
Dit is logisch want het heeft mij ook jaren gekost en nog
steeds leer ik nieuwe dingen.
Het implementeren ervan kost tijd en heeft blijvend
aandacht nodig. Ik zie wel dat er feedback wordt
gegeven, maar merk ook dat ik het lastig vind feedback
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te geven als ik merk dat de kennis er nog niet volledig is.
Dat is een leerproces.
Hoe blijf je op de hoogte van de kennis en kunde?
Het methodeboek ligt op mijn bureau. Ik haal er nog
met enige regelmaat informatie uit die ik toepas in mijn
werkzaamheden. Ook zijn de aandachtsfunctionarissen
bereid om te overleggen op welke wijze je een casus het
beste kunt aanpakken.
Heb je een voorbeeldfunctie voor nieuwe medewerkers
en hoe zet je die in?
Ik denk niet dat ik zelf een voorbeeldfunctie heb voor

nieuwe medewerkers, aangezien er andere collega’s
zijn die meer deze rol hebben. Ik denk wel dat ik mee
kan praten over de methodiek en meewerk aan het
voorkomen van escalaties en het effectief ondersteunen
van cliënten bij hun herstel. Het CGB is verweven in alles
wat er op de locatie gebeurt.
Hoe vind je het dat we werken met ‘eigen trainers’?
Hartstikke leuk! We hebben die expertise zeker in huis,
mooi om te zien dat we er op deze manier gebruik van
kunnen maken.

CGB: het helpt ons echt.
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Het erkennen van de methodiek als een
effectieve sociale interventie is een enorme
opsteker. Omdat we samen met de externe
partner jarenlang hebben gewerkt om de
methodiek te ontwikkelen en in te voeren, is
deze binnen de organisatie inmiddels goed
beklijfd. We trainen onze medewerkers
sinds 2017 met eigen trainers, maar ook
medewerkers van een andere organisatie voor
maatschappelijke opvang; stichting STOED in
Maassluis.
ening Per
eg

Na jarenlange voorbereiding en invoering
hebben we onze begeleidingsmethodiek
ter beoordeling ingestuurd naar Movisie,
een landelijk kennisinstituut voor het
sociaal domein. De methodiek is erkend als
Goed onderbouwd door de onafhankelijke
erkenningscommissie Maatschappelijke
ondersteuning, participatie en veiligheid en
opgenomen in de databank Effectieve sociale
interventies. Uit de procesevaluatie bleek onder
meer dat cliënten significante vooruitgang
boekten op de levensdomeinen Inkomen,
Dagbesteding, Huisvesting, Fysieke Gezondheid,
ADL-vaardigheden en Sociaal Netwerk. Cliënten
zijn vooral tevreden over de bereikbaarheid
van de begeleiders, de omgang met en de
deskundigheid van de begeleiders en het feit dat
ze zelf een grote invloed hebben op de inhoud
van hun begeleidingsplan.

DE HERZIENING VAN ons zorgstelsel levert verschuivingen op
van verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar de
gemeenten. Een van de verschuivingen betreft Beschermd Wonen.
Deze beschermende vorm van wonen en begeleiding van mensen
met psychische beperkingen is nu de verantwoordelijkheid van
de gemeente en valt onder de Wmo. Gemeenten zijn daarmee
verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning
bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk
thuis te kunnen laten wonen en te laten deelnemen aan de
maatschappij. Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere
mensen blijven bevorderen. Deze uitgangspunten zijn prachtig,
maar niet voor iedereen haalbaar. In onze optiek schiet de transitie
voor een deel van de cliënten dat nu woont in een Beschermd
Wonen voorziening, zijn doel voorbij. Een aantal van de cliënten
op de locaties Viljoen en Tichelaar zal niet kunnen participeren en/
of begeleid kunnen wonen zoals bedoeld is in de Wmo. Dat kan
alleen met zeer veel ambulante ondersteuning en dan nog zal er
met regelmaat een terugval (en een crisisopname) zijn. Gelukkig
wordt dit nu ook politiek erkend. In 2021 komt een deel van de
cliënten te vallen onder de Wet langdurige zorg. Dat geeft rust en
voorkomt een hoop teleurstellingen.

Foto: Henriëtte Guest

Verzorgd Beschermd Wonen

Een andere opvallende trend is dat we in onze Beschermd
Woonvoorzieningen steeds vaker cliënten zien met lichamelijke
ongemakken zoals diabetes en mobiliteitsbeperkingen door
amputaties of wonden aan voeten en benen. Hiermee komt de
persoonlijke verzorging steeds meer op de voorgrond te staan.
Hoewel de zorgvraag toeneemt bij deze cliënten, is er geen
passende aansluiting; voor een verpleeghuisindicatie (Wlz) is de
problematiek vaak nog niet zwaar genoeg. We hebben besloten
tot een nieuw initiatief en onze locatie Viljoen omgevormd tot
een afdeling “Verzorgd Beschermd Wonen”. Op deze afdeling
is het team anders samengesteld. Er werken nu ook Vig-ers
(verzorgenden individuele gezondheidszorg) die, samen met
trajectondersteuners, een aangepast programma aan deze groep
cliënten bieden. Deze verzorgenden werken nauw samen met
onze verpleegafdeling Zorg & Wonen en zijn ook inzetbaar
in de nachtopvang waar we de meest kwetsbare cliënten de
mogelijkheid bieden om overdag binnen te blijven.
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Beschermd of begeleid
zelfstandig wonen
DAAR WAAR LANGDURIG TOEZICHT en bescherming

voor cliënten nodig is, zijn er ook mensen die meer
zelfstandigheid willen en aankunnen. Na ervaringen
te hebben opgedaan met het wonen van cliënten in
een herenhuis dat naast onze locatie Tichelaar staat,
hebben we dankzij de Vrienden van de Kessler Stichting,
beschikking gekregen over een tweede herenhuis. In
dit pand kunnen vijf mensen min of meer zelfstandig
wonen. Deze cliënten hebben een eigen kamer en delen
sanitair, de eetkeuken en de tuin. Dat geldt ook voor het
pand aan de Zwarteweg; hier wonen zeven cliënten met
elkaar samen.
Het team van Bereik in de Wijk verzorgt de begeleiding
en komt iedere dag langs om deze cliënten te
ondersteunen bij het dagelijks leven. Schoonmaken,
boodschappen doen, koken en de persoonlijke
verzorging, het innemen van medicatie en het aangaan
of onderhouden van contacten zijn belangrijke
aandachtspunten.

Tot slot bieden we cliënten, die de stap naar
zelfstandigheid vanuit een doorstroomvoorziening goed
aankunnen, een zogenaamde omklapwoning aan. Deze
door een wooncorporatie aangeboden woning wordt,
na een jaar met goed gevolg, op naam van de huurder
overgezet.
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Foto: Halfpoint

Een lichtere vorm is begeleid zelfstandig wonen. Voor
deze cliënten heeft de aangeboden woonruimte een
meer tijdelijk karakter. Hier is de begeleiding dan ook op
afgestemd; het doorstromen naar een reguliere woning
staat centraal, evenals werk, scholing of een andere
vorm van dagbesteding. We hebben op diverse plekken
in Den Haag woningen met kamers voor begeleid
zelfstandig wonen.
In het totaal gaat het om circa 40 kamers.

Nachtopvang
WE ZIEN EEN TOENAME van mensen in de nachtopvang. Onze capaciteit is

inmiddels structureel verhoogd naar 100 plaatsen en, op het moment dat de
‘Winterregeling’ van kracht is, kunnen er nog tien bedden bijgezet worden. Deze
capaciteit is, ook in combinatie met de opvang van de jongeren (18 - 22 jaar)
door het Leger des Heils, niet voldoende. Om die reden is er een overlooplocatie
geopend op de Zilverstraat. Deze locatie wordt gerund door het Leger des Heils
en Schroeder van der Kolk. De Kessler zorgt voor de individuele begeleiding van
de cliënten op deze locatie. De Zilverstraat is echter niet geschikt om mensen
voor een langere tijd op te vangen. Die conclusie trok ook de gemeenteraad
nadat er een rapport van de Haagse Rekenkamer was verschenen over de
toegang tot de maatschappelijke opvang.
Naast een toename van cliënten, is ook duidelijk te zien dat
de complexiteit van de problemen waarmee ze worstelen,
toeneemt. Om dit duidelijk te maken hebben we,
samen met het Leger des Heils, een onderzoek
laten uitvoeren door Coline van Everdingen, een
arts/onderzoeker. Het rapport bevestigt wat
we al vermoedden; bijna driekwart van de
cliënten in de nachtopvang heeft een ernstige
psychische aandoening en wordt daar niet
voor behandeld. Ook heeft een overgroot
deel van de cliënten lichamelijke klachten,
die variëren van een ontstoken wond tot
hartfalen of klachten als gevolg van de
behandeling van kanker.

Foto: Maxal Tamor

Wij hebben besloten een groep
kwetsbare cliënten overdag binnen te
houden om hen te beschermen en de
juiste verzorging te kunnen bieden.
Daarnaast is er een dagprogramma
opgesteld waarbij ontspanning en
gezondheid voorop staan. Wij zoeken
hierbij nadrukkelijk de samenwerking
met Parnassia en de GGD.
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IN DECEMBER 2016 werden wij verrast door een e-mail van

Foto: Yuliya Gontar

iemand die lid was van de kookclub ‘De kokende mannen.’ Deze
club bood aan om te komen koken voor een groep cliënten.
De reden hiervoor? “Er is geen bijzondere reden, we doen
het graag”. De maaltijd zou niet een dagelijkse maaltijd
van aardappelen, groenten en vlees zijn, maar een heus
kerstdiner! Van het een kwam het ander en uiteindelijk
zorgde de ‘kokende mannen’ onder leiding van
hun chef Tom van der Splinter voor een heerlijk
en feestelijk 4-gangen menu. Hierbij was ook
rekening gehouden met alternatieven in
verband met bepaalde eetgewoontes,
zodat alle, maar liefst 100 cliënten van
de Nachtopvang konden meegenieten.
Met hun professionele en vriendelijke
bediening zorgden de mannen voor
een goede sfeer. Deze bijzondere
avond werd op feestelijke wijze
afgesloten met een muzikale
toegift door één van de
koks op eigen gitaar.
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Van uitvoerder naar regisseur
DE IN 2015 INGEZETTE organisatieverandering heeft zich in eerste
instantie gericht op het primaire proces en de stafondersteuning.
In 2017 volgde de facilitaire organisatie. Daar waar de teams meer
verantwoordelijkheid kregen en namen en zij zich gingen bekwamen
in hun teamrollen (aandachtsfunctionarissen), bleef de facilitaire
dienst achter bij deze moderniseringsslag. Vanuit de teams groeide
de behoefte aan een goede facilitaire ondersteuning, maar er kon
‘niet adequaat worden geleverd.’

Illustratie: Nathapol Kongseang

Er is een traject gestart om als uitvoerende organisatie om te buigen
naar regie-organisatie.
Dit houdt in dat we zoveel mogelijk werkzaamheden uitbesteden,
tenzij deze in eigen beheer aantoonbaar beter kunnen worden
uitgevoerd. We stellen goede contracten met prestatie indicatoren op
die worden beheerd door hiervoor aangestelde contractmanagers. In
dat kader hebben we bestaande contracten herzien of vervangen, is
het facilitaire managementsysteem (aanvragen, inkopen, meldingen)
anders ingericht, is er een service desk opgericht en hebben
we begin 2018 de schoonmaakwerkzaamheden uitbesteed. De
volgende stappen zijn het inrichten van het prestatie indicatorendashboard, het facilitaire menu (wat is er mogelijk) en de serviceovereenkomsten met de teams. Op die manier kunnen we de teams
in het primaire proces optimaal faciliteren.
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We hebben de samenwerking met stichting
WZH opnieuw bekrachtigd met een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst en ook de banden
met Sophia Revalidatie aangehaald. Voor de
mondzorg hebben we een overeenkomst
met Fresh Unieke Mondzorg gesloten. De
tandartsen en mondhygiënisten komen op
de verpleegafdeling en gaan daar, dus in de
vertrouwde omgeving van de cliënt, aan het
werk. Naast deze kwaliteitsverbeteringen krijgt
onze unieke afdeling steeds meer bekendheid
en zijn de bedden altijd gevuld door cliënten
met een Wlz- of een Eerstelijns verblijfindicatie.
Tevens is een aantal bedden bestemd voor
onverzekerde vreemdelingen.
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Foto: Henriëtte Guest

DE VERPLEEGHUISAFDELING Zorg & Wonen
is een beetje een vreemde eend in de bijt. De
meeste mensen hebben bij verpleeghuizen het
beeld van hoogbejaarde bewoners die liefdevol
worden bezocht door familieleden. Bij Zorg
& Wonen is dit anders. Zo ligt de gemiddelde
leeftijd van onze bewoners onder de 50 jaar en
komt er zelden tot nooit bezoek. De cliënten
hebben, naast hun lichamelijke beperkingen,
bijna allemaal ook andere problemen
zoals schulden, verslavingen, geen sociaal
netwerk en zijn vaak al jarenlang op zichzelf
aangewezen. Dat maakt dat ze op hun hoede
zijn en niet gemakkelijk goed bedoelde zorg en
belangstelling toestaan. Hierdoor is het werken
op deze afdeling anders dan in een regulier
verpleeghuis. Je moet van meerdere markten
thuis zijn, tegen een stootje kunnen en creatief
zijn in het zoeken naar oplossingen samen met
de cliënt.

MIJN NAAM IS TAÏS, ik ben 32 jaar en kom uit België. Ik werk bij
de Kessler Stichting als coördinator Dagbesteding en vrijwilligers.
Nu alweer zo’n vijf jaar. Ondanks dat België een buurland van
Nederland is, zijn de verschillen in cultuur niet te onderschatten.
De kleine subtiele verschillen maakten het, zeker het eerste jaar
in Nederland, niet altijd even gemakkelijk. Omdat we dezelfde
taal spreken, zij het met gebruik van andere klanken; een ander
dialect, worden deze verschillen misschien wel onderschat.
Althans, dat was mijn eerste grote leerproces nadat ik in
Nederland was aangekomen.
Het was wennen; Belgen hebben de neiging confrontaties uit
de weg te gaan en alles met de mantel der liefde toe te dekken,
terwijl Nederlanders vaak vrij direct benoemen wat er aan de hand
is (wat dan door Belgen weer vaak als onbeleefd geïnterpreteerd
wordt). Het was even schakelen om bepaalde opmerkingen niet
als een aanval te zien, maar te begrijpen dat er een cultureel
verschil is wat betreft communicatiestijl. Ik zie hierbij zeker
voordelen. Zo hoor ik van collega’s dat ik pijnpunten ‘diplomatisch’
weet te verwoorden. Soms staat mijn, vanuit mijn achtergrond
aangeleerde, bescheidenheid me hierbij wel wat in de weg. Zeker
in de functie van coördinator kun je niet altijd alles met de mantel
der liefde toedekken. Een bepaalde directheid is dan gewenst c.q.
noodzakelijk.

Foto: Henriëtte Guest

Ik heb het erg naar mijn zin. Nadat ik vanaf de eerste dag al
warm werd onthaald, door in het bijzonder de cliënten van de
verpleegafdeling Zorg & Wonen, heb ik verder kunnen groeien
bij de Kessler Stichting. Ik heb warme herinneringen aan de tijd
waarin cliënten mij ‘Haags’ leerden en ik hen als tegenprestatie
een aantal woorden ‘West-Vlaams’ bijbracht. Dit leidde tot
hilarische momenten.
Mijn toekomst ligt overduidelijk in Nederland en carrièregewijs bij
de Kessler Stichting. Ik ben benieuwd welke uitdagingen er nog
op mijn pad komen. Het is een dynamische organisatie waar van
alles gebeurt. Ik wil daar graag aan blijven bijdragen en ook nog
meemaken dat ik in de toekomst niet meer dagelijks aangesproken
wordt op mijn afkomst en Vlaamse tongval. Dat zou mooi zijn!
Taïs
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2016
5% Doorstroomvoorziening
1% Overleden
3% Verpleegafdeling

22% Beschermd wonen

23%
Zelfstandig
met begeleiding

3% Detentie
1% GGZ klinisch

15% Uitval

25% Zelfstandig wonen

2017
3% Verpleegafdeling
17% Beschermd wonen

23% Zelfstandig
met begeleiding

2% Detentie
1% Detox
3% Begeleid wonen
in een groep
1% Onbekend
1% Overleden

10% Uitval
20% Zelfstandig wonen
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DE BEDOELING VAN een opname
in de doorstroomafdeling Zamenhof
(met 69 plaatsen voor volwassenen)
is dat de cliënt doorstroomt naar
een zelfstandige woonruimte, al dan
niet met ambulante ondersteuning.
Dit is niet voor iedereen weggelegd.
Voor iets meer dan de helft van de
cliënten ziet het vervolg er anders
uit. Zo hebben sommige cliënten
meer zorg nodig en worden ze
opgenomen op de verpleegafdeling.
Een ander deel stroomt door naar
een beschermde woonplek of andere
vervolgvoorzieningen. Uitval is er
ook; gemiddeld over de laatste twee
jaren ongeveer 15%. Belangrijke
knelpunten zijn de toegang tot een
sociale woning en de wachtlijsten
voor beschermd wonen.
Hiernaast de grafieken met de
uitstroom van 2016 en 2017 van één
van de twee doorstroom afdelingen.

IK MAG VANAVOND weer als vrijwilliger mee
met, of is het beter gezegd op de Soepbus.
Ik werk fulltime als accountmanager bij een
assurantiemakelaar, maar daarnaast wil ik ook
graag iets voor mijn medemens betekenen/
doen.
De Soepbus biedt die mogelijkheid, 4 uurtjes
per avond vanaf 18.00 uur en dus goed
te combineren met mijn, ook zeker leuke,
betaalde baan. Je roostert jezelf in via het
digitale rooster en dat werkt fantastisch.
Wat is het mooi om op een avond aan
gemiddeld zo’n 60 mensen soep,
brood, fruit, koffie of thee te
mogen uitdelen, een kort
praatje te houden, een
geintje te maken of alleen
maar even te luisteren
of ze tijdens de koude
periode te wijzen op de
nachtopvang.

Foto: Henriëtte Guest

De medewerker van
de Kessler Stichting die
meegaat, biedt ook de
ruimte om dit te doen.
Zij doen misschien wel
de meest ondankbare taak
namelijk het inschenken van de
soep. Dank jullie wel!
Ik doe dit nu zo’n drie maanden en wat
ben ik blij dat ik de stap gezet heb om
mij aan te melden als vrijwilliger bij de
Soepbus. Ik realiseer mij nog meer wat een
goed en makkelijk leven ik eigenlijk heb.
Jennyfer Ponsen (FOTO)

31

OOK IN 2017 was er binnen de Kessler Stichting een
cliëntenraad actief. Het was voor de cliëntenraad een
jaar dat niet helemaal rimpelloos verliep. De vaste
ondersteuner vertrok na vijf dienstjaren en het vinden
van een opvolger kostte veel tijd en energie. Daarnaast
trad er ook een andere secretaris aan. Toch lukte het de
raad om op tal van manieren een bijdrage te leveren in
discussies binnen de organisatie. Er werd gesproken over
de verbouwing aan de Zamenhofstraat, het CTO op de
afdelingen, de oplevering van de nieuwe dagbesteding,
de positie van vrouwen in de nachtopvang.
Daarnaast werden er vijf adviesaanvragen behandeld.
Deze kregen een positief advies. De cliëntenraad volgt
de onderwerpen waarover advies is uitgebracht ook in
de toekomst en kijkt of de daadwerkelijke implementatie
overeenkomt met de gemaakte afspraken.
De activiteiten van de cliëntenraad strekken zich verder
uit dan alleen intern binnen de Kessler Stichting. De
leden zijn ook actief in het vertegenwoordigen van de
doelgroep buiten de organisatie. Zo wordt er actief
deelgenomen aan bijeenkomsten die de Achterban
(cliëntenplatform maatschappelijke opvang) organiseert.
Belangrijk is het Kapstokoverleg, waarin cliëntenraden
van maatschappelijke opvang overleggen met de
gemeentelijke politiek. De raad is ook actief binnen
de Klankbordgroep Beschermd Wonen. Hierin werden
ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen
doorgesproken. Ten slotte is de cliëntenraad een
gesprekspartner voor het Zorgkantoor, waarmee de
ontwikkelingen binnen de afdeling Zorg en Wonen
worden besproken.
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Dagbesteding in beeld
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