
DE KESSLER STICHTING:
BIJZONDERE ZORG VOOR BIJZONDERE MENSEN

‘In mijn werk bij de Kessler Stichting doe ik wat ik het liefste doe, iets betekenen voor 

een ander. Wij openen de deur voor mensen die nergens anders meer lijken te  

passen. Waar anderen stoppen, biedt de Kessler Stichting uitkomst.’ Aan het woord is 

Jeffrey Jubithana (32). Hij werkt sinds juni 2020 bij de Kessler Stichting in Den Haag.  

‘Ik begon als verzorgende op de verpleegafdeling en ben inmiddels leerling-verpleeg-

kundige. Ik heb hier de kans gekregen om een opleiding tot verpleegkundige te  

volgen.’
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“Als standaardoplossingen 
niet werken, kunnen ze 
wel bij ons terecht.”
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“Het is 
voor het 
eerst dat 
ik in de 
zorg werk 
met een 
groep 
mensen 
die zelf 
geen 
vangnet 
meer 
heeft.”

Jeffrey is een zorgprofessional in hart en nieren. 

Hij begon op zijn 16e al te werken in de zorg. ‘Ik 

ben altijd wel een beetje zorgzaam geweest. Ik 

wil graag iets voor mensen betekenen. Ik heb 

eerst met ouderen gewerkt. Mooi om het laat-

ste stukje van hun leven zo comfortabel moge-

lijk te maken. Bij de Kessler Stichting werk ik met 

een veel bredere doelgroep. Ja, zelfs hier op de 

verpleegafdeling. De gemiddelde leeftijd van 

een cliënt is 60 jaar. Een stuk lager dan in andere 

verpleeghuizen.’ 

Verzorger en maatschappelijk werker tegelijk

Bewoners van de verpleegafdeling hebben naast 

zorg ook begeleiding nodig op het gebied van 

financiën, regelwerk en sociale contacten. Naast 

verpleegtechnische taken verzorgt Jeffrey ook 

deze begeleiding. Dit zorgt voor afwisseling in 

zijn werk en maakt het werk fysiek ook minder 

belastend. ‘Je verzorgt én je bent maatschappe-

lijk werker tegelijk.’

Vertrouwen opbouwen

Onze cliënten hebben meestal veel meege-

maakt. Dakloosheid, verslaving, verkeerde keu-

zes in het leven. Vaak heeft iedereen in hun 

omgeving ze al laten vallen. Het is voor het eerst 

dat ik in de zorg werk met een groep mensen die 

zelf geen vangnet meer heeft. Wij zijn voor hen 
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vaak de belangrijkste factor. Het gaat echt ergens over. 

Alleen al een gesprekje voeren is hier heel belangrijk. Ver-

trouwen opbouwen duurt lang. En maak je een misstap… 

dan ben je alles weer kwijt. Maar het zijn stuk voor stuk 

mooie mensen voor wie ik graag iets wil betekenen.’

Geen blad voor de mond

Collega’s zijn belangrijk in dit werk. ‘We doen het samen. 

Samen zetten we ons met hart en ziel in. We staan alle-

maal stevig in onze schoenen en nemen geen blad voor de 

mond. Maar er is bij ons ook altijd ruimte voor een grapje. 

De Kessler stichting is een fijne instelling met veel verschil-

lende afdelingen en vormen van dienstverlening. Toch 

voelt het op een goede manier ‘klein’ aan.

Brede dienstverlening

De Kessler Stichting biedt intramurale- en ambulante zorg. 

Dat doen we in de vorm van noodopvang, kortdurende 

opvang, verpleeghuiszorg, (verzorgd) beschermd en bege-

leid wonen en dagbesteding. Er zijn daarom ook volop kan-

sen om door te leren en door te groeien.  

‘Ik ben blij dat ik die kans heb gekregen. In mijn werk hier 

doe ik wat ik het liefste doe, iets betekenen voor een 

ander. Wij openen de deur voor mensen die nergens 

anders meer lijken te passen. We komen op voor een doel-

groep die vaak vergeten of achtergesteld wordt. Waar 

anderen stoppen, biedt de Kessler Stichting uitkomst. Ik 

krijg elke dag de kans om dit verschil te maken.’

Kessler Stichting

“Niet alleen 
met het hoofd 
maar ook met 
je hart werken.”

Ben je gemotiveerd om na je studie niet alleen met je 

hoofd maar ook met je hart te werken, voor een 

Haagse stichting met een open cultuur waar je én 

goede training én veel eigen verantwoordelijkheid 

krijgt? Kom dan ook werken bij de Kessler Stichting. 

www.werkenbijdekesslerstichting.nl.

Kessler Stichting
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