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Aanbod Rachamhuis
Wat Racham biedt
Wonen
Het Rachamhuis is huisvesting in de vorm van een woon-leerhuis wat gelegen is in het
Valkenboskwartier in Den Haag. De vrouwen wonen in een groot huis als woongemeenschap waarin
steun en aandacht voor elkaar is. Iedere vrouw huurt een eigen studio waarin zelfstandig gewoond
kan worden. In hetzelfde huis woont een beheerdersgezin als ’naaste’ buren. Vanuit die nabijheid
wordt tijd, aandacht, steun en liefde gegeven. Vrouwen leren weer te genieten van zichzelf, van
elkaar en van het ‘gewone’ leven. Het is ‘huisvesting met aandacht’.
Tijdens het wonen in het Rachamhuis werken de vrouwen aan hun individuele begeleidingsdoelen,
die zij met hun maatschappelijk werker hebben opgesteld. Ze zullen worden gestimuleerd om een
zinvolle (vrije)tijdsbesteding te zoeken.
Het Rachamhuis is een plek van waaruit een nieuw sociaal netwerk opgebouwd kan worden. Het is
tevens een huis waar ze kunnen ontspannen en wat hen bescherming biedt.
In het Rachamhuis wordt gewerkt met vrijwilligers. Het beheerdersechtbaar is altijd aanwezig. Als zij
vanwege vakantie of door omstandigheden een aantal dagen afwezig zijn, zijn er twee echtparen
beschikbaar om hen te vervangen.
Daarnaast heeft het Rachamhuis vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij verschillende activiteiten
(maatje, koken, helpen met verhuizen, workshops organiseren)
Op de begane grond van het Rachamhuis is er een ontmoetingsruimte (woonkeuken) om elkaar te
ontmoeten, met elkaar te eten of gewoon een kop koffie en thee te drinken; gezellig samen te zijn.
Het is een plek waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.
Eigen studio
In het Rachamhuis zijn 6 verschillende studio’s.
De studio is tussen 20m² en 30m² groot.
1e verdieping 2 studio’s met eigen badkamer en toilet. Gezamenlijk gebruik van de keuken
2e verdieping 2 studio’s met eigen badkamer gezamenlijk gebruik van toilet en keuken.
3e verdieping 2 studio’s met eigen badkamer en toilet en kitchenette.
Op de 2 verdieping is er een logeerkamer met eigen wastafel.
De studio’s zijn gestoffeerd en niet voorzien van inventaris. De vrouwen ontvangen wel een
‘starterspakket’ bestaande uit serviesgoed, keukengerei en pannen. In de studio’s mag niet gerookt
worden. Kleine huisdieren (bijvoorbeeld poes of klein hondje) zijn welkom.
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Op de 1e en 2e verdieping bevindt zich een keuken die door de beide bewoners van die verdieping
gebruikt wordt.
De vrouwen kunnen zich inschrijven op het woonadres en betalen huur. Er kan huurtoeslag worden
aangevraagd.
De huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met een hulpverleningsovereenkomst van de
begeleidende organisatie. Stopt de hulpverlening bij Shop, De Haven of een andere organisatie dan
vervalt het recht op het wonen in het Rachamhuis.
Veiligheid en bescherming
Stichting Racham biedt een veilige woonomgeving voor de vrouwen.
De afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Den Haag, de politie en het HEIT zijn op
de hoogte van het Rachamhuis. Er is cameratoezicht op de voordeur zodat vanuit iedere woonruimte
gezien kan worden wie er voor de deur staat.
Het adres van stichting Racham moet zoveel mogelijk anoniem blijven.
De vrouwen mogen bezoek ontvangen. Mannen zijn niet welkom in de eigen studio.
In het kader van herstel van relaties kunnen gesprekken in de ontmoetingsruimte ‘aan de
keukentafel’ worden gevoerd.
Er mogen geen verslavende middelen worden gebruikt. Als er sprake is van gebruik van verslavende
middelen of het overtreden van afspraken zal er een officiële waarschuwing gegeven worden. Na
herhaalde waarschuwingen zal de huurovereenkomst worden ontbonden.
Voor het samenleven gelden huisregels. De vrouwen tekenen voor het naleven van deze regels.
Het Rachamhuis heeft toestemming nodig voor het uitwisselen van informatie aan de begeleidende
organisatie.
Presentie
De beheerdersvrouw coacht de vrouwen in hun dagelijks leven en biedt hen woonondersteuning. De
vrouwen werken met hun hulpverlener aan hun individuele begeleidingsdoelen en kunnen een
beroep op de beheerders van het Rachamhuis doen als het gaat over de dagelijkse dingen; of
gewoon even op verhaal komen aan de tafel. Het beheerdersgezin van Racham stelt zich op als
gelijkwaardig. Het gezin fungeert als steunende sociale omgeving waarop een beroep gedaan kan
worden.
Er hoeft geen direct contact te zijn tussen de hulpverlener en de beheerdersvrouw Als het nodig is
kan zij betrokken worden bij een gesprek. Dit altijd in overleg en op vraag van de bewoonster.
Sociale contacten
Het woon-leerhuis is een woongemeenschap van waaruit een nieuw sociaal leven opgebouwd kan
worden. Er kan contact gelegd worden met vrijwilligersorganisaties, sociaal ondernemers en/of
kerken om een netwerk van vrijwilligers te vormen die inzetbaar zijn voor verschillende taken en om
sociale contacten mee op te bouwen. Elke vrouw kan in samenspraak met maatschappelijk werker
gekoppeld worden aan een ‘maatje’.
Maatschappelijke participatie
Vanuit het Rachamhuis worden vrouwen ondersteund bij hun deelname aan het samenleven in
Nederland. Vanuit de beheerders kan steun en advies gegeven worden bij het regelen van allerhande
zaken.
Nazorg
Als vrouwen na het wonen in het Rachamhuis weer helemaal zelfstandig wonen, blijven ze welkom
voor ontmoetingen. In het Rachamhuis zullen hiervoor ‘nazorg-ontmoetingen’ georganiseerd
worden.
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B. Wat Racham van hulpverlenende organisatie verwacht
Individuele begeleiding:
Voordat de vrouw zich bij Racham aanmeldt neemt zij al deel aan het uitstaptraject van de
verwijzende organisatie. Tijdens het verblijf blijft deze organisatie verantwoordelijk voor dit traject
en is ze verantwoordelijk voor de hulpverlening op alle leefgebieden. Dit betekent dat de
hulpverleningsgesprekken frequent blijven doorgaan zolang de vrouw in het Rachamhuis woont.
Deze gesprekken vinden plaats tussen de vrouw en de maatschappelijke werker. Indien nodig kan
Racham hierin betrokken worden. Hiervoor zal de vrouw dan schriftelijk toestemming moeten geven.
Specialistische hulpverlening
De hulpverlenende organisatie draagt zorg voor het organiseren van specialistische hulp zoals
bijvoorbeeld traumaverwerking, herstel van relaties of psychiatrische hulp.
Inkomen
De vrouwen moeten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en in staat zijn om de huur te
betalen. Daarom is het noodzakelijk dat zij rechthebbend in Nederland zijn en een uitkering hebben
of stabiel inkomen uit werk.
Dagbesteding
Voor de aanmelding bij het Rachamhuis is het verplicht dat een vrouw (zicht op) een dagbesteding
heeft. Als er belemmeringen ten opzichte van reguliere dagbesteding zijn, kan het werken aan
persoonlijke doelen en dagstructurering ook voldoende zijn. Doel van dagbesteding is verveling en ´in
huis hangen´ tegen te gaan. Dit moet een onderdeel van het hulpverleningsplan blijven. Denk hierbij
aan een vrijwilligersfunctie, opleiding of betaalde baan. Dit is onder verantwoordelijkheid van de
begeleidende organisatie. Racham kan hierin eventueel meedenken vanuit eigen netwerk en dit
bespreken met de begeleidende organisatie.
Gezondheidszorg
Vrouwen kunnen ingeschreven blijven bij hun eigen huisarts of tandarts. Vanuit het Rachamhuis zijn
er contacten met huisarts en tandarts in de buurt. In geval van nood of advies kan er een beroep op
hen gedaan worden.
Wijze van aanmelding
De verwijzende organisatie legt contact met het Rachamhuis om de mogelijkheid van het wonen
voor een vrouw te bespreken. Racham gaat er vanuit dat er door de verwijzers een goede
voorselectie wordt gedaan. Er wordt een orientatiebezoek gepland. Tijdens het bezoek kan er kennis
gemaakt worden met de beheerders en het Rachamhuis. Vanuit de verwijzende organisatie is er één
aanspreekpunt richting het Rachamhuis
Tijdens het orientatiebezoek kan de vrouw de woonomgeving en de studio’s zien en krijgt ze te
horen wat het Rachamhuis haar kan bieden. De vrouw krijgt een inschrijfformulier,
voorbeeldhuurovereenkomst en de huisregels mee.
Vervolgens heeft zij een week om te overwegen of zij in het Rachamhuis wil wonen en e-mailt zij het
ingevulde inschrijfformulier naar Racham.
Er wordt vervolgens een 2e gesprek (nadere kennismaking) gepland. Bij dit gesprek is de
beheerdersvrouw en een intake-vrijwilliger aanwezig. Tijdens dit gesprek worden het
inschrijfformulier en de huisregels besproken. De werkdag na dit gesprek hoort de vrouw of zij in het
Rachamhuis kan komen wonen. Voor Stichting Racham is het belangrijk dat het Rachamhuis duidelijk
in een behoefte voorziet en dat de vrouw past binnen de samenstelling van de bewoners. Het
Rachamhuis neemt de eindbeslissing.
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Er wordt vervolgens in overleg met de hulpverlenende organisatie en de vrouw een datum gepland
voor het bewonen van het Rachamhuis. Bij bewoning worden de huurovereenkomst en de huisregels
ondertekend waarna de vrouw de sleutel in ontvangst neemt.
Gesprekken en bezoeken zijn alleen op woensdag, donderdag of vrijdag mogelijk.
Inhuizen kan op woensdag tot en met zaterdag.

Criteria voor opname:
Volledig gestopt met het prostitutiewerk
Niet verslaafd
Legaal in Nederland verblijvend met recht op voorzieningen
In begeleiding bij een professionele organisatie
Doelen op gebied van maatschappelijke participatie, sociale contacten of zelfredzaamheid
In staat om zelfstandig te wonen

Mogelijkheden in het Rachamhuis:
Inloopochtendden voor vrouwen die uitgestapt zijn en in de buurt wonen
Creativiteit en workshops in de keuken

Contactgegevens
kennismaken@stichtingracham.nl
Telefoonnummer: 0642310992
Marieke Dingemanse
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