
Jaarverslag ISP 2021 

Op 31 december van dit jaar moesten we afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde  
Voorzitter Ton de Vries.    
 

De Klanten  
95 mensen zijn In 2021 geregistreerd en de gemiddelde leeftijd  van hen was 48,7 jaar, de jongste 
was 1 jaar, en de oudste was 95 jaar oud. 

Veel van onze klanten is afkomstig van buiten Haarlem.  Hoewel  toch meer dan de helft wel in ons 
mooie Haarlem woont of verblijft.  Zie beide afbeeldingen hieronder. 

 

Uit Afrika  en Azie zijn veel mensen afkomstig. De bureaucratie, de  bewijslast evenals de 
informatieplicht kunnen soms enigszins beknellend werken. 
Dit kan leiden tot het beroep op het ISP.  

Ook de Nederlandse Taal is niet door alle mensen goed geleerd. 

De woonplaats ligt met een accent op Zuid Holland, dit is mede ten gevolge van de overstap van de 
capabele oudere cliënten van de GGZ in Bennebroek naar de Weeligenbergh te Hillegom.. 

 
Soms komen mensen van buiten deze indeling, zoals iemand uit Amsterdam en ook uit Italië .   

Het ISP staat voor iedereen klaar. 

Het totaal aantal geregistreerde contacten AWARE  in 2021 was 
245.   
Dit registratiesysteem Aware CMS is ontwikkeld samen met 
Ricardo van Driest van Total Progress. 
 
De verdeling per aantal per persoon is weergegeven in bijgaande 
tabel. Het Corona gebeuren speelt mee in de aantallen. 



Vanuit deze registratie komen 92 (of soms iets 
meer of minder) aantal klanten voort. 
Hieronder ziet u dat  er iets meer man dan vrouw 
een beroep deden op het ISP 
Opvallend is de toename van Partners  met of 
zonder kinderen  Uiteraard is het grootste aantal 
alleenstaande. 

De toeleiding is via mond tot mond reclame het 
meest voorkomend.  Ook de collega organisaties 
in de geest van het voormalig Platform Minima 
Organisaties attenderen mensen vaker op het ISP.  

De opleiding lijkt enerzijds de laaggeletterden te 
betreffen, maar soms ook universitair en 
vakopleiding.  Enige opleiding hebben onze 
klanten doch veelal wel gehad. 

Vanuit onze registratie in AWARE komen 92 (of 
soms iets minder) aantal klanten voort. 
Hieronder ziet u dat  er iets meer man dan vrouw 
een beroep deden op het ISP 

 
Opvallend is de toename van Partners  met of 
zonder kinderen  Uiteraard is het grootste aantal 
alleenstaande 

 

Het inkomen van onze klanten kan variëren, maar 
een stevige poot staat op de bijstandsnorm. Bij 
binnenkomst ontbreekt het af en toe aan 
inkomsten, dan doet het ISP er alles  aan om dat 
in orde te maken. 
 
Met de Geestelijke Gezondheidszorg heeft een 30 
tal mensen te maken gehad.  Onze 
laagdrempeligheid  brengt ook andere burgers bij 
het ISP   

De meeste mensen zijn aanvullend verzekerd, ook 
de toeslagen moeten soms nog georganiseerd 
worden. 

In principe handelt het ISP de hulpvraag af,  al kan 
er natuurlijk altijd een nieuw probleem optreden. 
 

In detentie hebben een viertal mensen enige tijd 
moeten zitten,  gelukkig  kennen wij geen 
terugvallen. 



 

Tot zover de registratiegegevens, 

 

De Wie ben ik-bijeenkomsten hebben in 2021 vijfmaal plaatsgevonden. Er namen 9 of 10 mensen per 
keer aan deel. 
De thema’s waren kortweg: Corona, Overleven, Mijn naaste, Toekomst en Overlevingskunst. 

 
Financieel 
Het saldo van de ING bank  is 406,61 dd. 31-12-2021 
De Inkomsten waren afkomstig van Haarlem (3000), Bloemendaal (540), 
een gift van 300 en enkele vergoedingen voor kopieën,  totaal 3840,30 
Het totaal aan kosten was in dit jaar 6160,63 

 

Het Bestuur bestond op 31 december 2021 wegens het overlijden van Ton de Vries op deze datum 
uit: 
1. Emad  El Din Abdin (secretaris en 2e penningmeester) en  

2. Martien Luijcks (w.n. voorzitter en 1e Penningmeester) 

 

De actieve medewerkers van dit jaar waren Rik Wiersma, en Moh Za. 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 16 november 2022 

 

 

 

 

Emad El Din Abdin      Martien Luijcks 

 

 

 

 

 

 


