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1 Inleiding
In het jaar 2014 werd stichting ISP geconfronteerd met een zwaard van Damocles dat boven haar
hoofd hing. De subsidie bij Amstelveen voor de regio Amstelland dreigde af te lopen. Daarbij
kwam de gemeente Haarlem ondanks de gift van een half jaar continuering van de subsidie 2013,
op 1 juli 2014 tot het volledig stoppen van de subsidie.
Dit gaf veel stress binnen de medewerkers en ook de klanten vroegen zich af of hun ondersteunende club wellicht van hen zou worden afgenomen.
Gelukkig ontvingen wij van de gemeenten Bloemendaal en Heemskerk dit jaar wel (weer)
subsidie.
Er werd een spaarpotje gevonden waarmee, met voldoende bezuinigende maatregelen binnen de
organisatie, toch het werk voor onze klanten dit jaar gecontinueerd kon worden
De nieuwe locatie moest zich ook bewijzen. De klanten vonden gelukkig toch de weg naar
de Pletterij eerste verdieping alras.
2. Netwerken en samenwerken.
Het ISP als vrijwilligersorganisatie werkt samen met diverse professionele organisatien o.a. binnen
de Regiokamer van het Landelijk Platform GGZ, vanwaaruit wij de erkenning hebben als officieel
“Steunpunt GGZ” en ook binnen de BONJO, de landelijke koepel van vrijwilligersorganisaties voor
(ex)-gedetineerden, al of niet ondersteund door beroeps.
Regionaal timmert het ISP aan de weg binnen het Platform Minima Organisaties Haarlem en omstreken en ook binnen de Werkgroep Minima, een samenwerking met de beroeps van Maatschappelijk werk en juristen. Ook is het ISP lid van Zorgbelang Noord Holland, waarbij het deelneemt
aan de Werkplaats (O)GGZ. Tevens wordt vanuit het ISP deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering daarvan.
Vervolgens is het ISP lid van het Net-werk Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland en neemt het deel
aan de beide Werktafels in Haarlem Schalkwijk en Centrum. Ook hierbinnen is er samenwerking
met de professionele aanbieders.
Daarnaast maakt het ISP voor haar spreekuur in Amstelland gebruik van de ruimte die de
Marokkaanse Gemeenschap huurt van de Buurtkamer Amstelveen, waarbij respect en samenwerking centraal staan.
In Amstelveen werkt het ISP ook samen met Stichting Worae Care, in de sfeer van meedenken en
ook voor financieel– administratieve ondersteuning. Deze stichting wil een kraamkliniek bouwen
in Ghana en ook daar en in Amstelveen e.o. Voorlichting geven. Tevens wordt (nog kwalitatief
goed) medisch en educatief materiaal naar respectievelijk Ziekenhuizen en Scholen in Ghana getransporteerd.
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3. Klanten en contacten 2014
In de tabel van aantallen klanten en contacten (zie hieronder) kunt u de eerder vermelde stress
van al onze registrerende medewerkers waarnemen.De verhouding tussen aantal klanten en het
aantal contacten nadert de 1 : 4, waarbij het aantal geregistreerde klanten doet vermoeden dat er
diverse personen niet zijn meegenomen.
In verband met de ingewikkeldheid van het registratieformulier, zijn niet alle onderzochte factoren
met de volledige aantallen in beeld gekomen. Wij gaan ervan uit dat de wel beschreven groep
representatief is voor de totale groep. Dit omdat de omissies in het registreren min of meer willekeurig hebben plaatsgevonden.
Het hoge aantal nieuwe klanten (meer dan 1/3 van het totaal) wijst erop dat de verhuizing naar de
Pletterij geen probleem opleverde. De vaste klanten waren a.h.w. meegenomen of werden trouw
bezocht.

De Wie ben ik Bijeenkomsten
Naast de in AWARE-CSM geregistreerde klanten zijn ook de deelnemers aan onze Wie ben ik bijeenkomsten geteld, Tevens wordt op de inhoud ervan ingegaan.
In d’Evelaer in Heemskerk zijn 2 keer Wie Ben Ik gespreksmiddagen geweest. Hier namen (* exclusief de organisatoren) ca 3 mensen uit Heemskerk deel.
In Alleman te Amstelveen hebben aan de totaal 12 bijeenkomsten wel 10* verschillende personen
deelgenomen. Gemiddeld namen er per bijeenkomst 4 personen aan deel.
Aan de 12 bijeenkomsten van Wie ben ik te Haarlem namen in totaal 17* verschillende personen
deel. Gemiddeld waren er aanvankelijk 5 personen groeiend naar 11-12 personen in de laatste
maanden. De bijeenkomsten werden gehouden bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH), behalve de laatste die werd gehouden in het gastvrije Gravinnehofje.
Opvallend is dat soms mensen de WIe ben ik-groep gebruiken als toetssteen of afzefgebied om
zichzelf in te spiegelen. Als voorbeeld: een gehandicapte vrouw vond het openhartige geprek zo
weldadig omdat ze doorkreeg niet alleen zelf problemen te hebben en zo weer verder met haar
leven kon.
Het totaal aantal klanten
Wanneer wij deze ca 20 deelnemers aan de Wie ben ik meetellen met onze geregistreede klanten, dan wordt het totale aantal mensen dat gebruik maakte van de inzet van het ISP op 223.

Aantal contacten per klant
Het ISP stak ook in 2014 weer veel mensen een warm hart onder de riem: met een luisterend oor,
met informatie die men dringend nodig had (bijv. adres van een instantie), een belastingaangifte
(NB) e.d. Bezoekwerk werd helaas niet veevuldig geregistreerd, waardoor meerdere bezoeken
ook onder “1 maal contact:” zijn terug te vinden.
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Andere klanten worden vaker geregistreerd, Dit houdt in o.a.
Digid aanvragen voor aanmelding bijv voor werk.nl of voor belasting, aanvragen toeslagen etc. Het Ordenen van papieren kan
evenmin in 1 maal worden afgehandeld. Sommige klanten hebben zo’n laag inkomen of zo’n hoge schuldenlast dat er veel tijd
en aandacht voor nodig is om hun probleem te kanaliseren.Ook
in het bezoekwerk zijn grotere aantallen mogelijk omdat mensen
soms onterecht zijn opgenomen en aandacht nodig hebben om
eruit te komen, dan wel dat er een maatjes- of mantelzorg-rol is
van onze medewerkers. E.e.a. kan gezien worden als een probleem bij de (meldactie) Ambulantisering (Zie www.lpggz.nl).

Problematiek
Geld was in 101 contacten geregistreerd als de hulpvraag. Totaal 35 personen hadden geldproblemen waarvan sommigen zeer lange tijd! Daarnaast was er ook sprake van schulden en deurwaaders bij ruim 10 mensen welke niet bij Geld waren geregistreerd, zo zijn er ruim 45 klanten arm
Er waren 22 mensen die een detentie-verleden hebben. Dit is meestal niet de hulpvraag waarmee
wij hen ondersteunen, maar de vraag
wordt wel gesteld op ons inschrijfformulier, mede vanuit ons lidmaatschap van
van Bonjo. Hier betekent dit dat mensen
5 maal zijn bezocht in detentie.
Juridisch probleem slaat vaak op deurwaarders die mensen voor de rechter
dagen. Ook rond de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan
aanvraag of dreigende uitsluiting een
reden zijn. Bij dreigende huisuitzetting
redden wij meestal ook wel, maar soms
zijn het alleen de goede juristen die dit
kunnen voorkomen. Met name kan hier extra vermeld worden mw. Filemon die daar meermaals bij
betrokken was. Bij algemene zorg hoort het ondersteunen van klanten bij internethandelingen
zoals bankzaken of downloaden formulieren bij gemeente e.d. of de eerder genoemde toeslagen
e.d. Daarnaast het luisterend oor, soms wel uren lang, gewoon omdat de mens het even kwijt
moet. Ook e-mailen om bijv. de rechtmatige beslagvrije voet af te dwingen.
Ook Inburgeren komt voor: uitleg van brieven die mensen toegestuurd krijgen van instanties.
De aard van de hulpvraag is vaak acuut, brieven die men niet begrijpt, deurwaarders die vaak
zeer opdringerig en bedreigend konden zijn, (dreigende) beslaglegging of huisuitzetting enz.
.Eenmalig is een aangifte van de belastingen, of een klusje bij mensen thuis of een adres geven
via de telefoon.Structureel is wanneer het alleen maar om het sociale contact gaat of meer om het
soms vele aandacht vragen, dat sommige mensen nu eenmaal nodig hebben.
Actie ISP
De actie die nodig is varieert met de
vraag.Veelal zien wij ons werk als praktische
ondersteuning. Wij wijzen niemand af omdat hij
een tekst niet begrijpt, wij wijzen niemand af die
de formulieren niet kompleet heeft. Ook Gezelligheid, Luisterend oor, Infomatie geven, Geruststellen en Goed gesprek laten zich onderscheiden. Ook Trajecplan komt voor, soms zijn de
problemen zo complex dat dit noodzakelijk is. De Stichting ISP draait ook daar haar hand niet
voor om.Voorkomen is beter dan genezen. Het ISP voorkomt erger, de Zelfwerkzaamheid wordt
bevorderd. Het analysen en op een rijtje zetten is vaste prik bij het ISP.Problemen panklaar maken
om de klant door te verwijzen naar de professionele hulp. Zo is het ISP een voorportaal. Het ISP
4

blijft vaak als vertrouwenspersoon betrokken bij de
klant.
Burgerlijke staat
De meeste klanten van het ISP zijn alleenstaanden,
d.w.z. staan alleen in het leven. Partnerschap al dan
niet met kinderen blijft een groot deel van de groep.
Er is een geringe stijging in het aantal thuiswonenden.
Dit heeft te maken met de groeiende groep jongeren
die via hun ouders een beroep op het ISP doet.
Inkomen en bron inkomen
Een groot deel van de klanten heeft een minimum inkomen en bijna 40 klanten heeft minder dan bijstand
of totaal geen inkomen. Inkomen uit arbeid levert
soms maar weinig op. Jongeren moeten soms leven
op kosten van de ouders. De bron van inkomen is
naast arbeid, vaak bijstand en WAO. Onbekend is een kwestie van registratie,
de stres veroorzaakt hiaten.
Afkomst
De afkomst van mensen is ook gevraagd. De meeste mensen hebben hun wortels diep in de Nederlandse bodem. Een grote groep is van Afrikaanse origine:
Egypte en Marokko spannen de kroon en ook Somalië. Uit diverse landen in
Azie zijn ook veel klanten van het ISP afkomstig, m.n. uit Irak en Thailand.
Amerika: de ABC eilanden en Suriname zijn een basis voor 10 klanten.Voor het
overige spreekt de tabel voor zich.
De medewerkers van het ISP spreken ook hun talen,
Arabisch, Berbers, Pools. Tchechisch, Slowaaaks, etc.
en verstaan zelfs Russisch.
Toeleiding
De Toeleiding gaat overwegend via de bekenden. Een
goede tweede is de hulpverlening. Ook onze PMO-collega organisaties zoals Steunpunt Arbeidsongeschikten
en de ANGO brengen klanten naar het ISP voor ondersteuning bij vragen en problemen. De stadsgids leidt
mensen ook naar het spreekuur.
Opleiding
De opleiding van de klanten kent een breed scala met
het zwaartepunt bij Middelbare opleidingen. Er zijn ook
enkele vaklui die een beroep doen op het ISP.
GGZ-historie
Onze registratie brengt ook de GGZ-ervaring van mensen
in beeld. Een groeiende groep beantwoordt hier met
“geen”, d.w.z. kennen de ggz (nog) niet.Veel klanten hebben Ambulante steun en soms opname
(gehad). De herkenning bij onze medewerkers vanuit de 1e lijn ggz stelt mensen altijd gauw op
hun gemak.
De aanvullende verzekering is
bij 20 klanten afwezig, meestal
ten gevolge van schulden bij de
zorgverzekering. Van veel klanten is dit gegeven onbekend.
Soort contact
Het soort contact laat een toename zien van de digitale
dienstverlening.Toch blijft huisbezoek en Instellingsbezoek de top vormen. “Meegaan“ komt ook in
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beeld. Ook hierin toont stichting ISP haar kwaliteit.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van onze klanten was in 2014 ca 49 jaar.De opbouw
van de leeftijd is redelijk evenwichtig te noemen. De jongste groep krijgt
meer vorm. Ook de ouderen zijn goed vertegenwoordigd. De brede opstelling van het ISP komt hierin tot uiting.
Geslacht
De verhouding tussen man en vrouw was
dit jaar in het voordeel van de vrouwen.Wij
danken daarvoor onze vrouwelijke medewerkers, m.n. Elise van Lierop en Doke
Raven.
Duur contact
De tijd die geregistreerd is ligt grotendeels
tussen 15 minuten en 1 uur. 135 contacten waren langduriger.
De afhandeling werd in 71 contacten geheel niet bereikt. Dit kan zijn: een persoon
is onbereikbaar, de papieren vergeten e.d.
Subdoel bereikt is bij de “actie van afhandeling” vaak gemeld. Ook met kleine stapjes bereik je
grote doelen. Afgerond is echt weg bijv. overlijden of de weg gevonden.
Woonplaats

Uiteindelijk hebben wij in het gehele land (zelfs ook daarbuiten t.w. Nador in Marokko) wel enkele
cliënten die een beroep op ons deden in 2014, het gaat hierbij om de rol van het ISP als aanspreekpunt in nood.
Opnieuw is Haarlem waar ons kantoor gevestigd is, de nadrukkelijke koploper, waarbij ook hand–
en spandiensten meer aan de orde van de dag zijn. Toch vinden we ook hier en in heel Noord Holland mensen in nood: uitkering geweigerd, vermeende fraude, beslaglegging op inkomen,
huisuitzetting, zonder adres of zonder woonruimte. In samenwerking met op de 1e plaats de klant
zelf, maar ook met de professionele hulpverlening, wordt de klant zo goed mogelijk ondersteund.
Ook worden veel mensen thuis bezocht en in de instellingen, bijvoorbeeld detentie en Geestelijke
Gezondheidszorg. Het ISP staat in alle contacten in alle steden en dorpen, zoveel mogelijk naast
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de klant en vecht samen met hem of
haar voor zijn of haar welzijn.
4. Website en PR
De statistiek van de website moest dit
jaar opnieuw beginnen, aan te rooskleurige getallen heeft niemand wat.
Daarom een nieuwe start in mei 2014.
Het aantal unieke bezoekers is daarmee gemiddeld ca. 16 per dag. De
PR voor de activiteiten liet dit jaar,
mede door de genoemde stress-factoren, enige steek vallen. Het is mogelijk dat hierdoor de site minder bezocht is. De site is al jaren
identiek, met allle informatie op de home-pagina, dit vraagt om verandering. De Nieuwsbrief is een
echte trekker.
De Nieuwsbrief komt in 2014 op 7 uitgaven.
5. Naschrift i
Wij constateren helaas een tweedeling in de maatschappij van ups en downs met daartussen in
een groep die probeert de negatieve gevolgen te verminderen
Wij willen dat eenieder, in de strijd om het bestaan, volwaardig kan deelnemen aan de Zorgzame
Sociale Samenleving. Wellicht daalt dan het gevoel van onmacht en kwaadheid, bij gebrek aan
vertrouwen; en de behoefte aan beveiliging en controle.
Preventie en voorkomen is daarbij beter dan genezen, zodat mensen meer hun eigen inzicht en
vermogen ontdekken. Dit sluit aan bij de 20-jarige ISP-leus: “de Kracht van het Zelfdoen”.
6. Bestuur, medewerkers en stage
Het ISP-bestuur bestond op 31 december 2014 uit 3 personen: Ton de Vries, voorzitter, Emad el
din Abdin, secretaris en Martien Luijcks, penningmeester. In totaal kent het ISP 15 vrijwilligers en
bood stageplek aan 3 stagiair(e)s in het begin van het jaar, en ook aan 2 ex-stagiair(e)s die hun
afstudeeronderzoek bij het ISP probeerden te realiseren. Een onderzoeksplan werd niet door de
opleiding aanvaard, het andere plan lijkt het wel te redden.
Bestuur Stichting ISP en haar medewerkers
i.o. Martien Luijcks, Penningmeester
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