
Jaarverslag ISP 2016

Voorkomen is beter dan genezen



Aantal klanten en deelnemers in 2016. 
In dit jaar vonden 194 mensen zich prettig bij 
het ISP, waarvan 162 geregistreerd via 
de primaire en tertiaire preventieve spreekuren 
en het bezoek- werk. Dit nog los van een 3-tal 
medewerkers dat niet aan registreren van 
hun klanten  toekwam dit jaar. Dit kan mede 
het gevolg zijn van de �nanciële stress waar-
onder 
onze stichting lijdt. Dit verklaart w.s. het 
verschil met de vorige jaren.  Voor dit jaarver-
slag 2016 gaan wij voor statistische verwerk-
ing uit van de wel geregistreerde klanten 
zijnde 162.
Naast de spreekuren en het bezoekwerk 
organiseert het ISP ook de gezellige ‘Wie 
ben ik’ bijeenkomsten in regio Haarlem 
(gemiddeld 6  deelnemers per keer) en regio 
Amstelveen  (gem. 3 per keer) en Heemskerk 
(gem. 3 per keer) ; hieraan namen totaal 32 

De Wie-ben-ik_ bijeenkomsten
In Haarlem namen 17 personen exclusief Ton en Martien  in 2016 deel aan deze maandelijkse bijeenkomsten 
in de Pletterij.  De thema's waren dit jaar: Wie ben ik en......
1. mijn Zorgzame Sociale Samenleving? 2. Wie ben ik eigenlijk?, 3. Ben ik gelukkig? 4. Mijn beperking? 5. Hoe 
kan ik mijn ei kwijt? 6.  Mijn bevestiging? 7. Mijn vertrouwen en leerschool? 8. Mijn genieten?  9. Mijn  
geweten? 10. Mijn verantwoordelijkheid en spijt? 11. Mijn feesten?  12. Mijn loslaten?
In Heemskerk bij Jansheeren waren er totaal10 mensen die deelnamen aan de bijeenkomsten, Ton, Martien en 
stagiaire Shali zijn hierbij niet meegeteld. De thema's waren: Wie ben ik en...: 
1 de goede voornemens; 2  mijn onzekerheid en erkenning; 3. mijn verbondenheid; 4. mijn omgeving als 
vluchteling;  5. Hoe ga ik om met mijn zorgen; 6. mijn gevoel (mijn "ei"); 7. hoe voel ik mij vrij; 8.  mijn aandacht 
en beïnvloedbaarheid; 9. Mijn nieuwe start;  10. Hoe kan ik mijn blijheid (terug)vinden.; 11 mijn naaste.
In Amstelveen namen er in 2016 totaal 5 mensen deel aan de gespreksmiddagen in Alleman.
Shali en Martien zijn hierbij niet meegeteld.. De thema's waren: Wie ben ik en..: 1. mijn eten en met wie eet ik;  
2.  mijn sport; 3. mijn invloed;  4. hoe vind ik mijzelf ; 5. mijn bijgeloof;  6. mijn babbelen;  7.  Hoe kan ik mijn ei 
kwijt ; 8. mijn geduld en begrip; 9 mijn vertrouwen; 10: waar gaan we naartoe;  11. mijn gevoel van onrecht
De verslagen van de Wie ben ik bijeenkomsten vindt u op de ISP-site.

Afkomst van de klanten in 2016
In dit jaar heeft het ISP in totaal 67 klanten van migrantenafkomst bijgestaan, dit is ruim 41 % van de 162 
geregistreerde mensen.   Uitgaande van het totaal aantal mensen, inclusief de deelnemers  van de Wie ben 
ik-bijeenkomsten, t.w. 70 op 194  gaat het om 36 %. De vaardigheid in de Nederlandse taal is bij veel klant-
en van migrantenafkomst  nog enigszins moeilijk te noemen, ook de vrijdagmiddag als moskee-middag 
werkt belemmerend,, waardoor deelname van hen aan de Wie ben ik bijeenkomsten nog beperkt is.

Het aantal vrouwen van de geregistreerde klanten-groep was  80 tegenover 82 mannen.
Van de deelnemers aan de Wie ben ik groepen (32)  waren 21 vrouwen en 11 mannen. .
Totaal hebben 101 vrouwen tegenover 93 mannen  (is 194) in 2016 van het ISP gebruik  gemaakt.

Stage
In 2016 heeft Shalivienne Rampenburg stage bij het ISP gelopen voor Bedrijf-Administratieve MBO-
opleiding.
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mensen deel.  De deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn voor het ISP een klankbordgroep buiten de 
hulpklanten.



De contacten in 2016
Hierna ziet u de gegevens van de registratie  van onze 
contacten met onze klanten.  Ernaast geven wij enige 
toelichting bij de gegevens.
Het totaal is 932 contacten per 162 klanten is bijna 6 
contacten per klant.

Soort contact  is overwegend spreekuur.  Huisbezoek samen 
met Instellingbezoek blijft een tamelijk grote groep. Het 
Digitaal soort contact treedt nog niet vaak op, maar soms 
toch wel, het wordt minder geregistreerd  want het medium 
is te vluchtig en soms alleen om tot een afspraak te komen.
Meegaan Justitieel en overig is iets vaker dan in 2015. 

De Problematiek wordt voor het leeuwendeel als algemene 
zorg gezien. Geld is een goede tweede in aantal. Drie 
mensen kwam uit detentie, maar hun problematiek was 
geld.

Wonen (het zoeken naar -nieuwe huisvesting of 
problemen  met het wonen) was  dan ook een 3e grote 
binnen de problematiek, 
Soms komen mensen met 3 of meer hulpvragen, dan is 
algemene zorg gauw geregistreerd.

De ondernomen actie is overwegend Praktische Onders-
teuning. 
Bij de preventieve dienstverlening zoals het ISP dat uitvoert 
is dit een directe steun met de kracht van het Zelfdoen om 
de klant te assisteren met soms kleinere, en soms grotere 
problemen om te komen tot gezamenlijke aanpak en tot 
een oplossing te komen.

Duur van het contact laat zien dat het ISP tijd neemt voor 
haar klanten.  Volgens onze registratie duurden onze 
contacten in meer dan 100 gevallen langer dan een 1 uur.  
Het ISP neemt tijd voor de mens in nood. 
 
Het bestuur en medewerkers
Op 31 dec 2016 bestond het bestuur weer uit Ton de Vries 
(voorzitter)  Emad el din Abdin (secretaris) en Martien 
Luijcks (penningmeester).
Het aantal medewerkers was op deze datum 12, waarvan 3 
als oproepkracht.

Financieel 
Onze voorzitter onderhield het ISP in 2016. Een bijdrage 
van gemeente Heemskerk ad 500  en kleine en grotere 
giften van medewerkers en deelnemers aan de Wie ben ik 
bijeenkomst zorgden voor een kleine aanvulling.  Ook gaf 
Omroep Max  500  euro bij het kerstdiner (zie ISP-site 
Kerstdiner).
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Soort contact: Chatten via MSN / SMS 10
E-mail 13
Huisbezoek 70
Instellingsbezoek 188
Meegaan justitieel 8
Meegaan naar overige 25
Niet gevonden 0
Ontmoeting 5
Overig 1
Schriftelijk 7
Spreekuur 475
Telefonisch 74
Via derden 56

932
Problematiek Adres nodig 9

Algemene zorg 704
Detentie 0
Geld 123
GGZ 4
iInburgeren 4
Juridisch probleem 3
Onbekend 2
Relatie 17
Verslaving 13
Werk 9
Wonen 31
Ziekte 13

932
Aard hulpvraag Acuut 761

Eenmalig 13
Niet gevonden 2
Structureel 156

932
Actie ondernomen Cursus Nederlands 1

Doorverwezen 1
Fiscale steun 7
Geruststellen 8
Gezellig uit 0
Gezelligheid 29
Goed gesprek 37Hulp bij formulieren 
invullen 17
Hulpvraag verduidelijkt 7
Informatie geven 27
Luisterend oor 77
Meegaan met 9
Niet gevonden 6
Ordenen papieren 5
Praktische ondersteuning 699
Trajectplan opgesteld 2

932
Duur van contact 105 min 2

120 min 50
15 min 189
30 min 214
45 min 196
60 min 213
75 min 34
90 min 30
Niet gevonden 4

932



Website ISP:  www.informatiesteunpunt.nl
Tenslotte bespreken we hier de website van het ISP.
Wegens een herstart van de web-statistiek, gaat het hier om de periode van juli 2016 tot en met juni 2017.
Het aantal Hits zijn het aantal keren dat de website is bezocht, dit zijn geen unieke bezoeken.
De Pagina’s zijn het aantal pagina’s dat op de site is bekeken.
De Bezoekers zijn het unieke aantal mensen dat onze site bezochten. 
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Samenspraak in het veld.
Het ISP heeft veel contacten met de hulpverleners in het veld.
Zo zijn de (inval)-medewerkers van Westerpoort Open van GGZ Ingeest  Bennebroek een zeer 
gewaardeerde partij in het belang van de cliënten aldaar.
Ook met BUUV wordt contact gelegd om mensen vanuit het ISP een steun in de rug te bieden.
Met de gemeentelijke schulddienstverlening werd dit jaar een goede samenspraak gerealiseerd.
Met diverse contactpersonen van onze klanten bij de Sociale Dienst Haarlem werd een goede 
samenwerking gerealiseerd.
Vanuit het Sociaal Juridisch Spreekuur werd ook in brede zin gecommuniceerd met diverse advo-
caten.

Ontmoeting
Het ISP staat op een zeer betrokken manier naar de klanten open, waardoor het eerste contact vaak al 
een belangrijke  ontmoeting is.
Daarnaast is onze Wie ben ik bijeenkomst ook een plaats van ontmoeting. Mensen zijn blij hun verhaal daar
kwijt te kunnen.
Tenslotte zijn de  bezoekers van het ISP voor menigeen een warme en nuttige ontmoeting.


