Jaarverslag ISP 2018
1. Inleiding
In 2018 is het ISP voortgegaan op de weg van ‘Met de kracht van het zelf-doen’ en ‘voorkomen is beter dan
genezen’.
In navolgende sectie 2 vind u informatie over de registratie van de ISP klanten zelf en algemene info over de
aantallen daarvan.
Verder vindt u in sectie 3 uitleg over de klantengegevens; zoals hoe men bij het ISP kwam, afkomst, leeftijd,
woon- en geboorteplaats, en nog vele andere anonieme gegevens.
Daarna komen in sectie 4 de contacten met deze klanten aan bod, t.w: soort contact. aard van problematiek,
enz.
Vervolgens in sectie 5 vindt u info over de organisatie, w.o. stage, bestuur en medewerkers.
Tenslotte melden wij u in sectie 6 onze samenvatting en financiële gegevens.
2. Registratie
Het ISP heeft een eigen registratiesysteem ontwikkeld samen met Ricardo van Driest van Total Progress,
waardoor we onze klanten geanonimiseerd kunnen analyseren en weergeven.
We konden 17 verschillende deelnemers aan de Wie ben ik verwelkomen, en 112 individuele klanten van het
ISP werden gesteund met contact (bezoek) of ook met raad en daad (spreekuur). Het totaal aantal mensen
dat gebruik maakte van het ISP is daarmee 129!
Bij de Statistische verantwoording van het jaar 2018 moeten we uitgaan van deze 112 klanten,
Het aantal contacten was dit jaar 373.
De klanten- en contacten-aantallen kunnen hiaten vertonen door de gedrevenheid van onze vrijwillige
ervaringsdeskundige medewerkers die liever klanten assisteren met bezoek of steun dan het registreren
ervan.
3. De Klanten-gegevens in 2018.
Het merendeel van de ISP-klanten
was in dit jaar geboren buiten Nederland.
Daarbij zijn alleen de geboortegegevens gebruikt, dit i.t.t. de afkomst.

De woonplaats wordt grotendeels in Haarlem gevonden. Ook Zuid- en Midden Kennemerland laten zich zien.
De regio “Groot Amsterdam” met Hoofddorp. Amstelveen en de hoofdstad zelf scoren nog goed. Overige
woonplaatsen zijn in Noord Holland en overig Nederland.
De gemiddelde leeftijd van de geregistreerde klanten in 2018 was 52,8.

In de klanten statistieken vindt u de grote hoeveelheid van het
“sterke” geslacht dat steun vraagt. De vrouwen lijken zichzelf toch
beter te redden.
De meeste mensen vonden het ISP via bekenden, een vertrouwd
beeld. De laagdrempelige hulpverlening respecteert het ISP wel en
verwijst mensen soms naar het ISP. De collega zelforganisaties doen
dat soms ook.
De burgerlijke staat was meer dan de helft alleenstaand. 18 personen
hadden een partner. Niet altijd wegens de goede relatie dat men bij
ons kwam. Soms werd de relatie tussen de partners toch weer
verbeterd. Een drietal jongeren woonde nog thuis, zij hadden te
maken met DIGID, belasting en schoolzaken.
De opleiding was verspreid, een groot deel had middelbare opleiding.
Soms had men een universitaire opleiding hier of in vaderland gehad.
Ook vaklieden en MB0 komen voor.
Mensen in de ziektewet doen ook een beroep op het ISP. Met name
wanneer zij onheus zijn behandeld door hun werkgever.
Het ISP begeleidt mensen op hun verzoek ook bij hun re-integratie .
Het Inkomen was vaak bijstandsniveau, maar voor sommigen geheel
nul, soms omdat de partner hen onderhield, maar vaak ook omdat
men wachtte op toekenning of uitkering van geld door de instanties
zoals UWV en Bijstand die vaak heel veel vragen voordat ze geloven
dat je rechten hebt. Dit met uitzondering van Haarlem waar men bij
de aanvraagprocedure van de WWB-uitkering probeert meer krediet
te geven. In wanhoop biedt het ISP net die steun in de rug die nodig
is. Armoede is een probleem waar het ISP mensen bijstaat.
Het ISP wil voorkomen dat mensen in de war raken door
omstandigheden of zaken in hun hun leven, maar heeft ook oog voor
de mensen die psychische problemen hebben (gehad).
De helft van de geregistreerde klanten heeft geen GGZ verleden. De
andere helft heeft wel contact met de GGZ of verblijft erin. De RIBW
breidt zich uit; het bezoek daarbinnen begint vorm te krijgen.
Niet alle mensen waren aanvullend zorgverzekerd, bij 8 personen
waren financiële overwegingen de oorzaak om daarvan af te zien.
Een 6-tal mensen hadden een detentie-verleden. Het ISP is lid van
Bonjo, de landelijke koepel van vrijwilligersorganisaties voor (ex)gedetineerden.

4. De contacten met onze klanten
De bejegening staat bij het ISP op de eerste plaats, Daarnaast ook eerlijkheid.
De kracht van het zelf-doen is bij het ISP geen loze kreet.
De verhouding tussen het aantal contacten en het aantal klanten is: 3.4. Deze lage
verhouding getuigt waarschijnlijk
van meer klanten met zwaardere
Aantal
373
problematiek.
Soort
contact:

Chatten
E-mail

7

Huisbezoek

15

Instellingsbezoek
Meegaan
justitieel
Meegaan overig

53
3
9

Niet gevonden

0

Ontmoeting

7

Overig

2

Schriftelijk

1

Spreekuur

209

Telefonisch

31

Via derden

23

Problematiek Adres nodig
Algemene zorg
Detentie

Aard
hulpvraag

13

5
341
0

Geld

22

GGZ

3

inburgeren
Juridisch
probleem
Niet gevonden

0

Onbekend

0

Relatie

1

Verslaving

0

Werk

2

Wonen

3

Ziekte

0

Acuut

345

4
0

Eenmalig

7

Niet gevonden

0

Onbekend

0

Structureel

32

Het aantal contacten is 373.
Soort Contact

Contacten per jaar

2018
2017
2016

384
730
932

Contacten 2018 per maand

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Het spreekuur vormt het
leeuwendeel van het soort
contact.
Huis- en instellingsbezoek en
telefonie en via derden, vormen
de externe contacten.
Het digitale contact (chatten en
e-mail) vormt 20 in totaal.
Meegaan werd totaal 11 keer geregistreerd.

48
43
47
58
34
35
23
7
20
23
33
13

Problematiek
Een 5-tal mensen bleken geen adres te bezitten.
Ondersteuning bij het vinden van een (brief)adres en de
inschrijving bij de Brede Centrale Toegang van de gemeente
Haarlem vormde dan onze actie.
Algemene zorg is hierbij de grootste groep. Hier valt heel veel
onder, het aanvragen van studiefinanciering of het
terugzenden van een bestelling, of verzekering benaderen etc
Geldproblemen speelden 22 keer. Soms gaven onze
medewerkers een bijdrage, maar wijzer is het vragen van een
gift bij de kerken.
Werk- en woonproblemen zijn verder te onderscheiden. Bij
werk ging het om onenigheid over ziek zijn of niet.
Aard Hulpvraag.
Het grootste deel is Acuut. Mensen wachten van met komen
tot het mis dreigt te gaan. Mede daardoor dit hoge aantal.
Meestal komt het ISP er samen met de hulp van de klant zelf
door de grootste barrières heen, waardoor er weer licht in de
tunnel komt.

Eenmalig was 7 keer, dit waren verwijzingen na het op orde
brengen van papier of het probleem zelf en dan het inschakelen van andere hulp, zoals advocaat of gemeente.

Daarentegen was 32 keer sprake van een structurele aard van hulpvraag. Het ISP kan geen ijzer met handen
breken, dus vandaar. Gezelligheid en/of erkenning van de ander vormt daarbij een spil. En niet te vergeten
soms een goed gesprek of een potje schaak.
Actie
ondernomen

Nederlandse les

0

Doorverwezen

1

Fiscale steun

3

Geruststellen

2

Gezellig uit

0

Gezelligheid

8

Goed gesprek
Hulp formulieren

6

Hulpvraag duiden

4

Informatie geven

6

Luisterend oor

13

Meegaan met

0

Niet gevonden

0

Orden papieren

0

Praktische steun

Duur contact

8

105 min

1

120 min

12

15 min

59

30 min

64

45 min

56

60 min

112

75 min

41

90 min

38

Ja
Nee

Afhandelings
actie

322

Trajectplan opstel

Niet gevonden
Afgehandeld

11

Afgerond

1
379
5
12

Doorverwezen

1

Geen

1

Niet gevonden

4

Subdoel bereikt

365

De Ondernomen actie
In 2018 zijn in 3 fiscale aangiftes voor het jaar 2017 gedaan
voor onze klanten. Soms met te betalen, soms met
teruggaaf.
Geruststellen is 2 keer nodig geweest, meestal is er dan
sprake geweest van wanhoop of paniek.
Gezellig uit en gezelligheid brengen is een leuk moment voor
mensen die contact behoeven.
Een goed gesprek is altijd welkom, net als het luisterend oor
Een zestal mensen had hulp met papieren nodig
Een 8 keer werd een trajectplan opgesteld.
En de Praktische steun kan als vangwagen o.a, het meegaan
naar instanties inhouden,
Duur contact
Als vrijwilligersorganisatie nemen wij de tijd voor mensen in
nood. Een groot deel is met meer dan 60 minuten toch 93
keer 75 tot 120 minuten aan contacttijd. Het uur zelf
overtreft dit aantal (112 keer). Tenslotte de kleinere tijden;
in grote drukte of bij grotere aantallen moet tijd verdeeld
worden; is bij 169 keer het geval.
Afgehandeld en de Afhandelingsactie is in het merendeel
ja, subdoel bereikt.
Bij Nee hoort afgerond. Mensen overlijden, of hebben het
ISP niet (meer) nodig.
Bij de overige afgerond is vaak een intake en meteen
doorverwijzen of niet klikken of gewoon probleem
opgelost.
Wanneer mensen kiezen voor blijvende contacten met het
ISP is subdoel bereikt geeigend.

Niet gevonden is dat een afspraak misloopt, je staat voor een gesloten deur.
Hiermee ronden wij de klanten en contacten van 2018 af.

5. De organisatie
Op 31 december 2018 bestond het ISP – bestuur nog steeds uit
Voorzitter: Ton de Vries
Secretaris: Emad el din Abdin
Penningmeester: Martien Luijcks
De vrijwilligers van het ISP waren op 31 september 2018 naast de bestuursleden zelf:
Doke Tousaint Raven
Elise van Lierop
Nok Chanbanditnun (Standy Thais Spreekuur)
David Simonse
Rik Wiersma
Mohamed Zarouali
Rik Wiersma
En Ricardo van Driest en assistent Bradley van Total Progress
Dit jaar had het ISP vanwege haar maatschappelijke verantwoording een stagiar: Raymon Turenhout
Raymon was tot juli (financiel) administratief actief.
De activiteiten van het ISP werden in 2018 voortgezet t.w,
Dagelijks Spreerkuur Haarlem
Maandelijks Egyptisch Spreekuur in samenwerking met de Vereninging Egyptische Organisaties Nederland
in Meevaart Amsterdam M.u.v. de Ramadan.
Wekelijks bezoekwerk m.u.v vakantie
Maandelijks werd de Wie ben ik bijeenkomst gehouden. De verslagen daarvan werden op de Site gezet.
Ook diverse activiteiten in Hoorn en Enkhuizen werden bezocht en ook de Participatieraden van
Haarlemmermeer en Haarlem
Daarnaast deelname aan Bonjo en aan Mind

