Jaarverslag 2019 ISP Haarlem
Een jaar van vernieuwing,

1. Inleiding
Het ISP heeft dit jaar 2019 weer aan de weg getimmerd vanuit de kracht van het zelf doen en het principe van
voorkomen is beter dan genezen.
In navolgende hoofdstuk 2 vind u informatie over de registratie van de ISP klanten zelf en algemene info over de
aantallen daarvan.
Verder vindt u in hoofdstuk 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 hoofdstuk 4 de contacten met deze klanten aan bod, t.w.: soort contact. aard van problematiek,
enz.
Vervolgens vindt u in hoofdstuk 5 info over de organisatie, w.o. stage, bestuur en medewerkers.
Tenslotte melden wij u in hoofdstuk 6 de financiële gegevens van dit jaar en een afsluitende samenvatting.

2. Registratie
Samen met Ricardo van Driest van Total Progress heeft het ISP een eigen registratiesysteem AWARE CSM
ontwikkeld waardoor we onze klanten geanonimiseerd kunnen analyseren en weergeven. Daarvan ziet u in dit
jaarverslag de statische gegevens.
Het aantal klanten dat door het ISP werd gesteund met contact (bezoek) of ook met raad en daad (spreekuur)
en werd geregistreerd is 105. Het aantal contacten dat met die klanten is geweest was 342 (zie hoofdstuk 4)
Met de 23 deelnemers aan de Wie ben ik Bijeenkomsten en de eveneens 23 deelnemers aan onze thema-avond
OVERLEVEN van 24 oktober is het totaal aantal mensen dat door het ISP is voorzien van diensten, bezoek, Wie ben
ik of spreekuur etc , dan 151.
Een belangrijke onderscheiding bij onze registratie is die tussen klanten en contacten. Het ISP wil laten zien wie de
individuele klanten van de activiteiten zijn en hoeveel contacten er met die klanten zijn geweest.
Bij de Statistische verantwoording van het 2019 gaan we uit van deze 105 geregistreerde klanten.

3. de klanten van het ISP.
In 2019 kwamen de meeste klanten met hun vaak complexe vragen of problemen naar het
kantoor van het ISP in Haarlem.
De woonplaats van de klanten was op de eerste plaats Haarlem zelf.
Bloemendaal is dankzij de opgenomen mensen van GGZ-Ingeest en Zorgbalans op ‘tzelfde
terrein in Bennebroek in aantal de tweede grootste.
De klanten uit Amsterdam, Heemstede en Hillegom zijn ook aanwezig.
De inwoners van Beverwijk, Velsen Zaanstad en Haarlemmermeer kwamen
met hun problemen naar het kantoor of benaderden ons via digitale weg of
wij bezochten hen.
De aantallen per jaar verminderen
ook dit jaar enigszins, maar dat
wordt door onze andere
activiteiten goedgemaakt.
De klanten per maand
In december zijn veel nieuwe
klanten toegevoegd. Het grootste
deel is door Mo Zaro van dienst
geweest. Mensen naar UWV, naar
bedrijven , zeer actief brengt hij
alle mensen naar urgente
gesprekken of afspraken.
De gemiddelde leeftijd van onze
klanten is 53 jaar.
Het aantal cliënten geboren
buiten Nederland was 59. Een aantal 46 waren wel in Nederland geboren,
waarvan 23 in Haarlem.
In de tabel links vindt u de verzamelde klantgegevens.
Het aantal vrouwen was dit jaar 53 en het aantal mannen was 59.
Meer dan de helft (67) was alleenstaand, een drietal woonde nog bij hun
ouders. Ook 11 moeders waren alleenstaande ouder. Ook hadden 18
personen een partner.
De toeleiding was 78 keer via bekenden, in 8 gevallen via collegazelforganisaties (Platform Minima Organisaties). Via hulpverlening toch 11,
via internet een zestal keer, en 1 via ontmoeting en 1 keer via de stadsgids.
De opleiding was tamelijk verspreid, universiteit is vaak in het Moederland
van de klanten. Vakopleiding staat voor de beroepen van de vroegere, o.i. node gemiste, Ambachtsschool.
Inkomen, vaak, in 9 gevallen, komen klanten binnen zonder inkomen. Met uitzondering van jongeren onder 27 jaar,
die worden verondersteld te werken of te studeren, maar soms dat niet kunnen door ziekte of om andere redenen.
Daarnaast ook volwassenen die door omstandigheden geen inkomen (meer) hebben. Het ISP klimt dan in de pen om
toch inkomsten te realiseren, zoals altijd samen met de cliënt. In dit geval gaat het om het aanvragen van uitkering,
of bij weinig inkomen idem of om toeslagen aan te vragen.
De bron van inkomen speelt ook een grote rol in het leven van mensen, bij ziekte kan men beter bij de UWV
aanbellen, maar als je bij de Sociale Werkvoorziening wilt werken kan dit niet vanuit de UWV, alleen vanuit bijstand.
Het GGZ verleden van mensen is slechts bij een grote minderheid daadwerkelijk het geval.
Een zestal mensen met detentieverleden deden dit jaar een beroep op het ISP.
Tenslotte hebben 8 klanten (w.s. uit krapte) de aanvullende verzekering niet aangevraagd.
Zie verder de tabel zelf.

4. De contacten met de klanten van het ISP
in totaal heeft het ISP een 342 contactmomenten met
de diverse klanten gerealiseerd rond hun vaak
problematische situatie.
Via de digitale weg wist men het ISP dit jaar slechts 12
keer het ISP te bereiken, w.s speelt mee dat het ISP
niet op de sociale media actief is.
De bezoeken zijn een vast element van het ISP, de
onderlinge steun met mensen in meer geisoleerde
situatie wordt telkens weer gerealiseerd.
Het Spreekuur viel dit jaar uiteen in het hoofdkantoor
van het ISP in de Pletterij, maar ook Mo Zaro
functioneerd als allochtoon spreekuur van het ISP. (ca
50 contacten en klanten) Bij het ISP zelf kwamen 208
keer mensen met hulpvragen op bezoek.
Aan het Egyptische Spreekuur is slechts enkele keren
vanuit het ISP deelgenomen wegens
vervoersproblemen
De problematiek van Algemene zorg is een centraal
punt. Door de brede openstelling zijn alle hulpvragers
of info-vragers altijd welkom. Geld, wonen en
verslaafdheid springen toch een beetje uit.
Mensen bekennen niet graag dat ze een probleem
hebben, en dat betekent dat het meestal wel acuut is.
Ook bij bezoekwerk is de contactbehoefte zo groot, dat
eveneens acuut is. Een kwa aantal tweede (34 keer)
zijn de contacten van pure onderlinge steun.
De ondernomen actie is vooral praktische
ondersteuning, het scannen van documenten voor
kwijtscheldingen, kopieren voor klanten, etc.
Een goed gesprek is tweede van deze groep, 12 keer!
Fiscale steun inzake aangiftes is wel geboden maar is
niet in de verslaglegging beland.
Geruststellen 2 x maar gezelligheid en luisteren oor elk
10 keer.
De duur van het contact.
Meer dan 172 keer werd een langdurig contact van
meer dan een uur gerealiseerd voor onze klanten.
132 keer van 45 tot 60 minuten.
15 minuten werd ook vaak (63 x) gerealiseerd door
zeer vriendschappelijke contactjes in de psychiatrie
tijdens de bezoekrondes in Bennebroek en Hillegom.
Afgehandeld zijn de problemen die op dat moment
speelden opgelost of in elk geval nader bij oplossing
zijn gebracht, of een vriendelijke groet kan voor
iemand al een voldoening geven.
De afhandelingactie was in 7 gevallen afgerond wegens
het verscheiden van mensen.
Zie verder de tabel zelf.

5 de organisatie en de overige activiteiten.
Op 24 oktober 2019 hield het ISP een debat gesprek bij de Pletterij Haarlem. Er namen 23 mensen aan deel
Zie verslag
Maandelijks werden de Wie ben ik bijeenkomsten gehouden. Waaraan ook 23 individuen deelnamen. Zie de
verslagen
Tenslotte is de heer Mo Zaro tot operationeel team van het ISP toegetreden ; en
als stagiares had het ISP in de 2e helft van ‘t jaar twee jongedames Abir D en Salma K. ; waarvoor onze hartelijke
dank
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6. de financien van het ISP in 2019

