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Voorwoord

‘Stem is een parel in onze stad. 
Een oase, een plek om op adem te 
komen en van waaruit je het leven 
weer aan kunt’

Onze gasten: we zullen er steeds voor hen zijn…

Onze gasten, de meest kwetsbare inwoners van de 
stad Haarlem, vormen onze drijfveer. We zijn er voor 
hen die in nood zijn, het moeilijk hebben en niet altijd 
gehoord of  gezien worden. Onze gasten vertellen ons 
hoe blij ze zijn dat wij bestaan en hier bij ons terecht 
kunnen. Dat juist dat in 2020 soms niet kon baarde 
ons heel veel zorgen. We zijn bang dat de eenzaamheid 
van mensen vergroot wordt doordat netwerken door 
de situatie kleiner worden. En er zijn vragen die met 
de coronacrisis samenhangen en waarop het antwoord 
in de komende maanden of  misschien wel jaren lang-
zaam duidelijk zal worden. Want groeien de bestaande 
groepen gasten van Stem in de Stad en komen er 
nieuwe groepen mensen bij die ons nodig hebben? 
En zullen ze ons dan weten te vinden en de vraag om 
hulp durven stellen? Wij zullen er hard aan werken om 
ervoor te zorgen dat we er steeds zullen zijn voor al die 
mensen die nu en later een beroep op ons doen.

Onze vrijwilligers: een prachtige samenwerking!

De ongeveer 200 vrijwilligers van Stem in de Stad 

vormen de ruggengraat van onze organisatie en we 
zijn óprecht en térecht trots op hen! Zij geven op hun 
beurt aan dat ze binnen onze organisatie voelen dat 
ze tot ontwikkeling komen en blij zijn dat ze iets kun-
nen betekenen voor een ander die het nodig heeft. 
Dat is dus een prachtige samenwerking!
We hebben onze vrijwilligers enorm gemist in het afge-
lopen jaar waarin we elkaar noodgedwongen veel min-
der konden ontmoeten. Veel van onze vrijwilligers zit-
ten door hun leeftijd in de risicogroep en mochten niet 
meer komen. We horen terug dat zij ons ook missen; 
het werk, de contacten, de invulling van de dag en de 
week. We hebben onze dienstverlening daarop moeten 
aanpassen. Gelukkig heeft het team vaste medewerkers 
in de eerste maanden op creatieve en onvermoeibare 
wijze de gaten zo goed en zo kwaad als dat ging opge-
vuld. Daarna was weer inzet mogelijk van vrijwilligers. 
Natuurlijk met aangepaste richtlijnen. Een nieuwe 
werkelijkheid die veel organisatie, weerbaarheid, aan-
passingsvermogen en veerkracht vereiste. En door alle 
beperkingen en voortdurende aanpassingen daarop 
lukte het ons niet altijd om onze vrijwilligers mee te 
nemen in de veranderingen. Ze weten gelukkig dat ze 
voor ons heel belangrijk zijn en dat we hen niet kunnen 
missen. En we hopen samen met hen op betere tijden. 

Het vaste team: meebewegen waar nodig

Het team professionals van Stem in de Stad bestaat 
uit twaalf  personen. Het team heeft in dit jaar een 
enorme creativiteit en flexibiliteit laten zien. Waar 
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meebewogen kon worden, werd dat ook gedaan. Er 
bleek ruime veerkracht aanwezig in onze organisatie. 
Het heeft ons gesterkt in het geloof  dat we samen ber-
gen kunnen verzetten. 

Steun van buitenaf: door coronanoodfonds 
noodvragen kunnen beantwoorden

Ook financieel trok corona haar sporen. Gelukkig 
konden we rekenen op steun van buitenaf. Samen 
met het Open Huis, het Stadsklooster en Stem in de 
Stad is er in 2020 een Coronafonds voor Haarlem-
mers in Nood gestart speciaal voor diegenen die een 
netwerk van steun en aandacht om zich heen missen, 
juist in deze crisistijd. Met een Noodpotje voor zeer 
acute noden en de aangepaste Eetvoorziening zijn de 
verschillende handen met het oog op de meest kwets-
baren constructief  ineengeslagen. 

Hoop: een uitgestoken hand

Ik hoop dat we ons blijven realiseren dat wezen-
lijke ontmoetingen ertoe doen en het verschil kun-
nen maken. Dat we naar elkaar blijven omkijken en 
ervoor zorgen dat er niemand buiten de boot valt. Dat 
we beseffen dat onze uitgestoken hand anderen ver-
trouwen, kracht en zorg kan bieden, maar ook van 
betekenis is voor onszelf  omdat ‘er zijn’ voor anderen 
ook zin geeft aan je bestaan. 

Wens: veerkracht en reikwijdte vergroten

Ik wens dat we in de komende tijd nieuwe vrijwilligers 
kunnen aantrekken om zo ons ‘bestand’ aan te vullen 
en te vernieuwen. We willen met onze tijd meegaan 
en de veerkracht en reikwijdte van onze organisatie, 
ons werk en onze betekenis voor mensen vergroten. 
Mensen om ons heen in deze stad mogen verlangen 
naar betere omstandigheden. Je inzetten voor betere 

omstandigheden is wat we ook proberen bij Stem in 
de Stad. 

Toekomst: ontmoeten en inspireren 

Nood is van alle tijden. Daarom blijft Stem in de 
Stad ook in de toekomst van betekenis voor mensen 
in nood. Ontmoetingen mogelijk maken en inspiratie 
bieden zijn en blijven de kern van ons werk. Daar-
naast willen we aanvullend zijn met onze ondersteu-
ning en activering als niemand anders dat doet. 
We zijn en blijven dus nodig. Stem is een parel in onze 
stad. We willen een oase zijn, een plek om op adem te 
komen en van waaruit je het leven weer op adem en 
kracht gekomen aan kunt. 

Zakelijk manager Petra de Vries

Vrijwilligersbijeenkomst op 1,5 meter afstand, 17 september 2020
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Inleiding 

Het onvermijdelijke onderwerp…

De kans is groot dat het jaarverslag van elke organi-
satie over het jaar 2020 begint met het benoemen van 
de impact die de coronacrisis op de organisatie heeft 
gehad. Stem in de Stad vormt geen uitzondering. 
Ook bij onze organisatie is die impact groot geweest 
en is - op het moment van schrijven van dit jaarver-
slag - nog steeds groot. 

Nabijheid werd afstand

Stem in de Stad is er voor kwetsbare mensen, men-
sen in nood. Bij en voor die mensen wil Stem in de 
Stad dichtbij zijn en dat was precies wat tijdelijk niet 
kon. Toch hebben we steeds - succesvol - naar wegen 
gezocht om te blijven ondersteunen. Door zaken 
anders in te richten vonden we telkens weer manieren 
om ons werk te blijven vormgeven. Er zijn gelukkig in 
de periode tussen de lockdowns wel weer meer moge-
lijkheden tot nabijheid geweest. Daardoor konden 
we ons werk weer beter, op gepaste wijze, uitvoeren. 
Contacten vonden bijvoorbeeld op straat plaats en in 
kleinere groepen. 

Het thema

Elk jaar kiest Stem in de Stad een thema voor het 
jaarverslag van het voorgaande jaar. Hoewel ‘kiezen’ 
misschien een te groot woord is, omdat de thema’s 
zo naadloos aansluiten bij wat er in het voorbije jaar 
actueel was en in die zin dus meer ‘ontstaan’. Het cen-
trale thema van dit verslag over 2020 is ‘Veerkracht’ 

en dat past uitstekend bij wat gasten, vrijwilligers en 
vaste medewerkers altijd, maar dit jaar in het bijzon-
der, hebben laten zien. Maar het past ook bij goed bij 
wat van ons allen werd gevraagd. Veerkracht wordt 
omschreven als ‘‘…de vaardigheid van een persoon om met 
uitdagingen, veranderingen en onverwachte tegenslagen zinvol om 
te gaan.” Wij willen ‘een persoon’ in de definitie graag 
vervangen voor ‘Stem in de Stad’. Omdat Stem in de 
Stad óók in 2020 heeft laten zien dat zij een organi-
satie is die haar kernwaarden aandacht, ontmoeting, 
respect, inspiratie, gelijkwaardigheid en geborgenheid 
onverminderd en recht vanuit het hart heeft weten uit 
te dragen en dus veerkracht heeft getoond. 

Jurjen Beumer (1947-2013) was predikant en pionier. 

Zijn naam mag in één adem genoemd worden met die 

van Stem in de Stad. Hij koos in 1986 voor een meer 

diaconaal-maatschappelijke koers. Dat resulteerde in 

de opening van het Aanloopcentrum in 1987. Daarna 

volgde de verbinding met de Rooms-Katholieke Kerk 

(nu Parochie H.H. Antonius en BAVO) in Haarlem. 

Het Sociaal Basis Pastoraat werd omgebouwd tot een 

oecumenisch diaconaal centrum. Begin 1995 werd 

stichting Stem in de Stad een feit. De oecumenische 

samenwerking werd daarmee officieel bekrachtigd.

6
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25 jaar

In 2020 bestond Stem in de Stad 25 jaar. Dit heuglijke 
feit kon helaas niet uitbundig worden gevierd. Wat 
vaststaat is dat Stem in de Stad al 25 jaar een belang-
rijke functie in het sociaal domein van de gemeente 
Haarlem bekleedt. Het feit dat we al zo lang bestaan 
spreekt voor zich en geeft aan dat het nodig is en blijft 
dat we er zijn voor mensen in nood in de stad Haar-
lem. Al in 2019 werd door de gemeente een aanvang 
gemaakt om het sociaal domein anders te gaan orga-
niseren, waarbij Stem in de Stad meer aanvullend 
gaat werken. Want door het aanbod goed op elkaar af  
te stemmen kunnen we er uiteindelijk samen zijn voor 
alle Haarlemmers. Die ontwikkeling vraagt van Stem 
in de Stad herbezinning op taken en verantwoorde-
lijkheden. Daarom is Stem in de Stad in 2020 gestart 
met het formuleren van een vernieuwende koers voor 
een toekomstbestendige organisatie. Het onderzoek 
naar die koers is uitgevoerd met ondersteuning van 
een consultant. Deze werd gefinancierd door Ades-
sium, een landelijk fonds dat zich (ook) sterk maakt 
voor duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van 
organisaties. Die nieuwe koers vraagt om keuzes en 
heroverwegingen en een nieuwe vorm van werken. 
Een spannend traject dat doorloopt in 2021. 

‘Veerkracht is de vaardigheid 
van een persoon om met 

uitdagingen, veranderingen 
en onverwachte tegenslagen 

zinvol om te gaan.’

St i ch t ing
Jaar

9
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Onze missie 

‘Dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood’

Wij kijken om naar kwetsbare groepen, naar mensen in nood. We 

willen dichtbij mensen zijn, zoeken naar ontmoeting en verbinding 

en ondersteunen hen als en zolang anderen dat niet doen.

Onze visie

‘Het goede leven voor ieder mensenkind’

Onze kernwaarden zijn: aandacht, ontmoeting, respect, inspiratie, 

gelijkwaardigheid en geborgenheid. Vanuit die kernwaarden werken 

wij aan en toe naar een goed leven voor ieder mens. 1 - Programmastructuur
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1 Programmastructuur

Eerbied en respect voor haar traditie kenmerkt Stem 
in de Stad, een moderne diaconale organisatie die 
steeds inspeelt op actuele ontwikkelingen op lande-
lijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het werk is 
volgens een vaste organisatiestructuur verdeeld over 
drie programmalijnen, waaronder op hun beurt de 
programma’s zijn ondergebracht. 

Programmalijnen met programma’s

Ontmoeten:

Aanloopcentrum

Eetvoorziening 

Helpen en Activeren:

Loket in de Stad

Postvoorziening

Ongedocumenteerden

Schuldhulpmaatje & Moneyfi t (Geldzorgenvrij)

Nieuwe Wereldhuis

Re-integreren: Begeleiding op Maat

Vrijwilligers & Vluchtelingen

Inspireren: 

Straatpastoraat

Spiritualiteit

2 - Ontmoeten

12
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2 Ontmoeten 

De programmalijn ontmoeten bestaat uit de pro-
gramma’s het Aanloopcentrum en de Eetvoorziening.

2.1 Aanloopcentrum 

Het Aanloopcentrum van Stem in de Stad is al decen-
nialang een plek waar mensen samen komen voor een 
kopje koffie of  thee en om te praten en te ontmoe-
ten. Maar bovenal is dit ontmoetingscentrum aan de 
Nieuwe Groenmarkt een plek om te verbinden en 
jezelf  te zijn; of  je nu gast, vrijwilliger of  medewer-
ker bent. De dynamiek is hier groot, want er komen 
veel verschillende mensen. Toch blijft het Aanloop-
centrum die mooie bijzondere en leefbare plek voor 
iedereen!

Gast op 3 juni, de eerste dag dat het  
Aanloopcentrum weer openging:

‘Het is zo fijn om elkaar weer  
te kunnen zien’

Diepgewortelde wens komt uit

In februari startte in het Aanloopcentrum een samen-
werking met mbo-leerlingen van het NOVA-college, 
die elke vrijdag een warme lunch kwamen koken voor 

onze gasten. Aan deze samenwerking lag een diep-
gewortelde wens ten grondslag om de manieren van 
ontmoeten te verdiepen. Het kwam ook voort uit de 
wens een plek te zijn voor jongeren om wat te kunnen 
betekenen voor onze gasten. Veel van de jongeren die 
deze opleiding doen, hebben te maken (gehad) met 
problematiek die onze gasten ook kennen. De samen-
werking krijgt in 2021 een vervolg.

Aandacht, luisteren en een goed gesprek

Vanaf  het moment dat het Aanloopcentrum vanwege 
corona haar deuren moest sluiten is er telefonisch con-
tact gehouden met vele gasten en vrijwilligers. Toen 
het centrum eind mei (3 juni was de eerste dag) weer 
openging, is geïnvesteerd in veel taart en koek om de 
gezamenlijke momenten tot een feest te maken. Met 
hulp van een aantal vrijwilligers kon Stem in de Stad 
er weer zijn voor de gasten, soms zelfs meer doen dan 
voorheen. Er was ruimte voor aandacht, luisteren en 
een goed gesprek. 
Dat gold ook voor de vrijwilligers. Zij werden per dag-
deel uitgenodigd en ook met hen zijn mooie gesprek-
ken gevoerd. 

Op Afstand Dichtbij…

Om de vrijwilligers iets te bieden en hen de gele-
genheid te geven elkaar te ontmoeten is in de zomer 
begonnen met ‘Op Afstand Dichtbij’. Deze bijeen-
komst werd bezocht door 30 vrijwilligers: het maxi-
maal toegestane aantal gezien de op dat moment gel-
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‘Wanneer twee mensen 
elkaar ontmoeten, wordt elk 
door de ander veranderd…’
John Steinbeck

Aanloopcentrum in cijfers

 
 2020 2019

  Vrijwilligers 60 67

  Aantal bezoeken 6728 22110

  Aantal dagdelen open per week * 11

  Aantal dagen open per week * 7

*  Vanwege corona was sprake van aangepaste openstelling: 
vanaf juni 1 dagdeel, vanaf 1 september 2 dagdelen en  
vanaf 1 december 3 dagdelen.

2.1 Eetvoorziening

Eetvoorziening gaat in andere vorm verder

Aan het begin van 2020 werd bekend dat het zelf  
koken voor de eetvoorziening van Stem in de Stad na 
vele jaren halverwege het jaar zou stoppen. De eet-
voorziening van Stem in de Stad heeft er in de afgelo-
pen jaren voor gezorgd dat gemiddeld zo’n 60 gasten 
drie avonden per week een prima warme maaltijd 
kregen aangeboden. 
Het maken van warme maaltijden voor de Eetvoor-
ziening en Spaarnezicht is geen kerntaak van Stem 
in de Stad, eten verstrekken wel. Daarom is besloten 
gebruik te gaan maken van een cateraar. Dit helpt de 
organisatie enorm, omdat deze zich dan niet meer 

bezig hoeft te houden met de strenge wet- en regelge-
ving rond voedselbereiding. 

Elk afscheid doet een beetje pijn… (vooral als dat 
afscheid abrupt is)

Door de veranderde opzet van de eetvoorziening, 
moest Stem in de Stad afscheid nemen van kook-
vrijwilligers en een aantal opschepvrijwilligers. Maar 
door corona gebeurde dat ook nog eens vervroegd en 
abrupt. Dat deed van beide kanten pijn. 
Tijdens een afscheidsborrel op afstand kregen de 
betrokken vrijwilligers een mooi kookboek cadeau.

Afhaalcentrum Stem in de Stad

Vanaf  het moment dat de Eetvoorziening vanwege 
de coronaregels in zijn oorspronkelijke vorm geen 
doorgang kon vinden, is de voorziening omgedoopt 
in “Afhaalcentrum Stem in de Stad”. 
Op maandag, woensdag en vrijdag is het ‘afhaalcen-
trum’ geopend. Het eten wordt aangeleverd door een 
cateraar in de Waarderpolder. 
De eters verzamelen zich kort voor 17.00 uur voor de 
deur want om 17.00 uur precies, als de klok van de 
Groenmarktkerk luidt, begint de uitlevering. Gasten 
krijgen de maaltijden in een papieren tasje mee. Bij 
de organisatie rond de afhaalmaaltijden heeft Stem 
gebruik gemaakt van gemiddeld zes vrijwilligers per 
week. Dat betroffen vrijwilligers uit het eigen netwerk 
van Stem in de Stad, maar tijdens de aanvangsperi-
ode ook van City Shapers Haarlem. 

Dilemma

Stem in de Stad wil het liefst iedereen helpen die een 
beroep op haar hulp en ondersteuning doet. Maar 
de organisatie werkt in beginsel volgens het crite-
rium dat hulp geboden wordt aan hen voor wie er 

dende beperkingen. Zij genoten van muziek, lekker 
eten en een goed gesprek.

Vanaf het najaar

In het najaar was het Aanloopcentrum steeds iets 
vaker open. Een vaste kern van gasten en vrijwilli-
gers zorgden ervoor dat er - ondanks het strikte nale-
ven van de voorzorgsmaatregelen - een prima sfeer 
heerste en het Aanloopcentrum weer als vanouds ver-
trouwd voelde.
Begin december kon dankzij MSD een high tea voor 
gasten georganiseerd worden. Er werd coronaproof  
muziek gemaakt en gegeten. Een gezellige en veilige 

tafelindeling zorgde ervoor dat 25 gasten een mooie 
middag hadden.

Warme sjaals en kerststollen

In de weken voor kerst werd enorm veel aan de doel-
groep gedacht en heeft Stem in de Stad dankzij de 
gulle gaven van veel betrokken mensen verschillende 
cadeaus kunnen aanbieden aan de gasten. De ver-
rassingen varieerden van warme sjaals en kleding tot 
chocola en kerststollen. 
En ondanks de lockdown hebben 40 gasten kunnen 
genieten van een heerlijke kerst-afhaalmaaltijd van 
het Haarlemse restaurant De Lange Heer. 

Gast op 9 december bij 
de high tea

‘Echt heel leuk 
dat er weer 
wat is voor de 
mensen. We 
hebben het al 
zwaar genoeg’
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3 - Helpen en Activeren

geen andere mogelijkheden zijn. In 2020 was Stem 
daarom genoodzaakt de regels aan te scherpen voor 
een zo eerlijk mogelijke verdeling van maaltijden vol-
gens deze defi nitie. Hoewel het is gelukt, was het niet 
altijd even gemakkelijk en vormde het opnieuw bepa-
len wie wel en wie niet in aanmerking kwamen om 
een beroep te doen op de diensten van het afhaalcen-
trum soms zelfs een dilemma. In maart 2020 begon 
Stem met het uitreiken van 15 maaltijden per keer, 
maar naargelang de coronatijd voortduurde groeide 
dit aantal uit naar gemiddeld 35 maaltijden per keer. 

Maatregelen rond corona

Aan het begin van deze vorm van voedselverstrekking 

hebben we naar eigen inzicht de richtlijnen van het 
RIVM toegepast. Later onderzoek en advies van de 
GGD leerde dat Stem in de Stad zeer zorgvuldig te 
werk ging en dat er geen aanvullende maatregelen 
nodig waren. 

Eetvoorziening in cijfers

 2020 2019

  Gem. aantal bezoekers per avond  * 58

  Aantal (afhaal) maaltijden  5848 8755

*  Vanwege corona is de ‘gewone’ eetvoorziening tot en met 15 
maart actief geweest. Daarna is overgegaan op afhaalmaaltijden.
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3 Helpen en Activeren

De programmalijn Helpen en Activeren bestaat uit 
zeven programma’s. Deze richten zich op prakti-
sche zaken. De programma’s zijn het spreekuur van 
Loket in de Stad, Postvoorziening voor mensen zon-
der postadres, Programma voor ongedocumenteer-
den, SchuldHulpMaatje en MoneyFit (Schuldenvrij), 
Nieuwe Wereldhuis en Vrijwilligers & Vluchtelingen.

3.1 Loket in de Stad

Spreekuur 

Loket in de stad is een samenwerking van Stem in de 
Stad, DOCK en de Doopsgezinde kerk, waarvan de 
maatschappelijk werker een dagdeel is gedetacheerd 
bij deze dienstverlening. In ‘gewone tijden’ kunnen 
sociaal kwetsbaren die vallen in de zogenaamde 
OGGZ-doelgroep (Openbare Geestelijke Gezond-
heids Zorg) vier dagen per week terecht bij een maat-
schappelijk werker op het inloopspreekuur. Ook men-
sen die hun briefadres bij Stem in de Stad hebben en 
iets tussen hun post aantreffen dat aandacht vraagt 
kunnen terecht, evenals mensen die het Aanloopcen-
trum bezoeken of  op andere wijze bij Stem in de Stad 
betrokken zijn.
Het Loket voorziet in preventieve zorg voor risico-
groepen en kwetsbare personen; zij die zelf  moei-
lijk of  geen hulp zoeken, zoals dak- en thuislozen en 
zorgmijders. Hulp bestaat uit luisteren naar vragen en 
bespreken van mogelijkheden. Maar raad wordt ook 

versterkt door daad: mensen kunnen ondersteuning 
krijgen bij het voeren van telefoongesprekken met ver-
schillende instanties of  bij het invullen van allerlei for-
mulieren. Ook een verwijzing naar de tweedehands-
winkel, aanvragen van een reiskostenvergoeding voor 
belangrijke afspraken en vergoeding en aanschaf  van 
een ID-kaart zijn mogelijkheden. 

Fysiek inloopspreekuur vanaf maart telefonisch

Ook op het Loket in de Stad had de coronacrisis grote 
invloed. In maart werd het fysieke inloopspreekuur 
omgezet naar een telefonisch spreekuur. Dat was 
enorm behelpen, omdat bezoekers van het spreekuur 
vaak brieven of  formulieren hebben waarnaar geke-
ken moet worden. Sommige mensen hebben geen 
telefoon of  geen beltegoed en elkaar goed begrijpen 
in geval van moeizaam Nederlands spreken is telefo-
nisch ook een stuk lastiger.

Aantal vragen beduidend minder

Na de eerste lockdown is in de zomer weer gestart 
met het fysieke spreekuur in een geïmproviseerde 
coronaproof  omgeving. Dit spreekuur is, ook na slui-
ting van de aanloop, in samenwerking met de post-
kamer, de rest van het jaar opengebleven. Ondanks 
dat is het aantal vragen dat door het Loket behandeld 
kon worden in 2020 beduidend minder dan in voor-
gaande jaren.
Een groot gedeelte van de vragen bij het Loket zijn 
vragen rond dakloosheid en het vinden van woon-
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ruimte. Verder zijn er regelmatig vragen die samen-
hangen met sociale zekerheid. Via het Loket kunnen 
mensen ondersteund worden als ze een beroep willen 
doen op het Fonds Urgente Noden. Uit de ‘kleine kas’ 
worden leefgeld en reisgeld en de kosten voor niet ver-
goede medicijnen, ID-kaarten etcetera betaald.

Gebrek aan zelfredzaamheid in een complexe 
maatschappij

De samenleving vraagt veel van zijn burgers. Bij veel 
mensen die zich melden bij het Loket met vragen of  
verzoeken speelt een gebrek aan zelfredzaamheid in 
onze complexe maatschappij een grote onderliggende 
rol. Het gaat dan vaak om onder andere een gebrek 

aan vaardigheid in het Nederlands, psychische klach-
ten en verslavingsproblematiek.

Loket in de Stad in cijfers

 2020 2019

  Uniek aantal cliënten per jaar 201 360

  Totaal aantal gesprekken 452 909

3.2  Postverzorging voor mensen zonder 
postadres 

Een scheiding, schulden, ziekte: het kan er allemaal 
toe leiden dat iemand (even) geen eigen adres heeft 
en een briefadres nodig heeft. Zo’n adres maakt het 
mogelijk om zaken als wonen, werk, geldzaken en 
ziektekostenverzekering te (blijven) regelen, want het 
hebben van een briefadres vormt daarbij een wette-
lijke verplichting. Iedereen moet bereikbaar zijn voor 
officiële instanties.
De gemeente bepaalt of  iemand in aanmerking komt 
voor een briefadres.

Concrete hulp met als uitgangspunt eigen regie

Als duidelijk is dat iemand een briefadres krijgt, meldt 
deze zich bij Loket in de Stad waar het adres wordt 
geregeld. Deze vorm van dienstverlening is zeer con-
creet, want door het beschikken over een briefadres 
krijgt of  houdt deze persoon de regie over het eigen 
leven. Vrijwilligers en medewerkers van Loket in de 
Stad zorgen ervoor dat alles met betrekking tot post-
uitgifte goed is geregeld en zij zijn dan ook altijd nabij 
om eventueel extra ondersteuning te bieden of  vra-
gen te beantwoorden.

Soms lukt het mensen niet om de post op reguliere 
openingstijden te komen halen. In dat geval wordt 
altijd gezocht naar een oplossing. 

Postverzorging en corona

Vanwege de door de overheid genomen maatregelen 
konden vrijwilligers een aantal maanden niet naar 
Stem in de Stad komen. Toch hebben cliënten het 
gehele jaar gebruik kunnen maken van de postvoorzie-
ning. De dienstverlening is zonder onderbreking voort-
gezet omdat de teamleden van Stem in de Stad hebben 
zorggedragen voor de continuïteit van de voorziening. 
Via het Corona Steunfonds was het mogelijk de cliën-
ten een handreiking te doen; in de maanden februari 
en maart werd geen vergoeding gevraagd voor het 
gebruik van het briefadres. 

Uitspraak cliënt

‘Ik zat vorig jaar echt met mijn 

handen in het haar en wist niet hoe 

mijn problemen op te lossen. Dan is 

het fijn als je ergens terecht kan waar 

je zo als bij jullie behandeld wordt’ 

Briefadressen bij Stem in de Stad

 2020 2019

  Gemiddeld aantal briefadressen  183 196

In 2020 zijn de mogelijkheden van Stem 
in de Stad enorm beperkt door de coro-
namaatregelen. Tijdens de eerste lock-
down zijn veel activiteiten stil komen te 
liggen, maar er werd wel doorgewerkt. 
Veel medewerkers werkten thuis. Er werd 
ingezet op een zo spoedig mogelijke 
openstelling van de voorzieningen voor 
de gasten. In het pand van Stem in de 
Stad aan de Nieuwe Groenmarkt werden 
werkprotocollen aangepast, looproutes 
uitgezet, spatschermen geïnstalleerd en 
desinfectiemaatregelen genomen. 
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Corona bemoeilijkt contacten

De maatregelen rond corona zorgden ervoor dat de 
contacten met deelnemers en vrijwilligers werden 
bemoeilijkt. Kort na de eerste lockdown bleek dat 
het houden van fysieke spreekuren essentieel is om de 
doelgroep in het oog te houden. 
Er werd een noodfonds opgezet van waaruit leefgeld, 
voedselpakketten, levensmiddelen, supermarktbon-
nen en andere zaken werden verstrekt. 
Het contact met wijkteams, gemeente en GGD werd 
geïntensiveerd.

Gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Deelnemers en vrijwilligers konden elkaar ook ont-
moeten tijdens een koffieochtend. Naast gezelligheid, 
sociaal contact en verbinden staan gelijkwaardigheid 
en wederkerigheid tijdens deze ontmoetingen centraal.

Nu de nood zo hoog is…

Hoewel corona in het algemeen het contact met de 
doelgroep bemoeilijkt, zorgt het er ook voor dat er 
nieuwe mensen naar het spreekuur komen. Zij ver-
blijven al jaren in Haarlem, maar waren bij Stem in 
de Stad nog niet bekend. Het is positief  en mooi dat 
zij de weg naar Stem kunnen vinden nu de nood zo 
hoog is.

Ongedocumenteerden in cijfers

 2020 2019

  Aantal gesprekken spreekuur 156 118

  Aantal persoonlijke trajecten 12 8

  Aantal deelnemers verblijfhuis 6 8

  Vrijwilligers 18 18

  Koffieochtend 25

3.4  Van SchuldHulpMaatje (SHM) en 
MoneyFit (MF) naar Geldzorgenvrij

Geldzorgenvrij biedt hulp bij (dreigende) 
financiële problemen

SchuldHulpMaatje (SHM) en MoneyFit (MF) werden 
eind 2020 samengebracht in ‘Geldzorgenvrij’.
Het aantal mensen met schulden in Nederland stijgt 
snel en Haarlem vormt op die ontwikkeling geen uit-
zondering. Mensen met schulden zijn vaak moeder-
ziel alleen. Het programma Geldzorgenvrij van Stem 
in de Stad beschikt over getrainde vrijwillige begelei-
ders van Geldzorgenvrij, die via SchuldHulpMaatje 
volwassenen helpen om hun financiën weer op orde 
te krijgen. Jongeren hebben vaak een andere schul-
denproblematiek dan ouderen: zij kunnen een beroep 
doen op de jongerenmaatjes van MoneyFit. Schuld-
HulpMaatjes krijgen een gedegen training die zorgt 
voor professionele ondersteuning. Stem in de Stad 
werkt binnen dit programma samen met de Protes-
tantse Diaconie Haarlem en de GIDS-kerken.

Geldzorgenvrij en corona

Ook bij Geldzorgenvrij heeft corona grote invloed 
gehad. Ondanks de beperkingen zijn er manieren 
bedacht om hulpvragers en maatjes in contact te laten 
blijven. Lopende zaken konden hierdoor gewoon 
doorgang vinden. Vrager en maatje werken samen 
in een traject dat leidt naar een schuldenvrij leven. 
Uitgaven plannen en een administratie bijhouden zijn 
daarbij belangrijke vaardigheden.

Financiële gevolgen coronacrisis

Het feit dat veel mensen in het afgelopen jaar in de 
financiële problemen zijn gekomen, heeft (nog) niet 
geleid tot meer aanmeldingen bij dit programma. 

3.3  Programma voor 
Ongedocumenteerden

Stem in de Stad biedt hen die geen verblijfstitel heb-
ben een plek om op adem en verhaal te komen. Het 
gaat dan om mensen van wie de verblijfsvergunning 
is verlopen of  ingetrokken, uitgeprocedeerde asielzoe-
kers, personen die nooit een verblijfsvergunning heb-
ben aangevraagd en slachtoffers van mensenhandel. 
Zij behoren allen tot de groep ongedocumenteerden 
of  illegalen en hebben in Nederland geen recht van 
verblijf. Ze kunnen daarom geen aanspraak maken 
op sociale of  medische voorzieningen en komen vaak 
terecht in onveilige woon- of  werksituaties.

Eigenwaarde en zelfbeschikking

Bij de ondersteuning van deze kwetsbare mensen 
staat eigenwaarde en zelfbeschikking voorop. Om 
zelfstandig en weloverwogen keuzes en beslissingen te 
kunnen maken, voorziet een groep vrijwillige sociaal/
maatschappelijke werkers, juristen, artsen en coaches 
in kennis en begeleiding. 

Noor uit Irak

‘…Als ik in mijn land zou 

blijven zou ik doodgaan. Dan 

spreek je niet van een keuze.’

Wekelijks spreekuur

Alle juridische en maatschappelijke vragen kunnen 
worden gesteld tijdens het wekelijkse spreekuur voor 

ongedocumenteerden. Vanuit dit spreekuur worden 
ook persoonlijke trajecten uitgezet en opgestart met 
uitgebreidere hulp op juridisch-, sociaal-, financieel- 
of  medisch vlak. 

Semira uit Eritrea

‘Bijna elke nacht droom ik  

over mijn verleden’

Raadsvoorstel voor dagbesteding

In 2020 heeft Stem in de Stad opdracht gekregen 
om een projectondersteuning en dagbesteding voor 
ongedocumenteerden op te zetten en te begeleiden. 
Eerder werd door Stem in de Stad, de ChristenUnie 
en GroenLinks gezamenlijk een Raadsvoorstel over 
dit onderwerp geschreven, ingediend en aangeno-
men. Stem in de Stad krijgt voor het opzetten van 
dit project eenmalig € 15.000 subsidie. Binnen dit 
programma werken mensen zonder geldige verblijfs-
vergunning aan óf  een succesvolle terugkeer naar het 
land van herkomst óf  aan een volwaardige inburge-
ring in de Nederlandse samenleving. 

Mini-colleges met oog op kennis en begrip

Voor de vrijwilligers die aan het dagbestedingspro-
gramma meewerken, werd een aantal mini-colleges 
verzorgd voor meer kennis en wederzijds begrip. Ver-
der werden verschillende informatiebijeenkomsten 
georganiseerd, die vanwege de positieve sfeer bijdra-
gen aan een goede toekomstige samenwerking. Voor de 
deelnemers werden individuele trajecten opgestart met 
betrekking tot toekomstoriëntering en weerbaarheid.
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3.5 Het Nieuwe Wereldhuis
  
Algemene doelstelling

Het Nieuwe Wereldhuis maakt als ontmoetings- en 
ontwikkelingsplek onderdeel uit van Stem in de Stad. 
De bezoekers van het Nieuwe Wereldhuis vallen gro-
tendeels onder de doelgroep: mensen (met of  zonder 
papieren), uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids-)
migranten, nieuwkomers en statushouders. 
De kracht van het Nieuwe Wereldhuis is dat vrijwilli-
gers samen met de coördinator een plek creëren waar 
liefdevolle aandacht en presentiebenadering voorop 
staan. Goed luisteren en kijken wat zich afspeelt in de 
maatschappij om zo nieuwe projecten en activiteiten 
te ontwikkelen. Zo zijn inburgeringslessen opgestart, 
wordt hulp geboden bij sollicitaties en worden lessen 
georganiseerd waarin de communicatievaardigheden 
versterkt worden. Doel van het Nieuwe Wereldhuis is 
om iedereen die in het Nieuwe Wereldhuis komt de 
mogelijkheid te geven een netwerk op te bouwen, zelf-
redzaamheid te vergroten en veerkracht te versterken. 

Kwetsbaarheid heeft veel gezichten…

Door de grote vraag naar de activiteiten en cursus-
sen ontstond de noodzaak scherpere criteria in de 
aanmeldingsprocedure te hanteren. Daarbij ligt de 
focus vooral op kwetsbare Haarlemmers. Wie pre-
cies kwetsbaar is, is soms moeilijk te bepalen, omdat 
kwetsbaarheid vele gezichten heeft. In het Nieuwe 
Wereldhuis maken wij tijdens de inschrijving daarom 
gebruik van vier hulpbronnen* om kwetsbaarheid te 
kunnen definiëren: persoons kapitaal, sociaal kapi-
taal, economisch kapitaal en cultureel kapitaal. 
Veel van de leerlingen missen drie van deze vier 
hulpbronnen. Om diversiteit in de groep te creëren 
en spanningen te verlichten mag ook een klein aan-

tal cursisten meedoen die een of  twee van de vier 
hulpbronnen missen. Daarmee worden sociale en 
emotionele netwerken binnen en buiten de doelgroep 
vergroot. Deelnemers helpen elkaar door voor elkaar 
werk te vinden, tips te geven over dagelijkse dingen of  
gewoon bevriend te raken. De resultaten die hierdoor 
worden geboekt zijn niet altijd duidelijk op papier te 
zetten, omdat ze op het intermenselijke, immateriële 
niveau plaatsvinden. 

* De vier hulpbronnen van het Kansfonds. Meer weten over 
kwetsbaarheid? Zie: www.kansfonds.nl/aanvragen/
richtlijnen/onze-definitie-van-kwetsbaarheid

Susana

“Het Nieuwe Wereldhuis is een 
veilige hemel in een nieuw land. 
Een plek waar je mensen ontmoet 
die nieuw zijn in het land zoals 
jij, uit allerlei lagen van het leven 
en waar je samen Nederlands 
en enkele aspecten van de 
Nederlandse cultuur kunt leren.”

Veranderingen vanaf maart 2020 

In maart 2020 heeft het Nieuwe Wereldhuis haar deu-
ren moeten sluiten vanwege het coronavirus. Tijdens 
de eerste lockdown hebben veel vrijwillige docenten 
online of  via whatsapp lesgegeven. Zodra het mooi 

Mensen met schulden waren al terughoudend in het 
vragen om hulp, maar het lijkt nu alsof  de lange peri-
ode van lockdown dit heeft versterkt. De verwach-
ting is dat in de loop van 2021 en de jaren daarna 
de financiële gevolgen van de coronacrisis zichtbaar 
zullen worden. 

Nieuwe maatjes

Eind 2020 heeft er vanuit de wachtlijst een inta-
keronde plaatsgevonden voor nieuwe maatjes. Hier is 
een enthousiaste groep adspirant maatjes uit voortge-
komen die in 2021 getraind wordt met het oog op de 
verwachte toename van de aanmeldingen.

Première!

In het najaar van 2020 gingen zes filmpjes van Blik 
op Geld in première, een gebeurtenis die daarvoor 
vanwege corona steeds was uitgesteld. In samenwer-
king met de Gemeente Haarlem werd een Webinar 
georganiseerd die door bijna 150 mensen live werd 
bijgewoond. Ook Haarlemse media toonden veel 
belangstelling. Geldzorgenvrij heeft zich hierdoor 
duidelijk kunnen profileren in de hoop dat potentiële 
hulpvragers deze hulpvorm nog beter kunnen vinden. 
Tijdens het Webinar zijn contacten gelegd en plan-
nen gemaakt om met verschillende organisaties gast-
lessen op scholen te verzorgen. 

Webinar en filmpjes zijn te zien via geldzorgenvrij.nl. 

SchuldHulpMaatje in cijfers

 2020 2019

  Aantal lopende trajecten  63 85

  Aantal trajecten gestart 53 61

  Aantal trajecten afgerond 79 71

  Totaal aantal trajecten  142 156

  Actieve maatjes 20 28

Aanmeldingen naar leeftijd

 Leeftijd Aantal aanmeldingen

 18-27 9

 27-35 12

 35-45 12

 45-55 10

 >55 10
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weer was zijn sommigen naar buiten gegaan om op 
1,5 meter afstand les te geven. 
Nadat het duidelijk werd dat er niet naar de oude, 
kleine locaties kon worden teruggekeerd, is aange-
haakt bij de activiteiten van het Aanloopcentrum. 
Elke ochtend kon daar gebruik gemaakt worden van 
de grote ruimte. 
 
Vrouwencafé

Nog net voor de uitbraak van corona is de Internati-
onale Vrouwendag 2020 samen met de Toneelschuur 
en de Wereldkeuken Haarlem gevierd. Daarna was 
ook het Vrouwencafé gedwongen de deuren te slui-
ten. Het waren zware tijden voor veel vrouwen. Zo 
hebben velen van hen flexibele, tijdelijke of  deeltijd-
contracten, waardoor ze financieel kwetsbaarder zijn. 
Het zware takenpakket rond het thuisonderwijs voor 
de kinderen rust vooral bij hen. Een ander zorgpunt 
was dat de lockdown en financiële onzekerheid leid-
den tot een toename van stress in het gezin. Tijdens 
deze periode hebben vrijwilligers telefonisch en in een 
groepsapp elke week contact gehouden met de vrou-
wen. Zo zijn bijvoorbeeld regelmatig foto’s gestuurd 
om elkaar op de hoogte te houden hoe het ging. 

Zomer

Tijdens de zomervakantie zijn verschillende activi-
teiten georganiseerd voor moeders en hun kinderen, 
zoals een speeltuinbezoek en een grote picknick. 

Theaterproject Stem

Het theaterproject is vanaf  maart tot juni via zoomles-
sen doorgegaan. In juni/juli werd gerepeteerd buiten 
in het park. Slechts twee van de geplande optredens 
konden doorgaan. Samen met een bevriende inter-
nationale toneelgroep uit Amsterdam is ook nog een 

hartverwarmend en humoristisch optreden gegeven 
in de Groenmarktkerk. Vanaf  1 januari 2021 gaat de 
theatergroep zelfstandig, maar in samenwerking met 
Stem in de Stad en Haarlem Effect verder. 
 
Het Nieuwe Wereldhuis in cijfers

 2020 2019

  Aantal nationaliteiten 56 72

  Deelnemers aan activiteiten 

  en cursussen 201 297

  Nieuwe inschrijvingen 43 142

  Vrijwilligers 24  27

  ASF-vrijwilligers  2 -

Aliya Yildiz werkt inmiddels 4 jaar bij Stem in de 
Stad. Ze is coördinator van het Nieuwe Wereld-
huis, een ontmoetings- en ontwikkelingswerk-
plek. Mensen met of zonder papieren, uitge-
procedeerde asielzoekers, (arbeids-)migranten, 
levenspartners van Nederlanders of expats en sta-
tushouders kunnen hier een stap zetten richting 
integratie in Nederland. In dit interview vertelt 
Aliya onder andere over de gasten en cursisten 
van Stem in de Stad, over diversiteit, presentie 
en motivatie om te doen wat ze doet. Ze vertelt 
ook over veerkracht: “Als ik zie over hoeveel veer-
kracht mensen beschikken, ben ik daar altijd weer 
van onder de indruk.”

“Ik kom in mijn werk in contact met heel veel 
verschillende mensen. Dat is fijn want ik geloof 
in diversiteit. Uit diversiteit kunnen mooie span-
ningen ontstaan. Als verschillende mensen zich 
in elkaar verdiepen, komen ze er vaak achter dat 
het plaatje dat ze van iemand anders hebben niet 
klopt. Die ander, waarvan ze dachten dat alles bij 

hem of haar zo goed ging, kan ook heel kwetsbaar 
zijn. Kwetsbaarheid heeft meerdere gezichten. Dat 
maakt dat bijvoorbeeld een expat vrouw die de 
taal niet spreekt, geen werk en vrienden of familie 
heeft, kwetsbaar is terwijl ze een man heeft met 
een goede baan. Als je je oprecht bezighoudt met 
een ander kom je erachter dat ook dat soort din-
gen niet altijd alles zeggen.”

Je wordt gezien

“Het is belangrijk om een ander te laten weten dat 
je er bent. Door goed af te stemmen op de ander 
kun je ontdekken wat die ander nodig heeft. Het 
gaat erom dat iemand zich gezien voelt door jou. 

‘Mijn doel is 
mezelf  misbaar 
te maken’

INTERVIEW MET ALIYA YILDIZ

Viering Internationaal Vrouwencafé 8 maart, met 35 

vrouwen, in samenwerking met de Toneelschuur en 

de Wereldkeuken.
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Dat bereik je door er met volle overtuiging en 
oprecht voor een ander te zijn. Van daaruit kun 
je voorzichtig een relatie opbouwen en datgene 
bieden wat op dat moment het meeste nodig 

is. Het vraagt ook dat je in al je professionaliteit 
soms onprofessioneel bent zonder grenzen over te 
gaan. Sommige mensen en sommige situaties laten 
zich nu eenmaal niet vatten in regels. Dat geldt 
misschien nog wel des te meer voor onze gasten 
bij Stem in de Stad.”

Het vlammetje brandend houden

“Ik kijk en luister goed naar mensen, voel de sfeer 
aan en probeer erachter te komen wat de behoefte 
is. Daarna zet ik mijn kennis en mijn netwerk in om 
mensen te ondersteunen. Ik geef tips, maar ik drijf 
niet door. Dat is niet mijn taak. Ik bied mogelijkhe-
den, het is aan de ander om het op te pakken. Het 
is mooi om te zien dat er in bijna iedereen wel een 
vlammetje brandt en dat mensen een bepaalde 

ambitie hebben. Maar niet iedereen kan zelf zijn 
pad vinden in alle regels en mogelijkheden. Dan 
moet je de tijd nemen om iemand op weg te hel-
pen en een stukje mee te lopen, anders dooft dat 
vlammetje.”

Vrijheid en rust

“Er komen bij Stem in de Stad mensen die heel 
ergens anders op de wereld gestudeerd hebben 
en een hele hoge functie hadden. Maar in verband 
met bijvoorbeeld de veiligheid hebben ze hun land 
moeten verlaten. In Haarlem kunnen ze vervol-
gens alleen aan het werk in de schoonmaak of bij 
de post. De één gaat daar anders mee om dan de 
ander. Er zijn vrouwen die de lat nog steeds heel 
hoog leggen en per se hier in Nederland ook die 
hele mooie baan willen hebben. Maar als ik dan 
met hen praat en vraag: “wat wil je nu eigenlijk 
het allerliefste”, dan blijken dat vaak vrijheid en 
rust te zijn. We bespreken dan samen wat daarvoor 
nodig is. Om een plek te creëren waar ze die vrij-
heid en rust krijgen, is geld nodig en dus werk. Als 
je het zo stelt wordt het makkelijker om in te zien 
dat je soms eerst wat tussenstappen moet zetten. 
Als er eenmaal ruimte is en er is aan de basisvoor-
waarden voldaan, kun je van daaruit verder. Ik 
hoop altijd dat mijn suggesties helpend zijn, maar 
de keuze om het zo te doen ligt altijd bij de ander.”

Van individu naar groep

“Het is prachtig om te zien dat de cursisten van het 
Wereldhuis van Stem in de Stad als individuen bin-
nenkomen en op een bepaald moment een groep 
vormen. Ik kan daar echt ontroerd van raken. 
Ineens zie ik hen ergens in de stad met elkaar zitten 
of lopen. En gaandeweg gaan ze elkaar als vrien-

den zien. Ze helpen elkaar; met praktische zaken, 
met contacten of met een baan. Ze zetten samen 
de vervolgstappen. Mijn taak is op een gegeven 
moment voorbij, ik ben overbodig en dat is ook 
mijn doel. Mijn drijfveer is niet dat ik iets voor een 
ander kan betekenen, maar dat anderen iets voor 
zichzelf kunnen betekenen.”
 

Soepmoment

“In het Wereldhuis werken verschillende vrijwil-
ligers van professionele docenten tot leerlingen. 
Samen creëren wij een warme en veilige plek 
waar iedereen zich thuis voelt. Door de nauwe 
samenwerking weten wij snel als er iets speelt in 
de groep. Zo viel het één van onze vrijwilligers op 
dat veel leerlingen voor of na de les van of naar 
hun werk moeten. Daardoor hebben ze niet altijd 
de gelegenheid om rustig te lunchen. Maar soms 
is het gewoon ook een financiële kwestie. Daarom 
bedacht onze vrijwilliger een lunchmoment 
waarop iedereen heerlijke zelfgemaakte soep met 
een broodje kon eten. Iedereen betaalt wat hij of 

‘Als ik zie over hoeveel  

veerkracht mensen 

beschikken, dan ben  

ik daar altijd weer van  

onder de indruk.’

‘Mijn drijfveer is niet dat 

ik iets voor een ander 

kan betekenen, maar dat 

anderen iets voor zichzelf  

kunnen betekenen’
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3.6 Re-integreren: Begeleiding op Maat

In 2020 is een aanvang gemaakt met het anders orga-
niseren van de mogelijkheid van extra aandacht en 
begeleiding. Dat is de reden dat bij begeleiding op 
maat in cijfers hieronder voor 2020 geen aantal meer 
wordt genoemd.
Als het nodig is en mogelijk krijgen gasten extra bege-
leiding vanuit ‘het vermoeden dat het werkt’ in het 
Spreekuur, Verblijfhuis, Straatpastoraat en Loket in 
de Stad. 

De begeleiding richting stagiaires en mensen die 
re-integreren bij de Receptie, de Eetvoorziening en 
het Aanloopcentrum gebeurt door coördinatoren als 
onderdeel van hun werk. 
De presentiebenadering staat hierbij altijd voorop: 
samenwerking vanuit wederzijds respect en vertrou-
wen en met volle aandacht, met het uitgangspunt 
om binnen en buiten Stem in de Stad mensen zoveel 
mogelijk tot bloei te laten komen. 

Begeleiding op maat cijfers

 2020 2019

  Uniek aantal cliënten per jaar  - 13

Klein
 

Je hebt
Maar een lichtje nodig
Om het donkerste duister
Te verlichten
 
Je hebt
Maar een mens nodig
Om de donkerste eenzaamheid
Te verlichten
 
Je hebt
Maar een woord nodig
Om de beklemmendste stilte
Te verbreken
 
Je hebt
Maar een hand nodig
Om je aan omhoog te trekken
Uit de diepste put
 
Je hebt
Soms maar weinig nodig
Om in je grootste nood
Weer toekomst te voelen
Toekomst begint klein

Uit: Toekomst begint klein 
van Marinus van den Berg

zij zich kan permitteren, al is dat maar 50 cent. 
Met de opbrengst verzon onze vrijwilliger gewoon 
weer iets heerlijks voor het volgende soepmoment.

 Inburgering

“Ik ben heel praktisch ingesteld en ben altijd op 
zoek naar oplossingen. Op een bepaald moment 
hoorde ik dat buitenlandse vrouwen met een 
Nederlandse levenspartner graag een inburge-
ringscursus zouden willen doen. Die cursus is voor 
deze groep wel verplicht, maar kan vanwege finan-
ciële of andere privékwesties niet betaald worden. 
We hebben toen zelf een inburgeringscursus geor-
ganiseerd. We hadden geluk. Onze docent heeft 
de cursus altijd bij het Nova College gegeven en 
ging net met pensioen. Zij werd de docent in ons 

Wereldhuis. Zo gaan we met meer dingen om. Zoe-
ken naar oplossingen in plaats van te blijven han-
gen in wat er niet is of kan.”

Ongelooflijke veerkracht

“Stem in de Stad geeft mensen de kans elkaar te 
leren kennen en over de eigen grenzen van voor-
oordelen en angst heen te stappen. De wereld ope-
nen voor een ander, het is altijd goed om te zien als 
dat gebeurt. Voor mezelf geldt dat ik probeer te 
begrijpen wie de mens achter de persoon is. Dat is 
mijn uitdaging en drijfveer, zowel in mijn werk als 
in mijn persoonlijke leven. Daarnaast is er steeds 
weer de verwondering en bewondering voor de 
ongelooflijke veerkracht van de gasten en cursis-
ten van Stem in de Stad.”

32
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en dramatische besluit nemen om alles achter zich te 
laten. Dan volgen een vaak hachelijke reis en lang-
durige procedures. En als ze dan eindelijk een nieuw 
onderkomen in veiligheid hebben gevonden zijn daar 
een nieuwe taal en nieuwe gebruiken. Veelal krijgen 
ze te maken met een statusval; een eerder uitgeoefend 
beroep opnemen is niet mogelijk of  diploma’s blijken 
niet geldig.

En dan corona…

De coronacrisis was en is voor iedereen zwaar, maar 
voor deze groep nieuwkomers, die al zoveel achter 
de rug hebben, is het misschien wel extra moeilijk. 
Toch bleven mensen hoopvol en pasten zich iedere 
keer aan, zolang ze maar veilig waren. Maar het virus 
waartegen ze voor hun gevoel hun kinderen niet kon-
den beschermen, zorgde voor nieuwe angst en deed 
een zwaar beroep op de veerkracht. Mensen werden 
extra voorzichtig, durfden niet meer de straat op en 
durfden hun kinderen niet meer buiten te laten spe-
len. Ook bij geplande coronaproof  activiteiten van 
Stem in de Stad bleek de terughoudendheid groot. 
Veel activiteiten gingen daardoor niet door. Toch won 
de veerkracht het van de angst. Toen de statushouders 
om zich heen zagen dat er mensen waren die het nóg 
moeilijker hadden dan zijzelf  kwamen ze met initia-
tieven om zich voor die mensen in te kunnen zetten. 
Zo ontstonden er prachtige acties waarbij veerkracht 
en de kracht van samenwerking bij elkaar kwamen.

Programmalijn stopt in 2021

Omdat de hulpverlening aan statushouders de afgelo-
pen jaren is geprofessionaliseerd en ook andere orga-
nisaties inmiddels programma’s hebben voor status-
houders, stopt de programmalijn in 2021. Natuurlijk 
zijn de meest kwetsbare statushouders die nergens 

anders terecht kunnen nog steeds meer dan welkom 
bij Stem in de Stad.

Terugblik activiteiten

In de maanden januari en februari zijn nog enkele 
geplande activiteiten uitgevoerd. Deze waren vooral 
gericht op gezinsactiviteiten. Omdat gezinsuitjes te 
duur zijn voor de vaak grote gezinnen, was de animo 
voor de gezinsactiviteiten groot. De activiteiten zijn 
om meerdere redenen waardevol, er ontstaat weder-
zijds vertrouwen. Dat vertrouwen creëert voor de 
gezinnen de ruimte om over de problemen in het 
dagelijks leven te praten. 

Een opsomming van de activiteiten
Januari - maart

•  In januari hebben 30 kinderen geschaatst op de ijs-
baan, in samenwerking met St. Haarlem Mozaïek. 
Verder is er een nieuwjaarsetentje voor vrijwilligers 
en statushouders gehouden, samen met de kerken 
van Haarlem. 

•  In februari was het groot feest in de Ringvaart voor 
vrouwen. Dit werd georganiseerd met o.a. Zohor 
en DOCK. Ook is een aantal gezinnen naar het 
Lego-festijn van de Doopsgezinde kerk geweest.

•  Het netwerkproject Samen Hier is in Haarlem 
gestart als partner van Justice and Peace. Er zijn 
twaalf  groepen Haarlemmers gekoppeld aan een 
statushouder of  gezin om gedurende een jaar met 
elkaar op te trekken. Elk groep bestaat uit vijf  à 
zeven vrijwilligers en één statushouder of  gezin. Een 
heel nieuw concept. Omdat veel groepen gekoppeld 
waren aan Eritreeërs is een culturele middag voor 
alle groepen gehouden met veel informatie, dans, 
eten en de traditionele koffie-ceremonie.

•  Er zijn presentaties gegeven bij kerken en instanties 

3.7 Vrijwilligers en Vluchtelingen

De programmalijn Vrijwilligers en Vluchtelingen 
richt zich op: 
•  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor 

vijf  jaar (statushouders) die aan de gemeente Haar-
lem zijn toegewezen en hulp nodig hebben bij het 
opbouwen van een nieuwe toekomst;

•  Haarlemse burgers die zich als vrijwilliger inzetten 
om deze statushouders zo snel mogelijk een thuisge-
voel te geven. Het betreft hier veelal vrijwilligers die 
zich niet aan een organisatie willen binden maar wel 
van betekenis willen zijn voor een ander.

Onderscheid

Beide hierboven genoemde (doel)groepen hebben 
behoefte aan een vraagbaak waar zij terecht kunnen 
als zij voor complexere vraagstukken komen te staan. 
Veel organisaties in Haarlem hebben in de loop der 
jaren specifieke programma’s ontwikkeld voor status-
houders. Toch blijven er situaties voorkomen die om 

maatwerk vragen of  om een advies buiten kantoor-
tijd. Stem in de Stad springt op deze vorm van onder-
steuning op maat in en onderscheidt zich hiermee 
van andere organisaties. 

Hobbels gezamenlijk nemen

De programmalijn Vrijwilligers en Vluchtelingen 
bestaat nu vier jaar in de huidige vorm. Het pro-
gramma is voortdurend aangepast aan de relevante 
behoeften van de statushouders en vrijwilligers 
rondom hen. Het traject van noodopvang tot inbur-
gering en naturalisatie is mét en náást hen doorlopen. 
De spreekwoordelijke hobbels op de weg zijn geza-
menlijk genomen. Die hobbels varieerden van proble-
men met de overheid tot onbegrip bij buren en van 
culturele kloven tot onverwerkte trauma’s. 

Veerkracht

Vluchtelingen laten voortdurend hun enorme veer-
kracht zien. Eerst ervaren ze de onveiligheid in het 
land van herkomst en moeten ze het onvermijdelijke 
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en er is medewerking verleend aan een introduc-
tieprogramma voor nieuwe statushouders. Verder 
is deelgenomen aan een stuurgroep en klankbord-
groep van de Gemeente Haarlem.

Vanaf maart

•  Samen met St. Present/CityShapers/kerken en sta-
tushouders zijn er onder andere tulpen, maaltijden, 
paaseieren en cakes rondgebracht bij mensen die 
het moeilijk hadden.

•  Met Haarlem Mozaïek zijn zomerspelen voor kin-
deren georganiseerd met als beloning een dagje Lin-
naeushof.

•  Er heeft verdere ondersteuning plaatsgevonden van 
zowel vluchtelingen als vrijwilligers. Het overleg met 

ketenpartners vond voornamelijk online of  al wan-
delend plaats. 

 Vrijwilligers en Vluchtelingen in cijfers

 2020 2019

  Bereikte statushouders  ± 180 ± 160

  Aantal bereikte 

  ongebonden vrijwilligers ± 65 ± 50

  Aantal bereikte vrijwilligers 

  verbonden aan organisaties ± 20 ± 60

  Aantal vaste vrijwilligers via kerken 

  (verenigd in Kerk & Vluchteling) 12 12

4 - Inspireren

EHBO-cursus
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4 Inspireren

Werken van Barmhartigheid 

De christelijke traditie waarin het werk van Stem in 
de Stad staat kent al eeuwenlang de zeven ‘werken 
van barmhartigheid’. Barmhartigheid is het har-
telijk meeleven met medemensen, vooral met hen 
die in geestelijke of  lichamelijke nood verkeren. De 
werken, beschreven in 1207 door paus Innocentius 
III, zijn afgeleid van een uitspraak van Jezus in het 
Nieuwe Testament. Hij maakte in deze uitspraak zijn 
opdracht tot naastenliefde heel concreet:

‘Want ik had honger en jullie 

gaven mij te eten, ik had dorst 

en jullie gaven mij te drinken. 

Ik was een vreemdeling, en 

jullie namen mij op, ik was 

naakt, en jullie kleedden mij. 

Ik was ziek en jullie bezochten 

mij. Ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe.’

(Mattheüs 25: 35,36)

Traditionele waarden in een moderne wereld

Stem in de Stad wil dichtbij mensen zijn, vooral als 
die mensen in nood verkeren. Iedereen die achter die 
missie staat en een bijdrage wil leveren is van harte 
welkom bij Stem in de Stad. Die uitnodiging geldt 
niet voor een specifieke groep. We wenden ons met 
deze oproep ook heel nadrukkelijk tot jonge mensen, 
werkende mensen, mensen die zich niet willen binden 
en niet- of  anders gelovig of  kerkelijk betrokkenen. 
Want naastenliefde en de intentie om goed te doen 
is niet aan een aparte groep voorbehouden. Steeds 
meer mensen beseffen dat bijdragen aan het welzijn 
van anderen, bijdragen aan het eigen welzijn bete-
kent. Juist in onze moderne, snelle wereld en juist nú. 
 

4.1 Straatpastoraat

Geen huis, geen thuis…

Leven op straat. Zonder huis, zonder thuis. Zonder 
of  met maar een heel beperkt netwerk en daardoor 
helemaal op jezelf  aangewezen. 
In Nederland zijn er rond de 40.000 dak- en thuislo-
zen, in Haarlem alleen al zijn dat er volgens officiële 
schattingen 400 tot 450. 
Dakloos worden klinkt voor veel mensen als een ‘ver 
van mijn bed show’, maar de werkelijkheid is dat het 
ons allemaal kan overkomen. Het kan meerdere oorza-
ken hebben. Werkloosheid bijvoorbeeld met als gevolg 
het wegvallen van een inkomen, of  niet voldoende inko-
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men om een huis te betalen. Of  er kan een einde komen 
aan je relatie waardoor je van het ene op het andere 
moment een ander onderkomen nodig hebt maar dat 
niet kunt vinden. Soms is er sprake van psychische pro-
blemen of  verslaving. Daardoor kunnen mensen soms 
hun zaken niet meer regelen en raken dakloos.

Benaderen op basis van respect en 
wederkerigheid

Het Straatpastoraat van Stem in de Stad zoekt men-
sen op. Bij een ontmoeting op straat staat de benade-
ring op basis van respect en wederkerigheid voorop: 
we zijn allemaal volwaardige mensen. De ontmoetin-
gen bestaan voornamelijk uit aandachtig luisteren, 
maar mensen kunnen ook vragen stellen of  advies 
inwinnen bij de straatpastor. Zingeving en geloof  zijn 
soms onderwerpen van gesprek. 

Corona en het leven op straat

Door corona verslechterde de situatie voor dak- en 
thuislozen op heel verschillende manieren. Voor de 
‘echte’ dakloze werd in snel tempo van alles georga-
niseerd, zoals openstelling van de Beyneshal als extra 
opvanglocatie. Maar het leven op straat wordt moei-
lijker zonder de ‘vaste’ inloopplekken zoals Stem: 
nergens koffie, geen plek om te rusten, geen plek om 
de telefoon op te laden, geen beschikking over sani-
tair. Door corona werden ook de maatschappelijke 
opvanglocaties gesloten voor externen. Het straat-
pastoraat speelde op de situatie in door de doelgroep 
telefonisch te benaderen. Deze nieuwe vorm van 
‘pastoraat op afstand’ werkte heel goed. Veel mensen 
‘van de straat’ stelden het contact op prijs. Stem in 
de Stad organiseerde afhaalmaaltijden omdat de eet-
voorzienig in haar vorm tot dan toe geen doorgang 
kon vinden. De straatpastor werd nadrukkelijker bij 
de eetvoorziening betrokken als vindplaats voor de 
doelgroep. 

Stamppotjesregeling

Twan Stoelman van Café De Lange Heer begon al 
in maart met de zogenoemde ‘stamppotjes’-regeling. 
Hij zorgt ervoor dat 20 tot 30 mensen die dakloos 

of  niet zelfredzaam zijn tijdens de coronacrisis drie 
maanden lang viermaal per week een gratis stamppot 
kunnen afhalen bij Café De Lange Heer in de Lange 
Herenstraat. De straatpastor onderhoudt het contact 
met de mensen die hiervoor in aanmerking komen.

Contacten met wijkteams

Door de coronacrisis vond er vanaf  het tweede kwar-
taal 2020 meer contact met vertegenwoordigers van 
de verschillende sociale wijkteams in Haarlem plaats. 
Vaak had dit contact direct betrekking op zorgen 
rondom een cliënt. Het bleek voor beide partijen dik-
wijls heel positief  om de persoon in beeld te krijgen 

vanuit verschillende invalshoeken. Het contact werd 
vanuit de sociale wijkteams zeer gewaardeerd. 

Collegiale uitwisseling op landelijk niveau

DAK is de landelijke belangenvereniging voor inloop-
huizen, buurthuizen en straatpastores, waarvan Stem 
in de Stad lid is. Naar aanleiding van de coronamaat-
regelen werd in april een eerste online bijeenkomst 
georganiseerd. Er werden nuttige ervaringen uitge-
wisseld en waardevolle contacten gelegd. 

Traktaties vallen in de smaak

In juli start het uitdelen van traktaties tijdens de Eet-
voorziening als één van de bezoekers jarig is of  is 
geweest die week. Het is een manier om te proberen 
gemeenschapszin te stimuleren tussen mensen die bij 
Stem in de Stad nu eenmaal in elkaars gezelschap 
zijn, omdat ze gast zijn van de organisatie. De trakta-
ties vielen zeer in de smaak. 

Stagiair

Vanaf  september beschikt het Straatpastoraat over 
een stagiair die de opleiding Geestelijk Begeleider aan 
de Fontys Hogeschool in Utrecht volgt. 

Uitvaarten

Het afgelopen jaar heeft het Straatpastoraat van Stem 
in de Stad drie uitvaarten verzorgd. Op de Algemene 
Begraafplaats De Kleverlaan is een bijzonder laan-
tje waar de Haarlemse daklozen worden begraven. 
Dit jaar overleden onze gasten Rein, Abdi, 
Richard, Madi, Eric en Rob. 

Gesprek met Burgemeester en Wethouder

Eerder dit jaar kreeg de straatpastor van Stem in de 
Stad een verzoek van burgemeester Jos Wienen om 

Geen woorden
“Als ik hem voor het eerst ontmoet, 
is hij terneergeslagen. Hij zit voor-
overgebogen op het bordes van 
de Groenmarktkerk. Een slanke, 
nog vrij jonge man met een zacht-
aardig gezicht. Zijn naam en zijn 
uiterlijk zijn een tikje exotisch, op 
zijn lichtgebruinde borst bungelt 
een rozenkrans. De ‘vibe’ die ik 
opvang, is er één van wanhoop en 
verslagenheid. Het gesprek komt 
traag op gang - maar het is meteen 
heel heftig. Hij wil eruit, uit een 
leven dat hem niets meer te bie-
den heeft. Hij ziet geen toekomst, 
hij mist zijn kinderen, hij mist zich-
zelf - wie hij was. Hij weet het niet 
meer. De diepte is zo diep dat hij 
bijna geen woorden heeft…”

Elly Mulder, straatpastor Stem in de Stad
“…Als straatpastor probeer je erachter te 
komen wat iemand nodig heeft, waar hij 
of zij behoefte aan heeft. Luisteren, troos-
ten, opbeuren, of soms juist alleen maar 
een begroeting en een grapje als manier om 
iemands bestaan te bevestigen. Als het ver-
trouwen groeit, komen de verhalen los. Over 
verdriet en verlies, over onrecht en vergeving, 
over zingeving en hoop. Eigenlijk gaat Straat-
pastoraat in de kern over luisteren en praat-
jes maken. ‘Gebakken lucht’ maar in een 
maatschappij vol trajecten en targets is dat 
soms het verschil tussen leven en niet-leven.”

Elly Mulder, in Sociaal Bestek december 2020
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een gesprek te organiseren met hemzelf, wethouder 
Marie-Thérèse Meijs en enkele daklozen. Inzet was 
het delen van ervaringen met de maatschappelijke 
opvang. Het gesprek vond in december bij Stem in 
de Stad plaats. Het werd een mooie, genuanceerde 
en ontspannen ontmoeting met - ondanks alles - veel 
vrolijkheid. Bestuurders en daklozen zetten zich bei-
den succesvol in om elkaar - elk in hun eigen taal - in 
dit gesprek te vinden.

Straatpastoraat in cijfers 

 2020 2019

  In gesprek/in beeld >70 120

  Doorlopend contact 30 30

  Uitvaart verzorgen 3 8

  Ziekenboeg bezoek - 25

  Aantal vrijwilligers 5 1

Inspiratie opdoen en een adempauze nemen in 
het Stiltecentrum

Soms heeft een mens de behoefte om even in stilte tot 
zichzelf  te komen. In een wereld die hectischer is dan 
ooit tevoren, is stilte een noodzaak om de gedachten 
te ordenen en inspiratie en veerkracht op te doen voor 
de dingen die komen gaan. De Groenmarktkerk is 
daarvoor een ideale locatie die elke werkdag op vaste 
tijden open is. Vanaf  13 juli werd ook de wekelijkse 
‘adempauze’ weer opgepakt: een mogelijkheid voor 
meditatie en gebed. Op de eerste maandag van de 
maand is er een gebed voor de vrede. Samen met de 
Groenmarktparochie en het Stadsklooster organise-
ren de medewerkers en vrijwilligers van Stem in de 
Stad festiviteiten rondom de christelijke feestdagen.

UITVAART IN DE DAKLOZENWERELD 

Elk jaar verzorgt het Straatpastoraat onder verantwoordelijkheid 
van de Gemeente Haarlem uitvaarten van mensen die geen 
directe nabestaanden hebben. Het gaat dan om mensen uit de 
daklozenwereld die vaak wel bekend zijn bij Stem in de Stad. 
Het afscheid wordt zoveel mogelijk afgestemd op wat men weet 
over de overledene, diens achtergrond en diens wensen. Soms is 
bijvoorbeeld bekend van welke muziek of schrijver iemand hield. 
Tijdens de uitvaart worden deze muziek of teksten dan gebruikt. 
Er wordt ook altijd rekening gehouden met het geloof van de 
overledene als dat bekend is. 

Dat deze welgemeende, liefdevolle intentie niet altijd op waarde 
wordt geschat bleek in het afgelopen jaar pijnlijk toen in het 
derde kwartaal een dakloze man uit Sierra Leone overleed. Bij 
Stem in de Stad was deze man al jaren bekend. Helaas werden 
de organisatoren van de uitvaart in de week voorafgaand aan de 
daadwerkelijke ter aarde bestelling doelwit van bedreigingen van 
een fundamentalistische islamitische stichting. Uiteindelijk vond 
tot grote schrik en verdriet van de aanwezigen een verstoring van 
de uitvaart zelf plaats. Deze gebeurtenissen hebben een enorme 
impact op de organisatie en haar teamleden gehad.
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Voetstappen in het zand
 (dichter onbekend)

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...”
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4.2  Spiritualiteit: De parels van Stem in 
de Stad in 2020

Hoe kunnen we elkaars werk versterken?

De organisatie Tear organiseerde in januari een bij-
eenkomst in Haarlem in samenwerking met vele ker-
ken. Inzet was om stil te staan bij hoe we er kunnen 
zijn voor Haarlem en hoe we elkaar als christenen 
met verschillende geloofsbelevingen kunnen verster-
ken bij het doen van goede werken. Stem in de Stad 
heeft een groep van zeven mensen op bezoek gehad 
en heeft verteld over het werk. 

Pasen: een hoopvolle boodschap in een ander jasje

Pasen, de herdenking van de kruisdood en opstanding 
van Jezus. Door corona waren een Paasviering en de 
traditionele Paaslunch in de Aanloop niet mogelijk. In 
plaats daarvan werden zeven YouTube videofi lmpjes 

gemaakt over de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem 
gekoppeld aan de situatie van Stem in de Stad in tij-
den van corona. De reeks eindigt met een hoopvolle 
boodschap in de Kapel. De fi lmpjes zijn nog steeds te 
bekijken op YouTube.

Het Haarlemse licht…

Vanwege het grote succes werd ook dit jaar rond de 
kerstdagen het Haarlemse lichtje aangeboden. Dat 
gebeurde via de gloednieuwe webshop van Stem in 
de Stad. Voor €10 per stuk werd het lichtje persoon-
lijk aan huis bezorgd. De opbrengst kwam ook dit 
jaar weer geheel ten goede aan het werk van Stem 
in de Stad. 
In december werd veel aandacht besteed aan de 
webshop van Stem in de Stad, ook voor de organisa-
tie zelf  iets helemaal nieuws! In de krant verscheen 
op 24 december een advertentie, na de kerst werd 
er een krantenartikel aan het onderwerp gewijd en 
het item kwam zelfs voorbij in een fi lmopname van 
Haarlem 105!

HAARLEM - “Dit is een geschenk uit 
de hemel’’, zegt Mike (47) die op eer-
ste kerstdag bij Stem in de Stad aan 
de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem 
zijn kerstdiner komt ophalen. “Ik ben 
iemand van de straat, al zeven jaar dak- 
en thuisloos. Drie keer per week kom ik 
hier bij Stem...”

“Het is geweldig wat ze hier voor ons doen, 
al 25 jaar. Tot een jaar geleden maakten ze 
de maaltijden zelf, onder leiding van m’n 
naamgenoot, kok Mike Cowley. Die is er 
nu mee gestopt. En omdat er corona heerst, 
mogen we nu niet binnen ons kerstdiner 
opeten, al is er niemand in mijn omgeving 
die het virus heeft. Dadelijk ga ik met dit 
pakket m’n vrouwtje Samara ophalen bij 
de dagopvang voor dak- en thuislozen in de 
Wilhelminastraat. Dan gaan we het opeten 
in de garage waar we vaker komen. Ik neem 
er een colaatje bij, want drinken doe ik niet. 
Hier kunnen vijftig mensen hun kerstdiner 
ophalen. Maar je moet eens weten hoeveel 
mensen er vandaag de dag op straat leven”, 
betoogt Mike, die zeker weet dat hun gara-
ge-kerstdiner straks goed zal smaken.
Wat er in de ‘X-mas-doggybag’ zit, weet 
hij dan nog niet eens: een aardappeltruf-
felsoep met bospaddenstoelen vooraf, 
gevolgd door coq au vin met rucolasalade, 
verse Friethoes-friet met zelfgemaakte 

mayonaise, en tot besluit tiramisu met 
rood fruit. Maar de ambiance voor het 
diner is toch anders dan ooit in Le Garage 
van Joop Braakhekke.
“Dat mensen hier hun kerstmaaltijd moe-
ten komen afhalen, doet ons veel verdriet. 
Maar we gaan wel het gesprek aan”, ver-
telt zakelijk manager van Stem in de Stad, 
Petra de Vries. “We zijn er om kwetsbare 
Haarlemmers op allerlei manieren te 
ondersteunen. Dat doen we met een team 
van twaalf professionele medewerkers, 
van straatpastor Elly Mulder tot en met de 
coördinator van ons Nieuwe Wereldhuis. 
Maar die professionele staf zou niks zijn 
zonder de tweehonderd vrijwilligers die 
hier werken. Ze zijn gastvrouw of gast-
heer, zorgen voor koffi e en thee, luisteren 
naar verhalen en verwijzen mensen door. 
We willen een lichtje zijn in het leven van 
mensen die het moeilijk hebben. Maar de 
aandacht die we juist in tijden van nood 
aan mensen geven, kan in 2020 moeilijk 
in het bijzijn van elkaar. Nu bellen we 
vaker mensen op en geven afhaalmaaltij-
den mee, omdat we mensen niet binnen 
kunnen ontvangen. Dat kost veel extra 
geld. Daarom is het mooi dat er nu een 
sponsoractie is om Stem in de Stad te steu-
nen: ‘Haal het Haarlemse Licht in huis’.”
In het jaar dat Haarlem 775 jaar bestaat, 
heeft tekenaar Eric Coolen een mok en 

een waxinelichtje gemaakt in een oplage 
van 775 stuks, met de skyline van de stad. 
Jeugdboekenschrijver en dichter Bies van 
Ede maakte er een Haarlems gelegen-
heidsgedicht bij. Meer informatie over 
de actie ‘Haal het Haarlems licht in huis’ 
vindt de lezer op stemindestad.nl/steun-
stem. “Ga voor een mok met aandacht 
voor mensen die het moeilijk hebben”, 
roept De Vries mede-Haarlemmers op.
“Ja. Bij Stem in de Stad helpen ze ons op 
een manier die bij ons hoort”, zegt Aadje, 
die niet echt dakloos, maar wel ‘thuis’-loos 
is. Voor hij naar binnen gaat, neemt hij nog 
een laatste slok uit zijn blikje bier. Want 
daar is hij zuinig op en je mag het niet bij 
‘Stem’ mee naar binnen nemen. “Fijne 
kerstmis”, zegt hij, als de verslaggever op 
zijn fi ets stapt op weg naar diens kerstdis.

Bron: Haarlems Dagblad

Geen parel is 
hetzelfde…
Bijna geen enkele parel ziet er 
hetzelfde uit. In de ene parel zit 
een deukje, op de andere een 
vlekje. Ook zijn parels allemaal 
verschillend van kleur. Het enige 
dat ze gemeen hebben is dat ze 
uniek en daardoor perfect zijn. 

Advertentie van 24 december

Kerstmaal van Stem in de Stad geschenk uit de hemel

Mok en waxinelichtje voor Stem in de Stad. 
Foto: United Photos / Toussant Kluiters
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5 - Organiseren

Kerstfeest 2020 

Elk jaar ontvangen relaties en vrijwilligers een kerst-
kaart met kerstwens van Stem in de Stad. Dit jaar 
werd gekozen voor een gedicht van de grondlegger 
van Stem in de stad Jurjen Beumer.

Duurzaamheid binnen Stem in de Stad

Stem in de Stad verduurzaamt. Duurzaam wil zeggen 
dat we keuzes maken die lang meegaan. 

‘Mensen mogen de aarde gebruiken 
en erover heersen. (naar Genesis 
1:28). Maar dat betekent niet dat 
de mensen alles met de natuur 
mogen doen wat ze willen. Heersen 
over de aarde betekent dat we er 
verantwoordelijkheid voor hebben 
en op een goede manier met de aarde 
moeten omgaan’

Een aantal maatregelen op een rij:
• Gebruik ledlampen
• Kaarsen vervangen door ledlampjes
• Afval strikt scheiden
•  Samenwerken tegen verspilling met De Ark en 

de Voedselbank 
• Minder en dubbelzijdig printen
• Gebruik gerecycled (print)papier
• Bewegingsmelders voor verlichting
•  Buiten openingstijden elektrische apparatuur 

uitschakelen

Daar waar liefde is
Nooit heeft iemand U gezien,
en toch getuigen veel mensen van
Uw trouw en liefde.
Onverwacht hebben ze die
soms ervaren, meestal
door middel van mensen:

werkers voor mensen in nood
vechters voor eerlijkheid en respect
brengers van vrede en heil
arbeiders in de wereld van de armoede

Daar waar deze liefde is en gebeurt
daar wilt U zijn, hebt U ons beloofd.
Dat het vandaag waar mag zijn
en alle dagen van ons leven.

Jurjen Beumer
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5 Organiseren

De medewerkers en vrijwilligers van de afdelingen 
fondsen & fi nanciën, personeelszaken, secretariaat, 
receptie en facilitaire dienst bieden ondersteuning 
aan alle programmalijnen. 

5.1 Organogram
(zie beeld organogram links)

5.2 Bestuur en leden

Dhr. P.P.A. Beerkens, voorzitter
Bestuurslid op voordracht van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Mw. Mr. P. Burgers, vicevoorzitter
Bestuurslid op voordracht van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Haarlem

Dhr. S.L. Bakker, secretaris

Dhr. R. Venkataraman, BA/MBA, penningmeester

Dhr. Drs. J.C.M. Debets Lid

Mw. Mr. A.J. Sassen-Jansen, lid
Bestuurslid op voordracht van Vincentiusvereniging Haarlem

Dhr. Mr. L. Zoodsma, lid
Bestuurslid op voordracht van de Protestantse Gemeente 
Haarlem

5.3 Vrijwilligers

Vrijwilligers worden wel liefkozend het cement van de 
samenleving genoemd. Dat geldt ook voor de vrijwil-
ligers binnen Stem in de Stad. Zij zijn het die zich 
belangeloos inzetten voor hun medemensen.  Zij leve-
ren een enorme bijdrage aan de sociale verbinding 
tussen medewerkers, andere vrijwilligers en de gasten 
van Stem in de Stad. Zonder onze vrijwilligers is er 
geen Stem in de Stad. 2020 werd afgesloten met 181 
actieve vrijwilligers. 

Vrijwilligerspanel

Het vrijwilligerspanel van Stem in de Stad heeft als 
doelstelling: het behartigen van de gemeenschap-
pelijke belangen van de vrijwilligers bij Stem in de 
Stad. Het panel vertegenwoordigt de vrijwilligers in 
besluitvormingsprocessen met betrekking tot vrijwilli-
gerswerk en betrekt vrijwilligers bij belangrijke zaken 
en ontwikkelingen binnen de organisatie.

Het panel beschikt over vijf  leden. De leden kwamen 
in verband met corona dit jaar eenmaal fysiek samen, 
de overige overleggen werden digitaal gehouden.
Het contact met het bestuur verliep prettig, regelma-
tig en professioneel. De aanstaande transitie van Stem 
in de Stad was regelmatig onderwerp van gesprek. De 
voorzitter van het panel had zitting in de adviescom-
missie van de sollicitatieprocedure voor de pastoraal 
manager. 

BESTUUR

Directie

Directieberaad

Vrijwilligerspanel

Inspireren

• Straatpastoraat
• Spiritualiteit

Helpen & Activeren

• Loket in de Stad
• Postvoorziening
• Ongedocumenteerden
•  Schuldhulpmaatje en

Moneyfi t
• Nieuwe Wereldhuis
• Re-integreren
•  Vrijwilligers &

vluchtelingen

Ontmoeten

• Aanloopcentrum
• Eetvoorziening

verbindingslijn=adviesorgaan

Organiseren



Afscheid…

In 2020 overleed een aantal zeer gewaardeerde, waar-
devolle en betrokken vrijwilligers. Zij zullen door ieder-
een binnen Stem in de Stad enorm gemist worden!

Overleden vrijwilligers
Ati Blom, Eetvoorziening
Ed Elting, Adempauze
Paul de Beyer, Stiltecentrum

5.4 Medewerkers (per 31-12-2020)

Myrna Bockhoudt 
Annie van den Bogaardt 
Kalle Brüsewitz 
Vilja Machgielsen 
Elly Mulder
Sabita Ribai
Marianne Vaandrager
Hanneke Versluis
Corry Villari
Petra de Vries
Marleen Wijdeveld 
Aliya Yildiz

Medewerkers uit dienst (in de loop van 2020)

Mike Cowley
Ranfar Kouwijzer
Olga Vehmeijer

Gedetacheerde medewerkster (vanuit 
Doopsgezinde gemeente Haarlem)

Ada Blom

Stagiaires 

Mimi Ceulemans, maatschappelijk werk
Anna Colve, uitwisselingsprogramma met ASF Duitsland
Martijn Geerdes, straatpastoraat
Wimke Hendrikx, maatschappelijk werk
Nele Nentwich, uitwisselingsprogramma met ASF Duitsland

5.5 Samenwerkingspartners 

Dank!

Stem in de Stad werkt veel en graag samen met andere 
organisaties. We geloven in de kracht van verbinding 
en ‘samen sterk’. Ook In 2020 is veelvuldig samenge-
werkt met verschillende partners. We willen heel graag 
van de gelegenheid gebruik maken om in dit jaarver-
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HAARLEM - Het Haarlems 
Weekblad plaatst twee keer in de 
maand een column van Stem in de 
Stad. Deze organisatie zet zich in 
voor Haarlemmers die het moeilijk 
hebben en kijkt om naar kwets-
bare mensen die in nood zijn, naar 
mensen die niet altijd gehoord of 
gezien worden. Deze week is het 
woord aan Wimke Hendrikx, sta-
giaire ongedocumenteerden.

Het is alweer bijna een jaar gele-
den dat de eerste lockdown inging, 
toch lijkt het nog zo recent. Ons 
werd gevraagd binnen te blijven en 
zo min mogelijk contact met ande-
ren te hebben. Waar ik het moeilijk 
had met zaken als studievertraging 

oplopen, niks leuks meer kunnen 
doen en opgesloten zitten in een 
studentenkamer van 12 vierkante 
meter, hadden andere mensen het 
natuurlijk veel zwaarder. Ik maakte 
mij zorgen over mensen die hele-
maal niet thuis konden blijven, bij-
voorbeeld omdat zij geen (veilig) 
thuis hebben. Ik was net een maand 
begonnen met mijn stage bij Stem in 
de Stad en had daarbij ondervonden 
wat deze organisatie betekent voor 
kwetsbaren in Haarlem. Ik had het 
tot dan toe ervaren als een plek waar 
bezoekers konden komen om elkaar 
te ontmoeten en hun verhaal kwijt 
te kunnen. Nu moest ook deze plek 
plotseling dicht, hoe moest dat met 
die mensen die ons juist in deze tijd 
zo hard nodig zouden hebben?

Achter de schermen waren mijn 
collega’s druk op zoek naar wat 
nog mogelijk was qua ontmoeting. 
Na twee weken werd ik gebeld; of 
ik wilde helpen met een noodvoor-
ziening voor de ongedocumenteer-
den die Stem in de Stad begeleidt. 
Daarmee had ik dan ook eindelijk 

een reden om mijn extreem kleine 
kamer te verlaten. Voorheen was er 
elke week een spreekuur, taallessen 
en was het aanloopcentrum elke dag 
open. Dat viel allemaal in een klap 
weg, dit maakte de noodvoorziening 
zo van belang. Het idee was dat de 
mensen langs konden komen om 
leefgeld op te halen en konden vra-
gen om noden. Waar een van ons, of 
onze vrijwilligers hen eerst meer-
dere keren per week spraken, werd 
dit ineens het enige contactmoment.

Inmiddels is er alweer wat meer 
mogelijk. Met de nodige maatrege-
len is het oorspronkelijke spreekuur 
weer begonnen. Vrijwilligers kun-
nen weer komen helpen en er wordt 
weer taalles gegeven, ook het aan-
loopcentrum is weer deels open. Zo 
zie ik Stem in de Stad steeds meer 
terug veranderen in het centrum van 
ontmoeting, van hoe ik hen pre-co-
rona heb leren kennen. Alleen met 
meer afstand, spatschermen, mond-
kapjes en desinfectiemiddel…

Bron: Haarlems Weekblad

Wimke Hendrikx.  (Eigen Foto)

‘Stage lopen bij Stem in de Stad in 
coronatijd is vreemd’

Afscheidsfeestje van Mike Cowley in de Lange Heer
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slag al deze partners te bedanken voor een prettige en 
constructieve samenwerking. We hopen van harte dat 
deze in de komende jaren wordt voortgezet! 

• GGD voor het Damiate spreekuur
• Straatjournaal
• DOCK: Loket in de Stad
• Haarlem Effect: Vrouwencafé en Samen Hier
• Gemeente Haarlem
• Antonius Kookt op de dinsdagen
• Stadsklooster
• Wijkteams
• OGGZ keten i.v.m. corona
• Coalitie tegen eenzaamheid
• Sportsupport
• Wereldkeuken
• Toneelschuur

• Nova College
• Bibliotheek Haarlem
• Café De Lange Heer

5.6 ANBI

Stem in de Stad is een ANBI: 
Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Stichting Stem in de Stad
KvK: 41226685
RSIN: 8041.42.051
IBAN:  NL34 TRIO 0254656242
Website: https://www.stemindestad.nl
E-mail: info@stemindestad.nl
Post en bezoekadres: 
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem

5.7 Beloningsbeleid

De vrijwilligers van Stem in de Stad, waaronder 
begrepen het bestuur, ontvangen geen enkele finan-
ciële vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stem 
in de Stad.
De personeelsleden in dienst van Stem in de Stad wor-
den gehonoreerd volgens en in overeenstemming met 
de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse 
Kerk Nederland, onderdeel kerkelijk medewerkers.

5.8 Toekomst

Het jaar 2021 wordt voor Stem in de Stad een transi-
tiejaar dat moet leiden naar de implementatie van een 

nieuwe koers. Met het oog daarop zijn in 2020 ver-
kennende gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. 
De koerswijziging is ingezet met de aanstelling van 
een pastoraal manager en een zakelijk manager. Met 
deze opzet van een nieuwe managementstructuur zet 
Stem in de Stad in 2021 haar beleid van professiona-
lisering en innovatie voort. 

De nieuwe koers is toekomstbestendig. Aandacht, 
ontmoeten en inspireren en het werkterrein scher-
per definiëren vormen de basis van de nieuwe koers. 
Van daaruit creëren we ruimte om als organisatie te 
werken aan kwaliteitsverbetering door tijd te nemen 
voor reflectie op ons werk en daarvan te leren. Op 
die manier is Stem in de Stad als solide organisatie in 
staat om gemakkelijker in te spelen op veranderingen 
en kansen en als dat nodig is schokken op te vangen, 
zowel van economische als sociale aard.

5.9  Financiën

De baten bedroegen in 2020 € 999.745. De gemaakte 
kosten bedroegen € 1.013.636, waardoor het jaar met 
een tekort is afgesloten van € 13.891. Dit tekort is ten 
laste gebracht van de continuïteitsreserve. 
Voor onze inkomsten zijn we volledig afhankelijk van 
particulieren, de bijdragen van de Haarlemse kerken, 
fondsen en de Gemeente Haarlem. Daarnaast dragen 
ook veel burgers uit Haarlem en omgeving bij met 
hun kennis die zij voor korte of  langere tijd willen 
inzetten voor onze organisatie. Dit gebeurt op allerlei 
manieren, zoals het geven van gratis advies of  met 
korting geleverde diensten. Daarnaast ontvangen we 
regelmatig bijdragen in natura. (zie ook pagina 54 en 55)
De volledige jaarrekening 2020, voorzien van een 
goedgekeurde accountantsverklaring, kunt u vinden 
op www.stemindestad.nl.

Hartelijk dank voor uw steun!

Stem in de Stad wordt voor een belangrijk deel gesteund door de kerken 

van Haarlem en de gemeente Haarlem en mag rekenen op een aantal 

particuliere gevers die hechten aan ons hoopvolle verhaal en graag willen 

bijdragen aan de totstandkoming ervan. Zij steunen ons werk met een 

gift of nalatenschap. Wij willen alle organisaties en particulieren, die het 

belangrijke werk van Stem in de Stad steunen, van harte bedanken! Mede 

daardoor kunnen wij ons doel - álle Haarlemmers in nood en met zorgen 

die een beroep op ons doen helpen - realiseren.

Lunch verzorgd door Nova College, 6 maart 2020
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HOOFDPARTICPANTEN & KERKEN

Hoofdparticipanten 216.916

Kerken 59.578

OVERHEID

Lokale Overheid 91.257

FONDSEN

Fondsen in Haarlem eo 195.870

Fondsen buiten Haarlem 338.628

GIFTEN

Persoonlijke giften 65.509

Overig

Overige baten 31.987

TOTAAL 2020 999.745

ONTMOETING

Aanloopcentrum 129.458

Eetvoorziening  81.138

HELPEN EN ACTIVEREN

Loket in de Stad 19.682

Nieuwe Wereldhuis 54.050

Ongedocumenteerden 81.002

SchuldHulpMaatje (SHM) 124.742

Post verzorgen 25.207

Vluchtelingen & Vrijwilligers 59.387

INSPIREREN

Inspireren 35.389

Straatpastoraat 63.867

ALGEMEEN

Algemeen 339.714

TOTAAL 2020 1.013.636

Overzicht kosten per programma 2020 Overzicht baten 2020

ONTMOETING HELPEN EN ACTIVEREN INSPIREREN ORGANISEREN HOOFDPARTICIPANTEN & KERKEN OVERHEID FONDSEN GIFTEN Overig



Een land om van te dromen

Zeg nooit: Onze wereld is gebroken
En de mens tot weinig goeds in staat.
Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen,
Alles gaat nu eenmaal als het gaat.

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
Dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
Dat een volk daar eenmaal weer verzandt.

Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
Er is niemand hier die ons bevrijdt.
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.
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