
Bericht aan de Commissie Samenleving van de Gemeente Haarlem d.d. 19 juni 2014;  S.V.P  Kopie  aan  college van B&W
Thema: “Armoede om gek van te worden”

Op 16 januari, 13 februari en 5 juni jl. heb ik ingesproken i.v.m. de transitie:
A. Samenwerking Beroeps- en vrijwilligers-organisaties;
B. Zorg op maat, Vraaggestuurde Zorg, de Kracht van het Zelfdoen, Kosten en Baten;
C. Voortbestaan onafhankelijke vrijwilligersorganisaties.

“Als donderslag bij heldere hemel” ontving ik begin juni jl.  het tijdschrift Deviant d.d. juni 2014, met Thema: “Armoede om gek van te worden”.
Hierin wordt duidelijk aangegeven waar het ISP steeds al jaren mee te maken heeft: met name hoe armoede invloed heeft op het geestelijk welzijn van mensen, waar men niet
omheen kan!
U ontvangt nu al per mail het kopblad en de inhoudsopgave van Deviant (zie bijlage 1).
Speciaal wil ik uw aandacht richten op de artikelen vermeld in de Inhoudsopgave:  3,  6,  10 en 12.

Zoals in ons ISP jaarverslag 2013 is vermeld onder 2.1. t/m 2.3:  Soort Contact, Actie ISP resp. Aard van de Contacten (zie bijlage 2), stellen wij ons in op:
(B) duidelijkheid, voorkomen (preventie); duidelijk in kaart brengen en oplossen (regie in eigen leven), samen met de betrokkenen, de Kracht van het Zelfdoen en (A)
samenwerking met de beroeps. Veel betrokkenen, zijn al bij diverse beroeps geweest en ervoeren (door tijdsdruk?) dikwijls contactproblemen, die (C)  bij onafhankelijke
vrijwilligersorganisaties minder zijn.

Op 19 juni a.s. zal ik u, na uw toestemming, tijdens uw commissievergadering het hele tijdschrift overhandigen.

Met dank voor uw aandacht en inzet,

Ton de Vries, voorzitter InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz -ISP-
Bijlagen: 2
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Uit Jaarverslag ISP 2013 Bijlage 2.

2.1. Soort Contact
Naast de eigen huiskamer en huisbezoek kent het
ISP ook ontmoeting en meegaan met naar instanties
en advocaat of rechtbank. Instellingsbezoek
(psychiatrie en detentie) vormt net als telefonisch
contact een aanzienlijk aantal. Digitaal contact is nog
vooral e-mailen, het SMS-en is nog te pril voor ons.
Schriftelijk en via derden gebeurt ook vaker.
Spreekuur,Haarlem Amstelveen en Midden
Kennemerland (Castricum, Heemskerk en Beverwijk)
vormt het leeuwendeel .
De mensen die het ISP bereikt zijn blij met: het
luisterend oor, het invullen van formulieren, het
invullen van hun aangifte, het ondersteunen bij een
aanvraag van een uitkering, het bellen van hun

schuldeisers, het maken van een schuldenoverzicht, het bezoeken thuis/instelling, of het voorkomen van afsluiting
dan wel huisuitzetting .`

2.2. Aktie ISP
Bij 21 klanten is een trajectplan opgesteld, dit houdt in dat samen met de klant een plan om uit de problemen te
komen gemaakt. Vervolgens vraagverduidelijking, nauw samenhangend met het Luisterend oor, de hoofdkwaliteit
van onze ervaringdes-kundige doch tevens hoogopgeleide medewerkers, aan bod. De praktische ondersteuning
omvat onze brede dienstbaarheid.
Het papieren ordenen , formulieren invullen en info geven vormt samen met fiscale diensten een meer

actievefactor. Gezelligheid, gezellig uitje en het goed
gesprek zijn de stralende kanten van onze activiteiten.
Meegaan met is ondersteuning in de sociale
netwerkvorming dan wel assistentie naar de instanties, waar
menige klant aanvankelijk niet werd gehoord.
Doorverwezen, soms passief soms actief, kan zijn naar
maatschappelijk werk, wegens hun hogere status in de ogen
van sommige instanties, soms ook wegens hun hogere
professionaliteit en methodische werkzaamheid.
Waartegenover onze belangrijkste kwaliteit is: er zijn voor
de klant en naast de klant staan! Door alles heen wordt het

steeds helderder dat onze rol als voorportaal meer en meer op de voorgrond treedt, waarbij; na overdracht aan de
samenwerkingspartners zoals Maatschappelijk Werk, Bewindvoering, advocatuur etc. wij als
vertrouwenspersoon van de klant op de achtergrond aanwezig kunnen blijven.

2.3. De aard van de contacten
Wanneer mensen het ISP benaderen is er vaak sprake van een dringend probleem. Vaak heeft men eerder geen of te
weinig begrip gevonden, dus men loopt er vaak al langer mee rond. Des te nijpender het probleem wordt.

Bij schulden komen daar de deurwaarders met hun dreigbrieven bij, die
telkens opnieuw paniek kunnen veroorzaken (wat zal de huisbaas van de
openbare verkoop van de inboedel vinden?) Dit is Acuut in het kort.
Structureel is wanneer men in de vervolgfase samen de ordening aanbrengt
in de problemen, bijv een schuldenoverzicht maken.
Eenmalig zijn soms echt eenmalig, d.w.z. adres zoeken van een locatie van
o.a. GGZ-Ingeest. Soms zijn het ook de aangiftes van de belastingen, die in
een keer geregistreerd worden.
Onbekend zijn contacten die misgaan (niet welkom zijn) of een andere
insteek hebben zoals bijv, computerhulp.
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