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Waar staat STIL voor 
Visie 

STIL staat voor individuele keuzevrijheid en is daarom van mening dat ieder mens recht 

heeft te gaan en staan waar zij of hij wil.  STIL vindt dat mensenrechten gewaarborgd 

moeten worden; overal, altijd en voor iedereen.  

Concreet betekent dit voor STIL dat iedereen in Nederland minimaal de mogelijkheid 

moet hebben op/ toegang moet krijgen tot: 

- een veilige plek;  

- een dak boven het hoofd; 

- het samen zijn met familie; 

- basisvoorzieningen als eten, drinken, kleding; 

- medische zorg; 

- juridische bijstand; 

- onderwijs en de kans zichzelf te ontwikkelen; 

- een zinvolle invulling van de dag; 

- het voorzien in  eigen levensonderhoud.  

Voor wie is STIL  
Doelgroep 

STIL is er voor de groep wiens rechten in Nederland het meest wordt geschonden; 

mensen zonder verblijfsvergunning. Zij maakt hierbij geen onderscheid in achtergrond of 

motieven voor het verblijf.  

Wat wil STIL bereiken  
Missie 

De missie van STIL is het waarborgen van de keuzevrijheid en rechten van mensen 

zonder verblijfsvergunning. 

STIL ziet de individuele ondersteuning en begeleiding van mensen als haar primaire taak. 

Hierbij streeft zij naar: 

- het realiseren van de eerste basisvoorzieningen als verblijfsplek en eten;  

- het realiseren van benodigde medische zorg; 

- het bieden van juridische ondersteuning 

- het versterken van de zelfredzaamheid. 

STIL ziet het als haar taak om knelpunten en misstanden die zij tegenkomt in de 

hulpverlening kenbaar te maken en maatschappelijke, politieke en juridische 

bewustwording en verandering te stimuleren. 
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Kernwaarden 

Solidair 

STIL voelt zich verbonden met haar cliënten en de problematiek waar zij mee worden 

geconfronteerd. STIL steunt cliënten in hun strijd om een menswaardig bestaan op te 

kunnen bouwen. 

Onafhankelijk 

STIL doet geen concessies aan haar visie.  STIL is niet gebonden aan een overheid, 

religie of economisch belang en beslist onafhankelijk van financiers en donateurs.  

Kritisch 

STIL is een maatschappijkritische organisatie. STIL neemt bestaande systemen en regels 

niet als vanzelfsprekend aan. Zij reflecteert hierop vanuit de eigen visie en overtuiging. 

Zij stelt zichzelf continu de vraag of wat ze doet nog in is lijn is met waar  STIL voor 

staat.  

Werkwijze 

STIL biedt ondersteuning en begeleiding en werkt samen met mensen aan oplossingen. 

Zij wil voorkomen dat mensen in een afhankelijke positie terecht komen en streeft naar 

het stimuleren, ontwikkelen en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. 

Spreekuren 

STIL doet dit door middel van themagerichte inloopspreekuren: 

- Daklozenspreekuur 

- Medisch spreekuur 

- Sociaal-juridisch spreekuur 

Mensen die op straat staan of direct medische hulp nodig hebben kunnen tijdens 

openingsuren altijd terecht voor een verwijzing naar (daklozen)opvang of medische zorg. 

Begeleiding 

STIL biedt ook meer intensieve begeleiding. Dit kan in de vorm van een medisch of 

sociaal-juridisch begeleidingstraject.  

Samenwerking 

STIL werkt samen met verschillende instanties en individuen. Het belang van de 

doelgroep staat centraal in de samenwerking.  

Communicatie, lobby en actie 

STIL houdt betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen.  

STIL stelt knelpunten en misstanden die zij in haar werk tegen komt op lokaal of 

nationaal niveau aan de kaak door middel van lobby of actie.  

 


