Dr. Stan Baars

Studie en promotie
Stan Baars behaalde zijn doctoraal op het IWA in 1983. Zijn afstudeerproject bestond uit een
onderzoek naar kleinschalig opbouwwerk met jongeren (straathoekenwerk). Hij voerde het onderzoek
uit in het kader van “Methoden en Technieken van Andragologisch Onderzoek” bij prof. dr. Gerard de
Zeeuw.
Hij promoveerde in 1999 bij prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman op het proefschrift
“Ondersteuning van slachtoffers, kwaliteit van onderop”, in eigen beheer uitgegeven. Het betreft een
onderzoek naar de „kleinschalige‟ wijze, waarop de vrijwillige medewerkers van Slachtofferhulp,
politiemensen en medewerkers van het Openbaar Ministerie slachtoffers van misdrijven en
verkeersongevallen kunnen helpen hun situatie weer snel onder controle te krijgen.
Het onderzoek was onder meer gebaseerd op 15 jaar praktijkervaring, in diverse functies, bij
Slachtofferhulp Amsterdam. Het onderzoek was een vervolg op eerdere publicaties over hetzelfde
werkgebied in het Praktijkboek Slachtofferhulp,1988 (De Horstink, Amersfoort) en in het Handboek
Maatschappelijk Werk, 1995 (Bohn, Stafleu, Van Loghum).
Huidige werk
Stan Baars is sinds 2001 werkzaam binnen de R.K. Kerk als dekenaal coördinator voor het Dekenaat
Haarlem (één van de drie dekenaten in Noord-Holland).
Hij begeleidt de omvorming van 53 plaatselijke geloofsgemeenschappen tot negen regio‟s.
Op zondagmorgen is hij met regelmaat voorganger in een aantal R.K. kerken in het Haarlemse
dekenaat, in het bijzonder in Haarlem Noord, IJmuiden, Spaarndam en Haarlemmerliede.
Hij maakt deel uit van de staf van het Grootseminarie De Tiltenberg te Vogelenzang (sinds augustus
2010).
Hij is lid van de diocesane vertrouwenscommissie voor ondersteuning slachtoffers seksueel geweld
van het Bisdom Haarlem-Amsterdam (sinds maart 2010).
Hij is o.m. bestuurslid van de Stichting Vrouwen, Pastoraat en Seksueel Geweld en het Amsterdamse
havenpastoraat Stella Maris.
Hij is betrokken bij een diocesane groep die onderzoek doet naar het welbevinden van permanente
diakens in het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Loopbaan
Stan Baars begon zijn loopbaan met een studie personeelswerk (jaar van afstuderen 1973).
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Van 1973 tot en met 1975 was hij werkzaam als streetcornerworker in Decatur, Illinois in de Verenigde
Staten. Van 1975 tot en met 1883 deed hij hetzelfde werk in de Zaanstreek hetgeen leidde tot de
oprichting van een Bureau Straathoekenwerk, dat nog steeds bestaat. Zijn langste periode van
dienstverband (1985 tot en met 2000) werkte hij als coördinator bij het Bureau Slachtofferhulp te
Amsterdam.
Naast zijn werk studeerde Baars theologie en levensbeschouwing aan de Fontys Hogeschool te
Amsterdam (1994 -2000). Van 2003 tot en met 2007 vervolgde hij zijn studie theologie aan het
Grootseminarie De Tiltenberg te Vogelenzang. In 2007 werd hij tot diaken gewijd in het Bisdom
Haarlem-Amsterdam.
In 2003 verrichtte hij onderzoek naar de diaconie in de regio‟s Purmerend e.o. en de Dammen
(Monnickendam, Edam en Volendam) en was betrokken bij de opzet van voedselbanken in de
Zaanstreek en Purmerend.
Hij begeleidde de fusie van vier dekenaten tot één nieuw dekenaat Haarlem.
Publicaties
 Diverse publicaties over de ondersteuning van slachtoffers in het Praktijkboek Slachtofferhulp,
De Horstink, Amersfoort1988.
 Diverse publicaties over de ondersteuning van slachtoffers in het Handboek Maatschappelijk
Werk, Bohn, Stafleu, Van Loghum, 1995.
 Stan Baars: Ondersteuning van slachtoffers, kwaliteit van onderop,1999, proefschrift, in eigen
beheer uitgegeven.
 Stan Baars: Verstoring van de openbare orde, heeft de samenleving hierop een antwoord?,
Tijdschrift voor Humanistiek, april 2000).
In dit artikel bepleit Baars een andere aanpak voor het regelen van de verhouding tussen
slachtoffers en daders. Deze andere aanpak duidt hij aan als minder formeel of nog beter
kleinschalig. Dit impliceert een typisch andragogische benadering waarbij verschillende
partijen worden uitgedaagd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en contactlegging
met de „tegenpartij‟.
Het strafrechtapparaat heeft zijn vanzelfsprekende werking voor de samenleving verloren. Het
doet verwoede pogingen om zijn gezag in de samenleving te herwinnen. Dat er op dit gebied
het nodige gaande is, bewijzen bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren die periodiek in aanraking
komen met het strafrechtapparaat. Dit apparaat heeft eveneens bemoeienis met boze boeren,
die blokkades opwerpen en met buurtbewoners die willen verhinderen, dat een dader van
seksueel geweld of misbruik van minderjarigen in hun buurt komt wonen.
 Baars schrijft regelmatig artikelen voor binnenkerkelijke publicaties van het Bisdom Haarlem, het
dekenaat Haarlem en diverse parochies.
Links
www.dekenaat-haarlem.nl
dhbcoordinator@antenna.nl
Tel. (werk): 023-5342397
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