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HVO-Querido is er voor kwetsbare burgers  
in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem
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Door een opeenstapeling van problemen vallen mensen soms buiten 
de boot. Wat als je door hoog opgelopen schulden op straat komt te 
staan met je gezin? Wat als je een persoonlijkheids stoornis hebt of 
verslaafd bent? Als je wordt uitgebuit en bij niemand terecht kunt?  

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, 
Amstelveen en Haarlem. Wij bieden opvang, woonbegeleiding en 
dagactiviteiten aan mensen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht 
redden. We ondersteunen hen bij het zélf aanpakken van hun 
problemen. HVO-Querido werkt vanuit de visie dat ieder mens zo 
zelfstandig mogelijk kan leven. In de praktijk begeleiden we cliënten 
op allerlei manieren. Zo helpen we mensen met boodschappen 
doen of brengen we samen hun administratie op orde zodat ze 

weer verder kunnen. Sommige mensen wonen langdurig op één 
van onze locaties. Anderen hebben een eigen woning en krijgen 
begeleiding, bijvoorbeeld ondersteuning bij het vinden van 
(vrijwilligers)werk.

Iedereen heeft talenten en verdient het die te ontdekken. Dat kan 
tijd kosten. HVO-Querido helpt cliënten hindernissen te nemen en 
vooruit te komen. Dat doen we het liefst ter plekke. Dat wil zeggen, 
daar waar cliënten wonen. Als het kan met hulp van de mensen 
om hen heen, zoals ouders, vrienden, sportmaatjes en lotgenoten. 
Dat noemen we informele zorg. Cliënten die in een isolement leven 
begeleiden we bij contacten leggen in de buurt en met familie.
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BOUWEN AAN JE LEVEN



Schipbreukelingen van de maatschappij heetten ze, de 
mannen, vrouwen en kinderen die hun toevlucht zochten 
bij de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden in Amsterdam. 
Iedereen was welkom: werklozen, prostituees, zwervers, 
ex-bajesklanten, ongehuwde moeders, gezinnen die op 
straat waren gezet. Ze kregen tijdelijk onderdak en hulp om 
deugdzame burgers te worden die in hun eigen onderhoud 
konden voorzien.

  Feestende medewerkers en cliënten tijdens de Canal Parade, 2015   Dagbesteding avant la lettre
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In zijn huidige vorm bestaat HVO-Querido sinds 2000. De Vereeni-
ging Hulp voor Onbehuisden, kortweg HVO, werd in 1904 opgericht. 
De Querido-stichting dankt haar naam aan psychiater Arie Querido 
(1901-1983). Hij vroeg vanaf de jaren dertig in de vorige eeuw aan-
dacht voor de sociale kant van de psychiatrie en legde daarmee 
mede de basis voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 

Van alle tijden
Wie door psychische problemen niet kon meekomen, werd 
vroeger opgesloten in een inrichting ver van de bewoonde wereld. 
Tegenwoordig leven mensen met een geestelijke kwetsbaarheid 
midden in de maatschappij. Dat is ook waar HVO-Querido werkt. 
Sommige problemen lijken anders dan een eeuw geleden. 
Destijds raakte je niet verslaafd aan online gokken of XTC. Maar 
mensenhandel, agressiestoornissen en verslaving kwamen toen 
al wel voor, het heette alleen misschien anders. Er zullen altijd 
mensen zijn die (tijdelijk) een vangnet nodig hebben. Met onze 
kennis over psychiatrie en ervaring in de opvang van dak- en 
thuislozen bieden we hen op een professionele, pragmatische 
manier ondersteuning bij hun herstel.

MIDDEN IN DE SAMENLEVING WIE ZIJN ONZE CLIËNTEN?

Dakloos worden, het kan iedereen overkomen. Aanleidingen 
en oorzaken verschillen: een scheiding en/of de problemen die 
daaruit voortkomen, een verslaving, geen vangnet. Ieder heeft 
zijn eigen geschiedenis. Wat onze cliënten bindt, is hun kwets-
baarheid. Zielig of kansloos zijn ze allerminst. Want met gerichte 
begeleiding vinden de meesten hun eigen weg. HVO-Querido 
ondersteunt mensen in hun streven naar zelfstandigheid. De 
hierna beschreven personen vormen een ‘collage’ van mensen die 
we opvangen en begeleiden. Uit privacyoverwegingen zijn namen 
en achtergronden onherkenbaar gemaakt.

 Natuurlijk was ze liever arts geworden,  
maar ze heeft weer balans gevonden in haar leven.

Jacqueline (41) begon na het gymnasium aan een studie 
geneeskunde. Haar vader en oom waren arts, zij wilde de 
familie traditie voortzetten. In het derde jaar lukte leren niet meer.  
Jacqueline raakte zodanig uit balans dat ze werd opgenomen, ze 
bleek ernstig manisch-depressief. Na twee jaar was ze uitbe-
handeld en mocht ze de kliniek verlaten. Met behulp van medi-
cijnen probeerde ze nog zelfstandig te wonen, maar dat ging 
al snel mis. Jacqueline kon gelukkig terecht op een locatie van 
HVO-Querido voor beschermd wonen. Daar heeft ze het naar 
haar zin. Via haar begeleider vond ze vrijwilligerswerk in een 
restaurant. Voor haar medebewoners houdt ze een lijstje van  
corveediensten bij en zelf doet ze op maandag de boodschappen.  
Haar ouders komen iedere week, met haar zus zit ze in 
een toneelgroep. Ze gaat naar musea, naar concerten.  
Natuurlijk was ze liever arts geworden, maar ze heeft weer 
balans gevonden in haar leven.



Dagactiviteiten biedt HVO-Querido in allerlei vormen aan, 
samen met andere organisaties. Een greep uit het aanbod:
• zwemmen of naar yoga
• meedoen aan de Dam-tot-Dam loop
•  muziekles volgen, meespelen in een band
• deelnemen aan een schrijfclub
• een moestuin onderhouden
• dieren verzorgen
• lunch serveren
• fietsen repareren
•  meehelpen in een wasserette, bierbrouwerij, restaurant  

of buurtcentrum

Kunst helpt te ontdekken waar je goed in bent en maakt 
het mogelijk gevoel te delen. Bijvoorbeeld via muziek, 
poëzie of theater. Cliënten van HVO-Querido en hun 
familie, vrienden, buurtgenoten en behandelaars traden 
samen op in Theater Bellevue. Ze speelden nummers van 
Björk en Miles Davis, vertolkten muziek van Bach en het 
publiek zong mee met George Michaels ‘Freedom’. De 
voorstelling maakte deel uit van Kwik (Kijk wat ik kan), een 
muziekproject van stichting Eiwerk en HVO-Querido.
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soms nog, maar drugs beheersen zijn leven niet meer. In het buurt-
huis leert John ouderen omgaan met internet. Hij was altijd al 
handig met computers. Laatst ging hij met z’n broer naar Ajax, voor 
het eerst sinds jaren zonder gedoe. 
Magda (26) had in haar Roemeense geboortedorp te weinig om 
van te leven met haar zoontje. Zelfs twee banen leverden niet 
genoeg op. Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, werkte 
ze af en toe als sekswerker in de stad. Een vriend van een vriend 
vertelde dat je in Nederlandse clubs snel veel geld verdient. 
Magda ging mee naar Amsterdam, waar ze in een illegaal bordeel 
belandde. Haar paspoort werd afgepakt en als ze klanten weigerde, 
dreigde de eigenaar haar familie te vertellen wat voor werk ze deed.  
Het grootste deel van haar verdiensten moest ze afstaan. Na een 
paar weken lukte het Magda weg te lopen. Een voorbijganger zette 
haar af bij het politiebureau. In een opvanglocatie van HVO- 
Querido kon ze op verhaal komen. Na gesprekken met een maat-
schappelijk werker en een advocaat besloot ze aangifte te doen 
tegen de mannen die haar uitbuitten. Zo lang de procedure loopt, 
mag ze in de opvang blijven. Daarna wil ze misschien met haar 
kind in Nederland een nieuw bestaan opbouwen.

Rayan (19) heeft zijn babbel klaar. Dat leer je wel op straat.  
Rayans vader ging zonder zijn gezin terug naar Marokko toen hij 
acht was, zijn moeder vond het zwaar om hier alleen vier kinderen 
op te voeden. Rayan trapte ruzie in de klas en werd van school 
gestuurd. En van de volgende. Op de derde school liet hij zich na 
een maand al niet meer zien. Hij hing met vrienden in de stad en 
als hij geld nodig had jatte hij van toeristen. Na het zoveelste 
incident werd Rayan in een jeugdinstelling geplaatst. Daar wilde hij 
zo snel mogelijk weg, hij mocht er niks. Inmiddels volgt Rayan een 
opleiding om straks zijn eigen geld te kunnen verdienen. Beveiliger 
lijkt hem wel wat. Hij woont met twee jongens in een huis waar ze de 
keuken en badkamer delen. Iedere week komt een begeleider langs.  
Die helpt ze met zelfstandig zijn, zoals je kamer schoonhouden en 
gezond eten. Rayan speelt mee in de Dutch Street Cup-voetbal-
competitie, met jongens zoals hij. De scheidsrechter daar is echt 

John (52) is een rasechte Amsterdammer. Type twaalf ambach-
ten, dertien ongelukken. Hij werkte in de horeca, op de tram en 
reed taxi. Een wild leven was het en hij had nergens spijt van.  
Behalve van de drugs. Logeerde hij bij zijn beste maat, stal hij 
zijn Playstation om drugs te scoren. Ook bij zijn moeder en zijn 
ex-vrouw hoefde hij niet meer aan te komen. Daarom verdween hij 
een tijdje naar het buitenland. Terug in Nederland had hij niks meer.  
John woont tegenwoordig in Noord in een tijdelijke woning van 
HVO-Querido. Hij rooit het bijna zelf, krijgt alleen nog hulp met 
geldzaken en bij het contact herstellen met zijn familie. Hij gebruikt 

streng. Maar oké, hij snapt het wel - die moet zo’n veld vol korte 
lontjes de baas blijven. 

Albert (68) verbleef jarenlang in een psychiatrische kliniek.  
Daar ging het zó goed met hem dat hij weer zelfstandig kon wonen. 
Maar van de hele dag alleen zitten, wordt geen mens vrolijk. Met 
de verpleegkundige uit de kliniek zocht hij een bezigheid. Ze kwa-
men uit bij Het Vestzak, het dagactiviteitencentrum van HVO- 
Querido voor ouderen. Albert gaat er drie keer per week heen. 
Voor een kop koffie met de begeleiders en de anderen die er die 
dag zijn. Hij snoeit en wiedt wat in de kruidentuin. En hij pakte het 
tekenen weer op. Daar had hij toen hij nog werkte als graficus altijd 
zo’n aardigheid in. Maar als je hem vraagt waarvoor hij het liefst 
komt: voor de zelfgebakken broodjes van medecliënt Piet. 

Danny (30) en Anisha (28) konden dankzij zijn nachtdiensten op 
Schiphol sparen voor een reis naar Suriname. In dat land woont 
Anisha’s familie. Toen hun zoontje Imro net was geboren, werkte 
zij bij een kapper. Oma paste dan op. Nadat Anisha’s werk ophield, 
kwam haar moeder dagelijks langs. De schok was dan ook groot 
toen zij plotseling overleed. Anisha miste haar steun en toeverlaat,  
ook in praktische zin. Ze wist eigenlijk niet hoe ze voor Imro moest 
zorgen. De huur werd onbetaalbaar toen Danny zijn baan verloor. 
Energierekeningen en brieven van de woningcorporatie ble-
ven ongeopend. Acht maanden later werd hun woning ontruimd. 
Via de GGD kwamen ze bij HVO-Querido. In een kleine huurflat 
konden ze opnieuw beginnen. Een begeleider kwam twee keer 
per week voor opvoedingsondersteuning en om het gezin beter 
te leren omgaan met geld. Na een tijdje vond Danny weer werk 
waardoor ze het financieel wat ruimer kregen. Via een uitstroom-
programma voor maatschappelijke opvang kreeg het gezin een 
sociale huurwoning in West toegewezen. Het is wennen in hun 
nieuwe wijk, met weer nieuwe buren. Imro heeft tijd nodig om 
vriendjes te maken op school. Maar het gevoel dat ze het weer zelf 
redden is hen veel waard.



WAT DOET HVO-QUERIDO?
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Met welke vraag cliënten binnenkomen, hangt af van hun 
situatie. Wij stemmen onze zorg daar op af met verschillende 
zorgprogramma’s voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld: 
volwassenen met een psychiatrische stoornis, jongeren die 
moeite hebben met zelfstandig wonen, dakloze mensen met 
verslavingsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, gezinnen 
met psychosociale kwetsbaarheid. Binnen elk programma werken 
cliënten aan hun eigen doelen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn 
dat iemand na een periode van beschermd wonen weer op eigen 
benen leert staan. Dat iemand na detentie weer terugkeert in de 
samenleving (zonder recidive). Dat de relatie met de (ex-)partner 
en kinderen herstelt en/of de cliënt een dagbesteding vindt. 

Zoals problemen kunnen stapelen, geldt dat net zo goed voor 
oplossingen. Als het een cliënt lukt zelfstandiger te functioneren, 
verbeteren vaak ook de sociale contacten. 

Begeleiders helpen cliënten te ontdekken  
waar ze goed in zijn.

Wonen
Een groot deel van ons werk bestaat uit woonbegeleiding. We bieden 
cliënten een veilig bestaan in een zo gewoon mogelijke leefomgeving. 
Als het kan in een eigen woning, waar nodig met begeleiding.  
Veel cliënten beginnen in een groeps- of satellietwoning en maken 

later de overstap naar individueel wonen. In een satellietwoning 
woont iemand zelfstandig, maar wel dicht in de buurt van een 
voorziening waar HVO-Querido 24-uurs begeleiding biedt. We 
hebben ook enkele locaties voor langdurig beschermd wonen.

Toekomst
Cliënten van HVO-Querido hebben een begeleider. Met hem of 
haar maken ze een plan voor de toekomst met als doel helemaal of 
gedeeltelijk (binnen hun vermogen) te herstellen. In dat plan staan 
hun doelen en hoe ze die willen bereiken. De afspraken en de duur 
van het traject komen ook in het plan. Begeleiders helpen cliënten 
te ontdekken waar ze goed in zijn. Ze ondersteunen waar nodig 
bij dagelijkse dingen, bijvoorbeeld een afspraak maken met de 
dokter. Als er iets tegenzit, is de begeleider er om troost te bieden, 
te luisteren en aan te moedigen. Veel cliënten hebben een maatje. 
Vaak is dat een familielid of buurtgenoot die regelmatig op bezoek 
komt en ze mee op pad neemt.

Opvang
Mensen die een zorgprogramma bij HVO-Querido gaan volgen, 
maar nog geen woonplek hebben kunnen mogelijk terecht op één 
van onze locaties voor tijdelijke opvang. Onze opvang richt zich op 
mensen die in de verdrukking zijn geraakt en zonder begeleiding 
hun leven moeilijk op de rit krijgen. Denk aan daklozen, slachtoffers 
van mensenhandel, prostituees of vluchtelingen. HVO-Querido 
voert in Amsterdam in opdracht van de gemeente ook de ‘bed-bad-
brood’-regeling uit voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

“De vluchtelingen die we opvangen in Zuidoost leren 
Nederlands van vrijwilligers.  

En mijn collega krijgt gitaarles van een Syrische man”

Wijkzorg 
Amsterdam is opgedeeld in 22 wijken. Elke wijk heeft een eigen 
wijkzorgnetwerk waar HVO-Querido deel van uitmaakt. Samen 

met andere organisaties in de stad bieden we extra begeleiding en 
ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen, maar zich door 
psychische en/of sociaal-economische problemen moeilijk staande 
weten te houden.  

Andere ondersteuning
Op verschillende manieren bieden we zorg aan kwetsbare burgers.  
Zo ondersteunen we sekswerkers om hun gezondheid en 
maatschappelijke positie te verbeteren. Ook proberen we seksuele 
uitbuiting en geweld tegen te gaan. Forensische zorg is er voor 
wie na een gevangenisstraf of justitiële maatregel opnieuw een 
bestaan moet opbouwen. Aan mensen die op straat leven bieden 
we onder andere opvang in de wintermaanden. Ons mobiele team 
helpt hen ook crisisopvang te krijgen via de GGD. 

Dagactiviteiten
HVO-Querido helpt mensen bouwen aan een eigen bestaan. We 
activeren cliënten om een dagbesteding te kiezen die bij ze past. 
Een activiteit vinden die kwaliteit van leven biedt, lukt voor vrijwel 
al onze cliënten. Het kan bijvoorbeeld beginnen met een wekelijks 
bezoek aan een buurtcentrum en leiden tot vrijwilligerswerk. 
We werken met tientallen organisaties in de regio samen die 
vrijwilligerswerk en dagactiviteiten aanbieden. Sommige cliënten 
maken op termijn de stap naar betaald werk.
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WIE MAKEN HVO-QUERIDO?

De mensen voor wie wij werken geven HVO-Querido een gezicht. 
Dat zijn er jaarlijks zo’n 3.300. Hun doorzettingsvermogen en wil om 
iets van het leven te maken, inspireren. Als ervaringsdeskundige 
kunnen ze veel betekenen voor lotgenoten. Daarom stimuleren we 
dat cliënten zichzelf ontwikkelen en elkaar steunen.

Zo’n 1.000 medewerkers houden zich op 50 locaties in Amsterdam, 
Diemen en Haarlem bezig met opvang en begeleiding. Ze maken 
samen met hun cliënten een toekomstplan en helpen hen dat in te 
vullen. Daarvoor regelen de begeleiders van alles; ze organiseren 
bijvoorbeeld een buurtbarbecue, zoeken sponsors voor een sport-
dag, kopen eten in of  vinden een dagactiviteit op maat. Waar ande-

ren misschien opgeven hebben onze medewerkers vertrouwen 
in de talenten van cliënten. Die bevlogenheid geeft energie.  
Bij HVO-Querido krijgen medewerkers loopbaanbegeleiding en 
kansen om hun expertise te verbreden en verdiepen. Verantwoor-
delijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie zodat zij hun 
creatieve, ondernemende kwaliteiten kunnen inzetten.

Op onze locaties zijn honderden vrijwilligers actief. Ze bege-
leiden cliënten bij cateringprojecten, zijn gastheer of -vrouw in 
een ontmoetingscentrum, geven muziekles, gaan samen met 
cliënten sporten, zorgen voor vervoer, houden een moestuin bij.  
Zonder hun inzet zou HVO-Querido niet kunnen bestaan.  

Meehelpen op een zorgboerderij
Veel cliënten hebben behoefte aan een dagbesteding.  
Met hun begeleider zoeken ze een activiteit die bij hen past. 
Dat gebeurt in overleg met de behandelaar van de cliënt.  
Twee grote instellingen waarmee wij op dit gebied 
samenwerken zijn Arkin en GZZ InGeest. Meewerken op 
een zorgboerderij is bij veel cliënten gewild. Ze zijn daar de 
hele dag buiten en met dieren of planten in de weer. Voor 
sommigen betekent meehelpen zelfs de opstap naar betaald 
werk. Onze cliënten werken onder andere bij de Breedijk 
Hoeve in Waterland-Oost, Lindenhoff in Baambrugge en 
Kwekerij Osdorp in Amsterdam.

WIE ZIJN ONZE PARTNERS?

Ondernemerschap speelt een belangrijke rol binnen HVO-Querido. 
In tijden van bezuinigingen en een terugtredende overheid slaan wij 
met partnerorganisaties de handen ineen om voor iedere cliënt 
te vinden wat hij of zij nodig heeft. Wij werken daarvoor samen 
met onder andere Mentrum, Leger des Heils, Spirit, de Volksbond, 
GGD, de Regenboog Groep, GGZ InGeest, woningcorporaties 
en gemeenten. Op onze website en facebookpagina staan 
voorbeelden van gezamenlijke activiteiten.



12 

 
Deze brochure is een uitgave van HVO-Querido. Maart 2016 
Fotografie  Sander Heezen, Jildiz Kaptein, Maarten Steenvoort, Paul Steenbakker (Studio Casper Lourens)

 

EEN EIGEN STEM

De mensen voor wie wij werken hebben dezelfde rechten en 
plichten als iedere andere burger. Maar door hun kwetsbaarheid 
kunnen ze niet altijd voor zichzelf opkomen. Via voorlichting en 
deelname aan maatschappelijke activiteiten proberen wij de vaak 
negatieve beeldvorming over onze doelgroep te veranderen.

Bij een sterke (rechts)positie hoort dat mensen iets te zeggen heb-
ben over de zorg die ze ontvangen. Een cliënt kan altijd naar zijn 
begeleider gaan als hij of zij iets niet goed vindt gaan. Lukt het niet 
er samen uit te komen, dan is er nog een vertrouwenspersoon of de 
klachtcommissie POA (Platform Opvanginstellingen Amsterdam).

De medezeggenschap is op verschillende manieren binnen HVO-
Querido geregeld. Over het dagelijks leven in onze locaties praten 
bewonerscommissies met het management van die locaties. 
Zorgraden kijken naar de inhoud van onze hulpverlening. De 
Centrale Cliëntenraad denkt mee met het bestuur over hoe de 
organisatie als geheel functioneert. We vragen cliënten ook 
rechtstreeks naar hun mening; een onafhankelijk bureau voert 
iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit.

Hoe kom je in contact met ons? 
Heeft u vragen over één van onze 
diensten, onze locaties, onze 
zorgprogramma’s of over iets anders?

HVO-Querido 
(hoofkantoor) Eerste Ringdijkstraat 5 
1097 BC  Amsterdam

 
telefoon (020) 561 90 90 
e-mail info@hvoquerido.nl 
internet www.hvoquerido.nl

Wilt u bijdragen?
Als individueel persoon of vanuit een organisatie of bedrijf kunt 
u ons werk steunen. Bijvoorbeeld met een donatie in geld of 
door uw expertise beschikbaar te stellen. Een kennismaking 
met onze cliënten en medewerkers kan ook voor u en uw 
organisatie een verrijking zijn; het geeft een bredere blik op de 
wereld om u heen. Een gift kunt u overmaken naar bankrekening  
NL05 ABNA 0467 7857 83 t.n.v. Stichting HVO-Querido. Wilt 
u meer weten over wat wij elkaar kunnen bieden, neem dan 
contact op met onze fondsenwerver Maarten Vermaas. U bereikt 
hem via 06 2111 0927 of maarten.vermaas@hvoquerido.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.hvoquerido.nl onder het kopje 
‘Helpen’.


