
BOUWEN AAN JE LEVEN

Informatie voor cliënten van HVO-Querido



Om allerlei redenen vallen mensen soms 
buiten de boot. Ze kunnen niet meekomen, 
bijvoorbeeld omdat ze schulden of een 
psychische aandoening hebben, verslaafd zijn. 
Vaak maakt een combinatie van problemen 
iemand kwetsbaar. U krijgt deze brochure 
omdat u cliënt bij HVO-Querido bent of wordt. 
Op de volgende pagina’s leest u wat u van ons 
mag verwachten, hoe wij werken en wat u kunt 
bijdragen.

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen en 
Haarlem. Wij bieden kwetsbare mensen opvang, woonbegeleiding, 
ondersteuning en dagactiviteiten. Zodat ze weer vooruit kunnen. 
Hun herstel verloopt vaak met vallen en opstaan. De veerkracht 
die onze cliënten daarbij laten zien, is voor ons een inspiratie. Want 
knokken doen ze zelf. Wij bieden waar nodig een steun in de rug. 
Na gerichte hulp lukt het veel van onze cliënten (grotendeels) op 
eigen benen te staan. Ook u kunt weer bouwen aan uw leven. Daar 
gaan we samen mee aan de slag.

Heeft u vragen? Op www.hvoquerido.nl vindt u meer 
informatie, of overleg met uw persoonlijk begeleider.
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WELKOM BIJ HVO-QUERIDO



Hoe begeleidt HVO-Querido mij?
Iedere cliënt van HVO-Querido heeft een persoonlijk begeleider. 
Samen maakt u een plan voor uw toekomst. U bepaalt de doelen 
die passen bij wat u wilt en kunt. Bijvoorbeeld leren contact maken 
met anderen of wennen aan een dagritme. De afspraken die u 
maakt om uw doelen te bereiken, komen in het plan. 

Zelf kiezen
Ieder mens heeft talenten. Wij helpen u die te ontdekken, in te zet-
ten en te versterken. En we ondersteunen u bij de dingen waar u 
moeite mee heeft. Dat gebeurt in overleg, u maakt zelf keuzes over 
uw leven. We praten ook samen over uw begeleiding en over wie 
u daarbij wilt betrekken.

Eigen pad
Met onze zorgcoördinator bespreekt u welke zorg het beste bij uw 
hulpvraag past. We hebben diverse programma’s voor mensen 
met verschillende kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld voor jongeren die 
moeite hebben met contacten leggen en voor volwassenen met 
psychiatrische problemen en een verslaving. Elk programma gaat 
over vaardigheden versterken en meer grip krijgen op uw leven. 
De manier waarop u daaraan werkt, verschilt. Ieder programma 
bestaat uit zogenoemde zorgpaden. Die geven mede de route 
aan die u tijdens de ondersteuning volgt. Een zorgpad bestaat uit 
wonen, doelen en werken aan vaardigheden. Zo kan het zijn dat u 
start in een woning met meer mensen en allereerst leert uw geldza-
ken op orde te krijgen en houden. Uw doel voor de toekomst is dan 
mogelijk zelfstandiger wonen met begeleiding. Met uw begeleider 
spreekt u af wat u gaat doen om dat te bereiken en binnen welke 
termijn dat zou moeten gebeuren. 

Welke zorg biedt HVO-Querido?
Woonbegeleiding
Het grootste deel van onze zorg bestaat uit woonbegeleiding. Dat 
wil zeggen: u woont op een locatie van HVO-Querido en krijgt 
ondersteuning. Heeft u een eigen huis of woont u zelfstandig in 
een huurwoning van HVO-Querido? Dan komt de begeleider bij u 
thuis langs. Er zijn groeps- en satellietwoningen voor twee tot vijf 
bewoners. Daar heeft u een eigen kamer en u deelt de woonkamer, 
keuken, douche en wc. De begeleider komt langs of u krijgt zorg in 
een locatie vlakbij u in de buurt. In onze 24-uursvoorzieningen wonen 
meer cliënten. U heeft een eigen kamer en deelt de leefruimtes.  
Hier zijn meestal dag en nacht begeleiders aanwezig.

Ondersteuning
Welke zorg u krijgt, hangt af van wat u wilt en nodig heeft. Het kan 
hulp zijn om uw geldzaken op orde te krijgen of te leren uzelf en uw 
huis te verzorgen. Begeleiding betekent ook vaak: vrijwilligerswerk 
vinden of een baan. We beginnen klein, in een veilige omgeving. 
Met bezigheden waar u zich prettig bij voelt. Samen naar een 
buurthuis, andere mensen ontmoeten. Een hobby weer oppakken. 
Zo komt u steeds een stapje verder. Op uw eigen manier en in uw 
eigen tempo.

Opvang 
De gemeente bepaalt of u recht heeft op opvang of woonbegeleiding. 
Zo ja, dan komt u meestal op een wachtlijst. Heeft u op dat moment 
geen woning? Op onze locatie Opvang Poeldijkstraat is ruimte voor 
75 cliënten. Daar kunt u mogelijk blijven totdat er een woonplek voor 
u vrij is. Deze regeling geldt voor dak- en thuislozen en voor mensen 
met verslavingsproblemen. Verder bieden wij ondersteuning op  
straat via een mobiel team, hulp om crisisopvang bij de GGD te  
krijgen en 24-uurs opvang. HVO-Querido vangt ook uitgeproce-
deerde asielzoekers op volgens de ‘bed-bad-brood’-regeling.

Dagactiviteiten
HVO-Querido helpt u bouwen aan een eigen bestaan. Uw bege-
leider kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het vinden van activiteiten 
in de buurt waarbij u mensen leert kennen. We hebben twee 
ontmoetingscentra midden in een wijk waar ook buurtbewoners 
kunnen komen eten. Daarbij is een dienstenwinkel voor kleine 
klusjes, zoals onkruid wieden of een fiets repareren. Cliënten 
voeren die uit voor omwonenden en helpen mee in het centrum. 
HVO-Querido heeft een recreatiecentrum speciaal voor ouderen en 
een locatie voor mensen met een verslaving. Dan zijn er nog onze 
horecaprojecten: cliënten bereiden lunches of ze bakken taarten. 
Een aantal mensen lukt het een vervolgstap te maken, bijvoorbeeld 
naar vrijwilligerswerk in de buurt. En soms naar een betaalde baan.

In Amsterdam is van alles te doen aan vrijwilligerswerk en dagac-
tiviteiten. HVO-Querido werkt samen met andere organisaties om 
voor iedere cliënt iets te vinden dat hem of haar ligt. Denk bijvoor-
beeld aan dieren verzorgen op een boerderij, een computercursus 
volgen, een moestuin bijhouden, creatieve activiteiten of een sport. 
We organiseren ieder jaar een sportdag voor onze cliënten en 
medewerkers. We doen onder andere mee aan de Dam-tot-Dam-
loop en zorgen dat cliënten samen kunnen zwemmen of fitnessen. 
We hebben een eigen muziekschool en op verschillende plekken 
zelfs bands. 

Iets ondernemen wat goed voelt, hoe klein ook, helpt 
om verder te komen. Wij zoeken samen met u naar een 
activiteit die u aanspreekt. Wilt u meer weten over wat HVO-
Querido aan dagbesteding biedt? Op www.hvoquerido.nl 
ziet u wat andere cliënten doen. Lees ook onze folder over 
dagactiviteiten. Die ontvangt u tegelijk met deze brochure 
en hij staat op de website.

Speciaal voor jongeren

Ben je tussen 16 en 23 jaar en heb je moeite met op eigen benen 
staan maar kun je niet meer thuis wonen, dan kun je terecht bij 
HVO-Querido. Als je geen eigen woonruimte hebt, bieden we je 
tijdelijk een woonplek en begeleiding. Samen bekijken we hoeveel 
begeleiding je nodig hebt. Mensen die voor jou belangrijk zijn, 
betrekken we daarbij. Want wij ondersteunen je tijdelijk en zij 
blijven in je leven nadat onze ondersteuning ophoudt.

Voor een zelfstandig leven is het belangrijk dat je werkt en/of leert. 
Dat begint met wennen aan regelmaat en leren je tijd in te delen. 
Heb je dat onder de knie, dan kun je een volgende stap zetten. 
Ben je gestopt met je opleiding, maar wil je toch verder leren? Dan 
helpen we je je school weer op te pakken. Veel jongeren die bij ons 
komen hebben schulden. Met je begeleider breng je je administratie 
op orde en je leert met geld omgaan. Ook bij het overleg met de 
schuldhulpverlening of het vinden van werk ondersteunen we je. 
Voor je vrije tijd kijken we samen naar wat je leuk vindt en waar je 
goed in bent. Trekt muziek maken in een band je aan, hou je van 
skaten of voetballen? Een hobby is dé kans om anderen te leren 
kennen. Met je begeleider zoek je een club of vereniging waar jij je 
thuis voelt.
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Wat kunnen de mensen om mij 
heen doen?
Iedereen hoort bij een groep. Een familie, de buurt, een vriendenclub, 
school, een sportvereniging, collega’s op het werk, lotgenoten. Daar 
zijn vast mensen bij die u een warm hart toedragen. Die willen volgen 
hoe het met u gaat en eraan willen bijdragen dat u uw leven op 
de rit krijgt. Mensen kunnen elkaar versterken, zeker als ze elkaars 
positieve punten kennen. Daarom stimuleren we het contact tussen 
u en uw omgeving. Natuurlijk doen we dat alleen als u dat ook wilt.

Het contact tussen HVO-Querido en de mensen om u heen loopt via 
u. Als u het goed vindt, kan een familielid, kennis of vriend(in) met 
uw persoonlijk begeleider praten. Bijvoorbeeld als ze vragen heb-
ben over uw begeleiding. We hebben ook een familievertrouwens-
persoon en een klachtencommissie voor familie en naasten. 

Over praktische zaken
Uw persoonlijk begeleider helpt u met alle dingen in het dagelijks 
leven die nog niet soepel gaan. Bijvoorbeeld uw geldzaken 
regelen of boodschappen doen. Bij de praktische kant van 
het leven hoort ook het regelen van verzekeringen. Zoals een 
aansprakelijkheidsverzekering. Deze beperkt de gevolgen van 
een ongeval, mocht u daarbij betrokken raken. Wij vragen al onze 
cliënten zo’n verzekering te sluiten. Een inboedelverzekering is 
aan te raden als u in één van onze locaties woont. HVO-Querido 
heeft wel een inboedelverzekering, maar de vergoeding bij schade 
aan uw spullen is beperkt. 

In onze folder voor familie en betrokkenen staat meer over 
wat mensen in uw omgeving van HVO-Querido kunnen ver-
wachten. U ontvangt hem tegelijk met deze brochure en hij 
staat op onze website, www.hvoquerido.nl. U kunt er ook 
naar vragen bij uw persoonlijk begeleider. 

En als ik meer of andere zorg  
nodig heb?
Als u naast onze ondersteuning nog andere vormen van opvang 
of woonbegeleiding nodig heeft, kunt u deze zelf aanvragen. Ook 
uw begeleider of maatschappelijk begeleider kan u aanmelden en 
helpen.

Opvang of woonbegeleiding aanvragen gebeurt bij de gemeente, 
in Amsterdam en Diemen via dit centrale loket: 
Screeningsbalie Bijzondere doelgroepen
Jan van Galenstraat 323, ingang B
1056 CH  Amsterdam
telefoon (020) 346 3636
openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09.30 tot 12.00 uur (woensdag gesloten)

Medewerkers van de Screeningsbalie stellen eerst vast of u in 
aanmerking komt voor ondersteuning. Als dat zo is, verwijzen ze u naar 
een tweede screening voor het specifieke zorgaanbod, bijvoorbeeld 
maatschappelijke opvang of geestelijke gezondheidszorg. Heeft u 
daar recht op, dan komt u op een wachtlijst. Bij plaatsing hoort u 
welke organisatie u gaat ondersteunen. Vanaf de eerste aanvraag 
duurt het 8 tot 13 weken tot alles is geregeld. 

In Haarlem kunt u zich melden bij: 
Brede Centrale Toegang (BCT)
Wilhelminastraat 10-12 
2011 VM Haarlem
telefoon: (023) 511 4477
openingstijden: maandag-vrijdag 09.00 -12.30 uur

Meer informatie over wat de gemeente Amsterdam voor 
u kan doen staat op www.amsterdam.nl. Klik op ‘Gezond-
heid, zorg en welzijn’ en dan op ‘Dak- of thuisloos’. Voor 
vragen kunt u ook terecht bij het wijkteam in uw buurt. Op 
www.diemen.nl staat onder ‘Zorg, welzijn en gezondheid’ 
meer over wat de gemeente Diemen biedt aan opvang aan 
ondersteuning. Kijk voor de gemeente Haarlem op www.
haarlem.nl onder ‘Wmo, zorg en welzijn’, en dan ‘Opvang 
dak- en thuislozen’. 
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HVO-Querido 
Eerste Ringdijkstraat 5 
1097 BC  Amsterdam 
 

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

Hoe zit het met mijn inspraak  
en privacy?
Uw dossier
Van iedere cliënt legt HVO-Querido gegevens vast. In uw digitale 
dossier staan bijvoorbeeld uw naam, leeftijd en de afspraken die 
we samen maken over uw opvang en/of begeleiding. We hanteren 
strikte regels voor het beschermen van uw privacy en het bewaren 
van gegevens. Meer informatie over uw privacy vindt u in het priva-
cyreglement. Deze vindt u op de website of kunt u ontvangen via 
uw persoonlijk begeleider.

Meedenken en meepraten
Wij vinden het belangrijk dat cliënten iets te zeggen hebben over wat 
HVO-Querido doet. Daarom hebben we op verschillende manieren 
inspraak geregeld. Over het dagelijks leven in een voorziening 
praten cliëntcommissies met de teammanagers. Drie zorgraden 
kijken naar de inhoud van onze hulpverlening. En de Centrale 
Cliëntenraad denkt mee met het bestuur van HVO-Querido over hoe 
de organisatie als geheel draait. De cliëntenraad zet zich in voor 
de belangen van alle cliënten en behandelt geen individuele zaken. 
Wilt u meedenken, neem dan contact op met Hans van der Kolk. 
Hij is te bereiken via e-mail op hans.van.der.kolk@hvoquerido.nl of 
telefonisch via (06) 4687 4006.

We vragen cliënten geregeld naar hun mening over onze zorg. Een 
onafhankelijk bureau voert dit tevredenheidsonderzoek uit. Als er 
knelpunten zijn, werken we in overleg met de Centrale Cliënten-
raad aan verbeteringen. Als u vindt dat er iets niet goed gaat in 
onze begeleiding, kunt u daarover praten met uw persoonlijk bege-
leider. Hij of zij helpt u ook als u een klacht wilt indienen. 

En als ik een klacht heb?
U kunt met een klacht terecht bij uw persoonlijk begeleider, zorgcoör-
dinator of teamleider. Lukt dat niet? Neem dan contact op met onze 
vertrouwenspersoon. Zij kan u informeren over andere mogelijk-
heden. U krijgt bijvoorbeeld advies over hoe u uw klacht alsnog 
kunt voorleggen in het team of aan een externe klachtencommissie.  
De vertrouwenspersoon legt uit wat uw rechten zijn. En als u dat 
prettig vindt, gaat zij mee naar een gesprek. De vertrouwenspersoon 
kan u ook helpen met het schrijven van een brief.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en mag dus 
niet met anderen praten over wat u vertelt. Tenzij u dat goed vindt. 
De vertrouwenspersoon let ook op de kwaliteit van onze zorg en 
controleert of wij verbeterpunten aanpakken. U kunt de vertrou-
wenspersoon voor cliënten (gratis) bellen via (0800) 555 6661.

Met een klacht kunt u ook terecht bij een onafhankelijke klachten-
commissie:
 
Klachtencommissie POA
p/a Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC  Amsterdam
e-mail: info@klachtencommissiepoa.nl
Kijk voor meer informatie over hoe u een klacht indient op: 
www.klachtencommissiepoa.nl.

 


