
Goedenavond Voorzitter en leden van de commissie Samenleving, 

 

Op 6 februari heb ik u ok mogen toespreken en vandaag doe ik dit weer. Helaas. 

Op 6 februari vertelde ik u dat ik steeds sterker werd in mijn kracht om te vechten tegen de onmacht 

die ik constant ervaar binnen HVO Querido. Er was geen aandacht voor de cliënt. Wat ik merkte was 

dat de menselijke maatstaf, het maatschappelijke aan maatschappelijke opvang, dat dat ver te 

zoeken was.  

 

Nu 3,5 maand verder is de situatie voor ons thuislozen, binnen HVO Querido alleen maar 

verslechterd. Na eerst mondeling uit te spreken wat er verkeerd ging ben ik mijn kracht gaan 

gebruiken en dat is mailen. Door het mailen is er een projectleider toegevoegd aan het team van 

HVO Querido. Zij is er niet bij gekomen ten behoeve van de cliënt, maar voor HVO Querido. Intern 

had de organisatie afgesproken dat de projectleider alle mailtjes van mij zou beantwoorden, maar 

dan 1 keer in de twee weken. Dit hebben ze niet tegen mij gezegd, dus geen reacties en een steeds 

onmenselijkere situatie. Zoals het gebrek aan toiletpapier, onveilige situaties zoals brandslangen die 

oneigenlijk gebruikt worden tot het continue verzinnen van nieuwe regeltjes tegen de cliënt.  

Maar waar het feitelijk om gaat is dat de medewerkers die er zijn 80% van de werkzame tijd op 

kantoor zitten, daarnaast de privacy van de cliënten schenden door informatie met andere cliënten 

te delen en intimiderend zijn naar bepaalde cliënten. Bewijzen heb ik helaas genoeg. Helaas zeg ik, 

want het zou niet hoeven. Zo kwetsbaar en zo klein als dat ik binnen kwam, zo kwetsbaar en klein, 

maar strijdlustig ben ik nu. Twee officiële waarschuwingen onterecht ontvangen, maar geen reactie 

op bezwaar of klacht naar de medewerkers. En als klap op de vuurpijl een gesprek gekregen met de 

locatiedirecteur dat de rek er bij het team uit is en dat hij een beslissing gaat nemen om mij uit de 

opvang te gooien . 

Reden is de vele mailtjes die ik stuur. Daar zijn ze druk mee en nemen ze mee naar huis. Ik merk er 

niets van, er wordt niet gereageerd. En als ze wel reageren, dan geven ze een vage algemene reactie 

waar ik niets mee kan. Sinds dat ik dingen uitzoek komen andere cliënten naar mij toe, met andere 

frustraties. Frustraties over HVO Querido en hun gebrek aan zicht naar enige vorm van uitstroom. 

Vanuit hun klachten ben ik ze gaan helpen, ondersteunen.. Dat mag volgens de regels, alleen de 

medewerkers vinden dit heel vervelend en weigeren mijn betrokkenheid. De cliënt wordt door 

ondersteuning mondiger en dat kan niet de bedoeling zijn. Voorbeeld: cliënt stapt met mijn hulp naar 

de klachtencommissie, klachtencommissie verklaard de klacht gegrond. Zij vinden dat cliënt zich mag 

laten ondersteunen, begeleiden, helpen door wie hij of zij maar wenst. En ik? Ik krijg te horen dat het 

mij verboden is om mensen te steunen, want zij zien het als vertegenwoordiging. Sterker nog, de 

beslissing die de locatiedirecteur gaat maken om mij uit de opvang te gooien komt mede doordat ik 

mensen ondersteun.  

 

Een Bulgaarse man van de gezinnenkant van Velserpoort komt op mij af. . Hij moest weg vanwege 

agressie, terwijl de beveiliging gedocumenteerd heeft dat de werknemer agressief was en niet de 

cliënt, de werknemer is door beveiliging twee keer weggehaald bij de cliënt. Mijn destijds 

onzichtbare persoonlijk begeleider. Hij is uit Velserpoort gegooid voor twee weken en zit in de 

Bijeneshal. Hij mag van zijn begeleider niet meer in de buurt van Velserpoort komen. Hij moest 

binnen 20 minuten weg zijn. Wat is het probleem? Zijn vrouw en twee kleine kinderen zitten daar en 

de vrouw spreekt helemaal geen Nederlands. In één klap Papa weg en tolk voor Mama.  

 



Een oma zonder enig inkomen bij de gezinnen van HVO Querido wilt graag een voedselpakket van de 

voedselbank, maar zowel het sociaal wijkteam als de voedselbank zelf zeggen op uitdrukkelijk 

verzoek van HVO Querido niet te mogen leveren aan de gezinnen, ook al krijgen ze geen voeding van 

HVO Querido . Ik heb het allemaal op schrift. 

Maar om een klein voorbeeldje van mezelf aan te halen. Het stinkt helaas altijd in mijn 

verblijfsruimte, oftewel slaapkamer. Maar een tweetal weken ben ik om half twaalf naar de 

beveiliging gestapt, mijn lieve kamergenoot had naar mijn idee in zijn slaap in zijn broek zijn behoefte 

gedaan. De geur was niet te houden. Ik heb een beveiliger gevraagd om even te komen ruiken, ik wist 

dat hij niets anders kon doen, dan dat. Hij heeft de geur waargenomen en er een melding van 

gemaakt. Meteen heb ik per mail mijn trajectbegeleider op de hoogte gesteld. En daarna werd het 

stil, niemand is tot op heden naar mij toe gekomen. Een week later heb ik een klacht ingediend bij 

HVO Querido omdat naast dat er niets tegen de geuroverlast werd gedaan er ook niemand enige 

vorm van begrip heeft geuit. Vanuit de locatiemanager heb ik vernomen dat de fout niet mij HVO lag, 

zij hebben geen incidenten gerapporteerd gekregen, de beveiliger had het al opgelost, was zijn 

antwoord. Dat is niet zo, maar nu moet ik het wel uitzoeken. Mijn kamergenoot is helaas voor hem 

om onduidelijke redenen en zonder waarschuwing of briefje overgeplaatst naar een andere locatie. 

Onlangs zag ik de subsidie aanvraag voor € 70.000,- van HVO Querido voor een projectleider en twee 

ondersteunende personeelsleden. Ik zou u graag als commissie willen verzoeken om de wethouder 

sterk af te raden om deze subsidie toe te kennen. Naast dat ik het gevoel heb dat HVO Querido, sinds 

ik hier ben, zich helemaal niet bezig houdt met de veiligheid van haar cliënten en dat het juist dankzij 

deze organisatie is dat cliënten steeds meer de juridische kant op kiezen, denk ik dat ze beter af zijn 

met een subsidie aanvraag voor één fte voor een administratieve kracht, dan kan het 

ondersteunende personeel zich weer met haar cliënten bezighouden. Drie bewoners zijn bezig met 

een alternatief plan voor de gemeente en haar zorgketenpartners, deze zal eerdaags bij u terecht 

komen. 

Met man en macht probeer ik uit deze nare situatie te komen. In bijlage 15 van het Handboek 

Maatschappelijke Opvang staat dat het doel van deze maatschappelijke opvang is dat cliënten na 6 

maanden uitstromen. Morgen zit ik hier 6 maanden en 2 weken en ondanks de belofte dat ik 

waarschijnlijk wel een beschikking krijg voor een verlenging heb ik nog niets gezien. Net als de 

beslissing van de locatiedirecteur, daar moet ik gewoon geduldig blijven wachten, maar met een 

angststoornis en ADHD heb je juist structuur nodig. Voor mij is afspraak ook echt afspraak. Nu 

andersom nog. Ps. Ik heb trouwens een goede maatschappelijkwerker. Ze kijkt mee. 

Mocht u de bewijzen willen zien, dan weet u mij wel te vinden. Althans zolang er nog geen 

represailles zijn uitgevoerd omdat ik vanavond opnieuw mijn recht om te spreken heb uitgevoerd. 

Dank u wel voorzitter. 


