I N FO VO O R PRO F ESSI O N A LS

Aanbod HVO-Querido stadsdeel Noord
Expertise nodig?

HVO-Querido

Een collegiaal gesprek kan via onze toegangspoort. Hier
kan je per stadsdeel expertise inwinnen en ons inschakelen
als aanvullende begeleiding nodig is van gezinnen en (jong)
volwassenen.
Buurtteams kunnen ons vragen om:
• advies;
• mee te gaan op huisbezoek;
• aan te sluiten bij hun
• deskundigheidsbevordering
casuïstiekoverleg;
voor hun team.
Contact Toegangspoortwest@hvoquerido.nl

Aanvullende begeleiding nodig?
Wij bieden (jong)volwassenen en gezinnen intensieve en/of specialistische
ambulante begeleiding op een zelfstandige of stabiele woonplek om bij
te dragen aan herstel. We werken o.a. volgens Housing first en de Tien
werkafspraken Thuis in de Wijk.
We bieden een breed aanbod van zorg en leveren zoveel mogelijk maatwerk.
De cliënt houdt de regie op het ondersteuningstraject. Wij ondersteunen met
een creatieve en persoonlijke aanpak en gaan met de cliënt op zoek naar
iedereen die een bijdrage kan leveren aan het herstel van de cliënt.

Dagbesteding
HVO-Querido DOET! heeft in
verschillende stadsdelen inloop en
recreatieve activiteiten, dagbesteding,
(leer)werkprojecten en organiseert
Buurtcirkels. Voor vragen kan je contact
opnemen met een Trajectcoach Doet!
van HVO-Querido.
Ons aanbod is te vinden op:
amsterdam.jekuntmeer.nl/sociale-kaart/
hvo-querido-764

herstelbureau@hvoquerido.nl

Expertise
HVO-Querido heeft veel expertise en
ruime ervaring op het gebied van psychiatrie, verslaving, (dreigende) dakloosheid,
Housing first en forensische zorg. Bij complexe en meervoudige problematiek treden
we outreachend en vasthoudend op. Het
voorkomen en beperken van overlast is
daarbij een van onze specialiteiten. Ook
zijn we expert in het systematisch begeleiden van gezinnen en jongeren op de grens
van jeugd- naar volwassenenzorg.

24-uursvoorzieningen
Amsterdam
Daarnaast zijn er in ieder stadsdeel
een aantal 24 uursvoorzieningen waar
cliënten verblijven.
Voor stadsdeel Noord is dit:
Respijthuis Amerbos
Meer info? https://hvoquerido.nl/
vind-locaties-via-de-kaart/

Herstelbureau
Het Herstelbureau van HVO-Querido
ondersteunt mensen die het om
verschillende redenen niet gemakkelijk
hebben in het leven. Een team van
medewerkers die zelf weten hoe het is
om tijdelijk of langere tijd aan de zijlijn
te staan, organiseert bijeenkomsten,
workshops, trainingen en meer.
Contact: 020 21 951 68 of mail naar

HVO-Querido is er voor mensen in een
kwetsbare situatie. Mensen die dakloos
zijn geraakt, kampen met psychische
problemen en/of verslaafd zijn kunnen op
ons rekenen. Daarnaast richt onze begeleiding zich op sekswerkers, slachtoffers
van mensenhandel en ongedocumenteerden. Mensen die zelf vanuit een kwetsbare positie opnieuw inhoud en richting aan
hun leven willen geven, kunnen een beroep
op ons doen. We bieden opvang, dagbesteding en begeleiding. Onze aanpak is
krachtgericht, persoonlijk en gericht op
deelname aan de maatschappij. Met onze
inzet en expertise dragen wij bij aan een
inclusieve, leefbare en veilige samenleving. We vervullen onze missie samen,
gelijkwaardig met lef!

Respijthuis
Het respijthuis Amerbos is er voor
Amsterdammers vanaf 18 jaar met een
psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid die het thuis even niet redden
en op adem willen komen.
Contact: respijthuis@hvoquerido.nl

Aanspreekpunt HVO-Querido
in stadsdeel Noord
Gebiedsvoorzitter Boy Borger
06 50 84 81 96
boy.borger@hvoquerido.nl
Trajectcoach Doet!
Esther Ayou
06 15 01 50 95
esther.ayou@hvoquerido.nl

of (020) 219 51 70.

www.hvoquerido.nl

