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Steeds meer dak- en thuislozen in Midden- en Noord-Limburg

Storm rond Moveoo is gaan liggen
ROERMOND
Anderhalf jaar na de ingebruikname van de nieuwbouw van
de dak- en thuislozenopvang
aan de Spoorlaan-Zuid in
Roermond is de storm van
protest , die opstak in de buurt,
gaan liggen. ‘We zijn in rustiger vaarwater terechtgekomen’, zegt voormalig directeur-bestuurder Wim Suilen
van Moveoo.
Vanaf het moment dat
bekend werd dat Moveoo ging
vertrekken uit de binnenstad
en dat ze haar kampement zou
opslaan aan de SpoorlaanZuid heeft de instelling spitsroeden moeten lopen. Dat ze
geconfronteerd zou worden
met bezwaren en protesten
tegen de nieuwbouw en de
hiermee gepaard gaande
rechtsgang had Moveoo ingecalculeerd. Uiteindelijk gaf de
Raad van State groen licht.
Suilen en zijn staf zeggen altijd
oog en oor te hebben gehad
voor de buurtbewoners en de
bezwaren die werden afgevuurd op Moveoo. ‘Al heb ik
toch de indruk gehad dat het
protest zich meer richtte tegen
het politieke besluit om naar
de Spoorlaan te komen dan
tegen onze organisatie’, zegt
Wim Suilen.
Van meet af aan rolde
Moveoo de rode loper uit richting buurtbewoners. Er werd
in overleg met de gemeente een
klankbordgroep
ingesteld
waar iedereen zijn zegje kon
doen. Dat heeft geholpen, weet
Suilen. ‘De eerste indruk is
altijd bepalend voor de voortgang en dus is een goede communicatie bij dit soort projecten een absoluut vereiste. We
willen ons hier als goede buren
gedragen. En dat is tot nu toe
aardig gelukt. We hebben
opmerkingen uit de buurt
altijd serieus genomen en laten
zien dat we er ook iets mee
doen.
De verlichting in de tunnel is
aangepast, het groen is flink
gesnoeid en politie en stadstoezicht zijn nadrukkelijk en
duidelijk zichtbaar aanwezig
geweest in de wijk’, aldus Suilen. Voor dat laatste was wat
hem betreft overigens geen
echte aanleiding. ‘Er zijn geen
wanklanken geweest. Onze
cliënten trekken tegenwoordig
de wijk in om zwerfvuil op te
ruimen. En het hoofd van de
school is uit de klankbordgroep gestapt omdat hij vindt
dat de zaken goed geregeld
zijn. Dat zegt al genoeg.’ Zou
Suilen elders een vergelijkbaar
project moeten opstarten dan
zou hij het precies weer zo
doen. ‘Roermond kan dienen
als de perfecte blauwdruk.’
Desondanks is hij zich ervan
bewust dat organisaties als
Moveoo
alleen
kunnen
bestaan bij de gratie van voldoende
maatschappelijke
draagkracht.‘Sinds we hier zit-

Wim Suilen: ‘Nu zijn de mensen uit de middenklasse aan de beurt’.
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hun baan verliezen en als
gevolg hiervan ook hun
woning. Ze komen letterlijk
op straat terecht.Maar ook het
aanscherpen van bijstandsuitkeringen en de bezuinigingen
op de geestelijke gezondheidszorg eisen hun tol. Instellingen
moeten bedden afbouwen en
cliënten worden op straat
gezet. Instellingen als Moveoo
gelden als het afvoerputje van
de samenleving. Wie niets
meer heeft, komt hier terecht.
Nieuw in de categorie dak- en
thuislozen is de groep jongeren
tussen 18 en 22 jaar. Ook
alleenstaande vrouwen en
soms hele gezinnen moeten
hun schaamte overwinnen en
Het aantal dak- en thuislo- de weg naar Moveoo maken.
zen in Midden- en NoordMoveoo in Roermond telt
Limburg neemt in rap tempo
toe. Bij Moveoo in Roermond, zeventig bedden. Maandelijks
die kortdurende crisisopvang maken zo’n 200 mensen
en langdurige maatschappelij- gebruik van de nachtopvang.
ke opvang biedt op diverse Dit is exclusief de crisisopvang
locaties, kloppen steeds meer en mensen die langdurig vermensen aan voor hulp. blijven bij Moveoo. Ook SuiMoveoo, met vestigingen in len constateert een toenemenRoermond, Venlo, Geleen, de druk op de maatschappelijWeert, Horn, Haelen en Sit- ke opvang. ‘Wij zien een
tard, zit steeds vaker vol. De verschuiving van de populatie
regio volgt hiermee de lande- als gevolg van de crisis. Nu zijn
lijke trend die laat zien dat het de mensen uit de middenklasaantal mensen zonder vaste se aan de beurt. En instellingen
woon- of verblijfplaats opval- als Vincent van Gogh en Monlend is gegroeid. De crisis en de driaan moeten dertig procent
economische gevolgen hiervan van hun beddenbestand inlegeldt als de grootste boosdoe- veren. Dit zijn signalen die niet
ner.Veel mensen komen tussen echt hoopvol stemmen’, aldus
wal en schip terecht omdat ze Wim Suilen. In de regio Roerten zijn er geen grote incidenten geweest. Maar ik weet ook
als geen ander dat één groot
incident ineens alles kan afbreken wat je in jaren aan goodwill hebt weten op te bouwen.
Dat speelt toch continu door
mijn achterhoofd en het is iets
wat ik mijn collega’s ook regelmatig voorhoud. Onze cliënten zijn niet allemaal gemakkelijke jongens, het zijn niet
allemaal watjes. En Moveoo
heeft geen communicatieafdeling die allerlei ongemakken
voor de buitenwereld professioneel kan wegmasseren. We
moeten het met z’n allen hier
zelf doen.’

mond hebben diverse organisaties waaronder Moveoo
daarom de handen ineen geslagen en het project ‘Housing
First’ in de grondverf gezet.
Deze aanpak wil mensen zo
snel mogelijk aan huisvesting
helpen om daarna pas met hun
begeleiding te beginnen.‘Vroeger was het andersom en werden cliënten klaargestoomd
voor zelfstandig wonen. Nu
hopen we dat het hebben van

een woning een zodanig steun- zou zijn.‘Nee, ik ben hier geen
tje in de rug betekent dat ze de voorstander van. Moveoo
rest ook kunnen oppakken.’ heeft nu een eigen en helder
profiel. Alleen onze beperkte
In de afgelopen jaren bege- omvang is onze achilleshiel.
leidde Wim Suilen de fusie van We draaien een omzet van derde Maatschappelijke Opvang tien miljoen euro per jaar. Als
Voorzieningen (MOV) met we beneden de tien miljoen
stichting Doortocht uit Venlo. zouden komen, dan krijgen we
Wat hem betreft blijft het hier- het moeilijk. Maar daar ziet
bij. Geen fusies meer, hoewel het er nu nog niet naar uit.’
Moveoo voor andere organisaties een interessante partner
Peter Hamans

Wim Suilen treedt terug
wegens privésituatie
Als bizar. Zo omschrijft Wim Suilen de aanleiding voor zijn vervroegd vertrek als directeur-bestuurder bij Moveoo. Privéomstandigheden hebben de doorslag gegeven. In 2012
kreeg Suilen (61) kanker. Van deze ziekte is hij inmiddels goed hersteld. Onlangs werd ook
zijn echtgenote ernstig ziek. ‘We zijn samen door een heftige periode gegaan waarin ik veel
heb nagedacht. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om thuis meer aanwezig te zijn. Ik kan
niet op beide fronten actief zijn op de wijze die ik nodig acht. Als directeur-bestuurder ben
ik zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag eindverantwoordelijk voor de gang
van zaken binnen Moveoo. Dit is een organisatie waarin onverwachts dingen kunnen gebeuren die vaak om een snelle reactie vragen. Ik moet continu alert zijn. Moveoo heeft een eenhoofdige raad van bestuur, dat is nou eenmaal een tamelijk eenzame positie’, legt Suilen uit.
‘Ik had mijn loopbaan graag anders afgerond maar heb er uiteindelijk toch vrede mee. Het
waren intensieve jaren als directeur-bestuurder. De zware verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt heb ik misschien een beetje onderschat in die zin dat ik er eigenlijk
nooit van ben losgekomen. Ik ben nou eenmaal niet iemand die de knop ’s avonds kan
omdraaien. Desondanks ben ik content en kijk met tevredenheid terug. We doen hier werk
dat er toe doet. Ik heb altijd geprobeerd om iets te betekenen voor anderen.’
Suilen is dus teruggetreden en gaat parttime verder als bestuursadviseur. Hij wordt opgevolgd door Cock Aquarius. Zij was in het verleden onder meer directeur-bestuurder van stichting Daelzicht in Heel. Aquarius geldt als tussenpaus. Zij zal het herpositioneringsproces van
Moveoo verder begeleiden en afronden. Ook moet zij het pad effenen voor een nieuwe directeur-bestuurder. Die zal medio dit jaar worden benoemd.

