
Een dag uit het leven van de buurtbeheerder bij Wooncompagnie 

 

 

De buurtbeheerder gaat binnen Wooncompagnie een steeds belangrijkere rol krijgen. Hij 

waakt over ‘schoon, heel en veilig’. Maar een belangrijke opdracht van de buurtbeheerder is 

ook: mensen in beweging brengen.  

 Onder het balkon van een portiekflat ligt een zak huisvuil. Het is er één in een verder 

brandschoon buurtje. Maar onze buurtbeheerder rijdt er niet aan voorbij. Hij parkeert zijn auto 

aan de trottoirband en gaat de flat binnen. Achter het adres waar hij aanbelt, verschijnt een 

berouwvol gezicht. De vrouw weet meteen waarvoor de buurtbeheerder komt. 

 Ze vertelt: de huisvuilzak stond op het balkon. De avond ervoor liep er ineens een rat 

overheen. Of een muis, dat was niet goed te zien. Vies was het wél. Daarom hebben ze die 

zak van het balkon gegooid. Met de bedoeling hem de volgende ochtend direct af te voeren. 

Alleen is haar man vergeten dat te doen. 

Onze buurtbeheerder legt nog eens rustig uit waarom er geen zakken huisvuil op straat of op 

de galerij mogen staan. Net zoals het beter is géén broodresten naar buiten te gooien. Dat trekt 

alleen maar nóg meer ongedierte aan. Iedereen moet er zijn best voor doen de boel netjes te 

houden. 

 Halfuurtje 
,,Ik ben nog een halfuurtje in de buurt. De vuilniszak moet dan weg zijn, als ik hier straks nog 

een keertje voorbijrijd.” 

,,Het is toch vaak de toon die de muziek maakt. Het heeft geen zin hier met opgeheven vinger 

te wijzen en overal een oordeel over te vellen. Dan blijft de deur voor je gesloten. Alléén met 

roepen dat iets niet mag, los je geen probleem op. Wat je nodig hebt, is vertrouwen. Het met 

geduld uitleggen waarom iets niet mag, net zolang tot het is doorgedrongen. En daar moet je 

hard voor willen werken.” En vooral nakomen wat je belooft en afspreekt. 

Signalen 
Wooncompagnie werkt momenteel met 4 buurtbeheerders in het gehele werkgebied. Eigenlijk 

zijn dat er te weinig want we willen veel meer weten wat er speelt in een wijk of buurt, de 

sfeer aanvoelen en signalen oppikken. Daarom gaan we uitbreiden op het gebied van 

buurtbeheerders. Dus veel aanwezig zijn in de buurt. En met de signalen aan de slag. Zelf 

oplossen of neerleggen daar waar nodig. Bij de huurder zelf ( want wij vinden het echt 

belangrijk dat onze huurders allereerst zelf aan de slag gaan ), bij een andere collega, bij de 

wijkagent of bij iemand anders uit het netwerk. En natuurlijk ook bij de eigen buurtconsulent 

uit het Buurtteam. 

De buurtbeheerder is een belangrijke schakel in het wijknetwerk en dat wordt des te 

belangrijker. Zeker nu zorg en welzijn naar de gemeenten zijn overgeheveld en er gebouwd 

moet worden aan een participatiesamenleving. Het nut van deze ‘oren en ogen in de wijk’ 

moet zich onder andere vertalen in afgenomen vandalisme- en schoonmaakkosten. Daarnaast 

zijn huurders blij met het aanspreekpunt. De buurtbeheerder heeft sinds kort ook een nieuwe 

outfit. Een mooie nieuwe opvallende jas zodat iedereen de buurtbeheerder herkent. Voorheen 

liepen meerdere buurtbeheerders nog in overalls of andere werkkleding. Dat gaf de 

buurtbeheerder nog heel erg het imago van klusjesman of allround vakman. Een 



buurtbeheerder is niet veel meer met techniek bezig. Natuurlijk komt het nog voor maar het 

maatschappelijk en sociaal aspect zijn zaken die ook veel voorkomen in de functie van 

buurtbeheerder. 

Tijdens de check in de wijk op de items schoon, heel en veilig bezoekt onze buurtbeheerder 

een hoogbouwcomplex in de wijk waar glazenwassers aan het werk zijn. Er steken twee 

vrouwen hun hoofden uit het raam. Ze sommen op: er staan weer veel fietswrakken in de 

berging, duiven kakken alles onder, nog steeds gooien mensen brood op straat, er staan 

spullen in het portiek die daar niet horen, jongeren hangen tot laat voor de deur. En die 

brommer die in de berging staat begint nu steeds meer olie en benzine te lekken.  

Aanspreken 
De buurtbeheerder luistert, noteert de klachten en legt uit dat er ook echt het één en ander van 

de bewoners zelf wordt verwacht: elkaar aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan en 

het veroorzaken van overlast. (Overlast)klachten direct bij Wooncompagnie neerleggen in de 

trant van “lossen jullie het even op” is er niet meer bij. Huurders wordt nadrukkelijk verteld 

dat ze eerst zelf in actie moeten komen. Als dit echt niet lukt of werkt willen wij als 

Wooncompagnie daar uiteraard bij helpen. Voor diverse klachten beloofd de buurtbeheerder 

het e.e.a. uit te zoeken en zegt: ´voortaan hierover gelijk bellen. Als jullie niks zeggen, hoe 

moeten wij dan weten wat er aan de hand is?” 

 De buurtbeheerder stapt weer in de auto: ,,Op al die punten wordt er nu iets van me verwacht, 

en het liefste ook op zeer korte termijn. Niks doen is geen optie. Problemen, voor zover 

mogelijk, moeten worden opgelost . “Nee” is ook een antwoord. Wat de mensen in elk geval 

van je willen, is duidelijkheid.” Allereerst werkt de buurtbeheerder zijn administratie bij. Met 

name het klantvolgsysteem ( KVS ) is bij Wooncompagnie een belangrijke applicatie die goed 

en structureel ingevuld moet worden. Als de buurtbeheerder dit consequent en nauwkeuring 

invult heeft iedereen daar plezier van. Als een huurder belt naar onze afdeling Klantcontact 

kunnen zij direct de aantekeningen van de buurtbeheerder zien. En andersom ook natuurlijk. 

Deze applicatie draagt niet voor niets de naam “klantvolgsysteem”. Als iedereen dit goed 

invult kunnen we echt de klant volgen. Dus het is zaak dat iedereen binnen Wooncompagnie 

met klantcontact het KVS goed gebruikt.  

 Door naar de volgende straat waar de buurtbeheerder een afspraak heeft met een huurder die 

overlast ervaart van haar buurman en waar al ruzie over is geweest. De huurder wil graag haar 

verhaal kwijt en advies van de buurtbeheerder hoe ze dit het beste kan aanpakken. Ook een 

taak van de buurtbeheerder: het helpen en bemiddelen bij eerstelijns overlast. Bij het 

uitstappen van zijn auto valt het de buurtbeheerder op dat het straatwerk hier erg scheef en 

onregelmatig ligt. Gelijk maar even doorbellen naar de contactpersoon van openbare werken 

van de gemeente ( want de buurtbeheerder weet zeker dat dit grond van de gemeente is en niet 

van Wooncompagnie ). Die neemt zijn telefoon niet op. Dan maar even een paar foto’s met 

begeleidende tekst via de app doorsturen.  

Niet alle ideeën en projecten kan onze buurtbeheerder zelf oplossen. Als het echt te complex 

wordt bespreekt de buurtbeheerder dit met de buurtconsulenten. Soms komt daar een mooi 

leefbaarheidsproject uit voort.  

Je weet nooit hoe een bezoek of gesprek met een huurder loopt. Dat maakt het werk van de 

buurtbeheerder ook erg leuk. Elke dag wat anders. “Van de week belde ik onverwachts aan bij 

een huurder omdat alles er potdicht zat en de tuin een verwaarloosde indruk maakte. Vaak is 

dat wel de eerste indruk dat er meer aan de hand is. Voor ik dan aanbel check ik eerst even in 



het KVS ( klantvolgsysteem) wat er over de woning en huurder bekend is. Na het aanbellen 

duurde het even voordat er open werd gedaan. Maar ik had al heel snel in de gaten dat het niet 

goed ging met deze huurder. Na het gesprek snel collega’s en mijn netwerk gebeld of deze 

huurder bekend is bij de hulpverlenende instanties”. “En ter afsluiting maak ik een 

aantekening in het KVS dat ik bij deze woning ben langs geweest, wat ik heb aangetroffen en 

welke acties ik heb gedaan en heb uitgezet”. 

Bij het park aan de overkant neemt onze Buurtbeheerder alle tijd voor een praatje met een wat 

oudere huurder, die klaagt over gevaarlijk scheurende scootertjes door de buurt; Onze 

Buurtbeheerder adviseert om het bij de gemeente melden. Een hoekje van dit park is trouwens 

ingericht als hondenspeelplaats, zodat kinderen uit de buurt nu veilig (lees: hondenpoepvrij) 

op het gras kunnen voetballen. Ook een kwestie waarin buurtbeheerder beweging heeft 

gebracht. 

 ,,Mensen doen pas mee, als ze zien dat een ander er ook in gelooft. Als je eenmaal zó ver 

bent, regelen ze het verder samen. Dat is natuurlijk wat wij tenslotte graag willen.” Bewoners 

die hun best doen in hun buurt, willen we graag belonen. Een klein gebaar van grote waarde 

voor het op peil houden van de leefbaarheid: ,,Bewoners hebben af en toe een pluim nodig.” 

 Behoefte 
Verderop woont een 93-jarige mevrouw alleen. Ze redt zich nog hartstikke goed. 

 ,,Die redt zich nog wel, maar ze heeft behoefte aan contact en iemand die af en toe een 

boodschapje voor haar kan doen. De buurtbeheerder koppelt haar met de welzijnsorganisatie 

Wonenplus. Die kunnen haar helpen bij het langer zelfstandig te blijven wonen. “Ik voel het 

echt als mijn taak om deze huurders te helpen en de weg te wijzen.” zegt de Buurtbeheerder. 

Nu huurders steeds langer zelfstandig alleen blijven wonen is dit een belangrijke 

signaalfunctie voor de buurtbeheerder geworden. Door veel in de wijk aanwezig te zijn krijg 

je ook steeds meer van dergelijke signalen waardoor de buurtbeheerder ook een totaalbeeld 

krijgt van een bepaalde wijk of buurt. Ook in geval van eenzaamheid herkent en ziet de 

buurtbeheerder veel signalen. Uiteraard kan de buurtbeheerder het niet allemaal zelf oplossen 

maar hij kan er wel een bijdragen aan leveren. De buurtbeheerder praat daar ook over met zijn 

Buurtteam leden hoe hij dat het beste kan aanpakken. 

Men denkt nog wel eens dat de buurtbeheerder een soort “tuintjespolitie” is. Die alleen maar 

kijkt en inspecteert of de tuintjes er goed bijliggen. Natuurlijk kijkt de buurtbeheerder daar 

ook naar maar het zo veel meer dan dat. De buurtbeheerder is óók een beetje maatschappelijk 

werker. Achter een klacht kan eenzaamheid schuilgaan. Achter een dichte deur huiselijk 

geweld. Achter een grote bek een groot verdriet. ,,Wij horen en zien álles. Begrijpen wat de 

oorzaak is van bepaald gedrag is vaak al een groot deel van de oplossing.” 

Sinds kort zijn een paar buurtteams ook actief op social media. Met name facebook wordt 

hiervoor gebruikt. Onze buurtbeheerder plaatst daar geregeld een artikeltje op. Vooral over 

zaken die de leefbaarheid en de items schoon, heel en veilig betreffen. Denk hierbij aan 

huisraad op de galerij of in de voortuin. Maar ook een mooi geslaagd leefbaarheidsproject of 

buurtinitiatief is leuk en nuttig om er op te plaatsen. “je kan er natuurlijk niet zomaar alles 

opzetten want je moet wel rekening houden met de privacy van mensen” zegt de 

buurtbeheerder.  



Nieuw binnen het pakket van de buurtbeheerder is ook het kennismaken met nieuwe huurders. 

Als een nieuwe huurder 2 a 3 maanden in zijn woning zit gaan we langs bij deze nieuwe 

huurder. Gewoon even kennismaken, kijken en informatie geven en uitleggen voor welke 

zaken de huurder zelf verantwoordelijk is. Je ziet na een paar maanden al gauw wat voor 

“vlees je in de kuip” hebt. “Heb je al kennis gemaakt met de buren?”, “weet je de weg in de 

wijk / dorp al?”, “ben je je ervan bewust welke verantwoordelijkheid je hebt ten aanzien van 

de voor- en achtertuin?”, “ben je op de hoogte van het bestaan van de welzijnsorganisatie 

WonenPlusWelzijn en wat zij voor je kunnen betekenen?”, “ lukt het allemaal in huis en heb 

je daar nog vragen over?”. Zomaar even een paar vragen die de buurtbeheerder zal stellen bij 

de kennismaking van nieuwe huurders na een aantal maanden. 

 

 

 

  

 


