
 

 

 

 

 

VEILIGHEIDSGEVOEL EN LEEFBAARHEID 

VERSTERKEN  

Hoe zorg je als sociaal professional of gemeenteambtenaar dat spanningen in een buurt verminderen? En 

hoe signaleer je tijdig zodat onderhuidse spanningen niet uitgroeien tot hardnekkige tegenstellingen en 

polarisatie in een buurt? Movisie zoekt naar antwoorden door te leren van de praktijk. Hiervoor interviewen 

we betrokken professionals bij een specifieke casus en reflecteren we daarop vanuit wat we weten dat wel of 

niet goed werkt volgens onderzoek. In dit document is een casus in Amsterdam beschreven. De in totaal vijf 

casusbeschrijvingen worden gepubliceerd op www.movisie.nl/buurtspanningen.   

CASUS AMSTERDAM 

In een wijk in Amsterdam staan twee flatgebouwen van een woningcorporatie waar 55-plussers 

appartementen huren. Ooit waren de flatgebouwen een zorgcomplex, nu zijn het reguliere woningen in de 

sociale sector. De twee gebouwen zijn verbonden door een gang op de begane grond. Daar zijn een 

gemeenschappelijke recreatieruimte, een kapper, wasruimte en toiletten te vinden. Hier worden activiteiten 

georganiseerd zoals breien, biljarten en koffieochtenden. De flat staat in een gemengde wijk met 

eengezinswoningen en hoogbouw, variërend van huurwoningen (zowel sociale huur als vrije sector) tot 

koopwoningen.  

 

Veel contact tussen de buren in de flat is er niet, volgens Richard Groot. Hij is als wijkbeheerder door de 

woningcorporatie aangesteld voor dit wooncomplex. Sommige bewoners gaan goed met elkaar om, anderen 

willen weinig met hun buren te maken hebben. Weer anderen storen zich aan de buren of melden overlast. 

In het complex is veel eenzaamheid, merkt Groot op, die ook bij mensen achter de voordeur komt. Er wonen 

mensen met diverse achtergronden in het complex: zoals mensen met een Surinaamse, Dominicaanse, 

Ghanese, Antilliaanse achtergrond en mensen zonder een migratieachtergrond. De gemeenschappen zijn 

vooral op de eigen afkomst georiënteerd. ‘Het lijken net dorpen’, aldus Groot. 

Wat doet een wijkbeheerder?  

De wijkbeheerder zorgt voor het (dagelijks) onderhoud en het beheer in het gebouw. Hij ziet toe op 

het naleven van de woonregels en houdt toezicht op de algemene ruimtes. Richard Groot heeft van 

de woningcorporatie een ruimere opdracht gekregen. Hij staat mensen ook bij met problemen achter 

de voordeur. Ook regelt hij onderhuur in het complex. Daarnaast houdt hij zich bezig met rechtszaken. 

http://www.movisie.nl/buurtspanningen
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BESCHRIJVING VAN DE CASUS EN AANPAK 

In en rondom het wooncomplex lopen sinds enige jaren de spanningen op. Bewoners voelen zich onveilig. 

Met name in de fietsenstalling, de gemeenschappelijke gangen en de activiteitenruimtes, zo hoort Groot in 

gesprekken die hij met deze bewoners achter de voordeur voert. Ze storen zich aan een aantal mannen dat 

beneden rondhangt en veel alcohol consumeert. De voorraad alcohol wordt in fietstassen en koelboxen als 

frisdrank aangevoerd. Het alcoholgebruik maakt de mannen ‘vervelend’ in hun gedrag. Ze provoceren elkaar 

én voorbijgangers en zijn op dat moment niet aanspreekbaar.  

 

Veel bewoners voelen zich onveilig en onprettig wanneer ze de groep alcoholgebruikers in de gang of in de 

fietsenstalling passeren. Sommige bewoners laten zich niet intimideren en geven goed weerwoord. De 

meesten houden zich echter stil uit angst voor represailles of omdat ze mensen kennen uit hun 

gemeenschap. De situatie ontmoedigt veel bewoners om deel te nemen aan de activiteiten in de 

ontmoetingsruimten. Als zij samen met een andere buur naar de ruimten kunnen gaan of weten dat er een 

gastvrouw of gastheer is, zal dat helpen, schat Groot in. 

 

Bijkomend probleem is dat de groep drugsdealers en alcohol- en drugsgebruikers van buiten het 

wooncomplex aantrekt. Vooral in de avonduren en de nacht. Dat maakt dat sommige bewoners ‘s avonds 

hun huis niet meer uit durven te gaan. Groot heeft bij nachtelijk optreden van politie opgemerkt dat dealers 

woningen claimen van hun ‘vrienden’ – als een vorm van schuldvereffening. Er is sprake van verborgen 

onderhuur waarbij een kleine bergruimte wordt ingericht als slaapplaats, al dan niet tegen vergoedingen. 

Ook komt het voor dat kamers van bewoners in gebruik worden genomen voor prostituees. Recent is een 

klant van een van die prostituees beroofd en mishandeld. De Groot vermoedt dat dit vaker het geval is.  

Klanten zwijgen hierover. ‘Gelukkig was er wel een die aangifte deed bij de politie, dus kwam de politie 

achter de voordeur.’  

 

De reputatie van het wooncomplex schrikt potentiële nieuwe huurders af. Meer woningen blijven leegstaan, 

terwijl instanties juist op zoek zijn naar meer huisvesting voor kwetsbare 55-plussers. Bijvoorbeeld mensen 

met een ggz-achtergrond of ex-gedetineerden. Vaak wordt er naar deze flat verwezen als plek waar zij 

mogelijk geplaatst kunnen worden. Volgens Groot kan dit de reeds bestaande problematiek versterken. 

Wanneer nieuwe, kwetsbare bewoners – zeker zonder passende ondersteuning – in de flat komen wonen, 

kan het openbare drank- en drugsgebruik en de overlast de situatie van de nieuwe bewoner verslechteren 

en de onderlinge spanningen versterken. Met risico op escalatie.  

 

Groot geeft aan dat met name de overlast door of vanwege verslavingsproblematiek een hardnekkig 

probleem is en lastig is op te sporen. De combinatie met het hebben van schulden maakt dat inwoners met 

een rugzak kwetsbaar zijn voor uitbuiting en claims van foute vrienden op hun woning. Groot ziet dat er vaak 

koste wat kost een uithuisplaatsing wordt voorkomen bij huurschuld, maar zet daar kritische vraagtekens bij. 

Voor zowel de bewoner zelf als het collectief van het complex kan het in sommige gevallen juist beter zijn 

om op een andere locatie te wonen, met minder verleiding voor verslaving. Wanneer door instanties de 

huurschuld wordt afbetaald, kan de bewoner er wel blijven wonen. Daarmee is echter de bewoner niet 

verder geholpen met zijn of haar ziektebeeld. Ondersteuning vanuit de zorgsector komt er in veel gevallen 

niet. 
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Aanpak 

Om de spanningen te verminderen en de overlast tegen te gaan, heeft de woningcorporatie in de afgelopen 

jaren diverse maatregelen genomen. Er is niet zozeer ingezet op één type aanpak, maar op een combinatie 

van maatregelen. Met als doel de situatie te de-escaleren en de leefbaarheid in het complex te versterken. 

 

Wijkbeheerder 

Zo is er drie jaar geleden een speciale wijkbeheerder aangesteld voor dit  wooncomplex. Iemand met 

ervaring bij dit type spanningen in andere steden. Dat is Richard Groot. Hij gaat in gesprek met de bewoners 

en komt achter de voordeur. Groot is ook betrokken bij woongeschillen. Hij organiseert met enige regelmaat 

huurdersavonden. Daar kunnen de bewoners hun meningen en ideeën geven. 

Groot geeft aan dat er met de bewoners die overdag overlast geven persoonlijk is gesproken. Deze 

bewoners zijn zich bewust van de negatieve effecten en beloven verbetering. 

 

Inzet op (camera)bewaking  

Er zijn camera’s geplaatst in de fietsenstallingen en de gangen. Beveiliging en speciaal ingehuurde 

professionele bewaking houden een oogje in het zeil. In de avond sluiten zij de deuren van wasruimten en 

toiletten af. In de nachtrondes worden verslaafden – die de trappen als slaapplaats en wc gebruiken – 

weggestuurd.  

Er is bij wijze van proef in de coronatijd buiten een ruimte ingericht voor rokers en drinkers. Dit bleek een 

uitnodigende werking te hebben op mensen van buiten het wooncomplex; hiermee vergrootte de groep. 

Deze ruimte is daarom weer gesloten. 

Vanwege de coronacrisis waren de recreatieruimte en wasruimte langere tijd gesloten. Tijdens de 

versoepelingen in de zomer van 2021 mochten in de gemeenschappelijke ruimte alléén bewoners 

deelnemen aan de weer opgestarte breiclubs en biljartclubs. 

 

Gesprekken met potentiële huurders 

De woningcorporatie heeft het voornemen om een steviger toelatingsbeleid in te stellen, wat Groot 

ondersteunt. Met iedere toekomstige bewoner die via de gemeente een woning krijgt toegewezen, voert de 

wijkbeheerder liefst een gesprek. Daarin gaat hij in op hun zogenoemde woongeschiedenis. Aan de orde 

komen onder andere vragen of je een verslaving hebt (gehad) en begeleiding krijgt. Groot wil dat ex-

verslaafden die er komen wonen ook echt een grotere kans van slagen krijgen. Hij wil een bewoner met een 

verslavingsprobleem ook kunnen aanspreken op diens eigen verantwoordelijkheid en voor de keuze kunnen 

stellen om ofwel te vertrekken ofwel om aan herstel te werken. Daarvoor is het nodig om samen te werken 

met de instanties die ook die begeleiding kunnen bieden. 

 

Omklapwoningen 

Daarnaast zijn er staande afspraken met enkele partijen, zoals het Leger des Heils, over het verhuren van 

woningen. Wanneer er mensen via deze organisaties in een woning komen, staat de woning in eerste 

instantie op de naam van die organisatie. Dit worden omklapwoningen genoemd. Het Leger des Heils biedt 

ondersteuning aan de bewoner. Gedurende een periode wordt dan gekeken: lukt het deze bewoner om zijn 

of haar weg te vinden in het complex? Woont hij of zij er zelfstandig? Is er prettig contact met de buren? 

Wanneer dat het geval is, wordt de woning ‘omgeklapt’: de huurovereenkomst komt op naam van de 

bewoner. Wanneer de woningcorporatie opmerkt dat de bewoner nog niet zover is, dan worden nieuwe 

gezamenlijk afspraken en doelen gesteld voordat de woning wordt omgeklapt. Blijkt het complex toch niet 

geschikt voor de bewoner, dan wordt samen met het Leger des Heils gekeken naar een passendere 

oplossing. Dit is uiteindelijk in het voordeel van zowel de nieuwe bewoner als de situatie in het complex. 
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Bewonersonderzoek 

De woningcorporatie heeft ook bewonersonderzoek gedaan naar woonbeleving en wensen. Geen klassiek 

onderzoek, maar een praatje bij de ingang van de flat met willekeurige bewoners. Hoe ervaren zij het wonen 

hier en wat hebben ze nodig? Tijdens een recent gehouden huurdersavond zijn de resultaten 

teruggekoppeld. 

Groot ziet graag meer begeleiding bij activiteiten en meer onderling contact. Hij krijgt de indruk uit de 

gesprekken en contacten met bewoners dat mensen wel willen deelnemen aan georganiseerde activiteiten, 

als er duidelijke begeleiding is. Zelf krijgen ze dat organiseren niet voor elkaar. Wat zou helpen is een host, 

een gastheer of -vrouw. 

De woningcorporatie heeft enkele jaren geleden een externe partij ingeschakeld om in te zetten op het 

versterken van activiteiten door en voor inwoners, onder de noemer community building1. Er zijn plannen om 

een medewerker aan te stellen die met bewoners activiteiten gaat ontplooien voor meer onderlinge 

verbinding en prettig wonen.  

 

Breed overleg Voorkomen overlast 

Na het recent openlijk opdoeken van een illegale sekswerkersplaats door de politie, zijn verschillende 

partijen met elkaar om tafel gegaan. Professionals van de gemeente waaronder de veiligheidscoördinator, 

ggz, het Meldpunt Zorg en Woonoverlast, de politie, en de jurist van de woningcorporatie en de 

buurtcoördinator schoven aan. Het doel is te werken aan het oplossen van de spanningen en overlast van 

‘ongewenste’ bezoekers aan het wooncomplex én te voorkomen dat deze problematiek zich verplaatst in de 

wijk. Het beleid en het plan van aanpak voor het tegengaan van de overlast door de beschreven groepen 

overdag en ‘s avonds richt zich zowel inwoners die overlast veroorzaken als op de bezoekers van buiten het 

pand. Groot noemt het een waterbedeffect: ‘Als je ‘binnen’ druk uitoefent gaat het probleem naar ‘buiten’, en 

andersom. Maatregelen en de effecten daarvan voor de buurt hangen een-op-een samen.’ De betrokkenen 

bij het overleg bepalen verbeteracties aan de hand van een door Groot opgestelde wijksfeerverslag waarin 

de kenmerken en knelpunten van de wijk zijn geschetst. 

DE EFFECTEN EN RESULTATEN VAN DE AANPAK 

Wat zijn de effecten en resultaten van deze aanpak? Groot beschrijft deze als volgt: 

• Er is goed beeld van de ervaren overlast van bewoners.  De specifieke wijkbeheerder is voor de 

bewoners een vertrouwd gezicht. Hij heeft in drie jaar tijd contacten met bewoners kunnen leggen, heeft 

veel kennis over de ernst van de overlast en kent de angsten van betrokken bewoners en kan een 

specifiek beeld schetsten van de woonsituatie. 

• Betrokken organisaties in wonen, welzijn en veiligheid hebben besloten om op basis van het zogeheten 

sfeerverslag van de wijkbeheerder aan verbeterpunten te werken. 

• De veiligheidsmaatregelen dringen de overlast ‘s avonds terug. De portieken zijn schoner en dat maakt 

het mogelijk dat er weer recreatieve activiteiten georganiseerd kunnen worden.  

• De overlast blijkt hardnekkig en de verschillende aanpakken hebben nog niet geleid tot het gewenste 

resultaat: het verminderen van overlast en de-escaleren van spanningen. ‘Het ei van Columbus is nog 

niet gevonden’, aldus Groot. Daarvoor is ook echt de medewerking van externe partijen nodig. De hoop is 

 
1 Community building – daaronder verstaan we vormen van samenlevingsopbouw, gemeenschapsopbouw of gemeenschapsvorming. 

Met als doel het verbinden van verschillende mensen en groepen in de wijk. Het bestaat uit activiteiten die de kwaliteit en samenhang 

van de (lokale) gemeenschap versterken. Bijvoorbeeld door ontmoetingsmogelijkheden te creëren of door samen te werken met andere 

(wijk)initiatieven. Vaak is daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen (Lorkeers & Duivenvoorden, 2020).  
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dat de gesprekken die nu tussen de organisaties plaatsvinden en de aanpak die daaruit voortkomt, zoden 

aan de dijk gaan zetten en er een betere leefbaarheid ontstaat en mensen met verslavingsproblemen 

minder terugvallen. 

• Gevoel van veiligheid van bewoners is door de jaren heen volgens wijkbeheerder Groot erg wisselend. 

Het is ook erg afhankelijk van de persoon. Het veiligheidsgevoel wordt overigens niet gemeten: het is 

daarom moeilijk om er onderbouwde uitspraken over te doen.  

VERBETERPUNTEN VANUIT DE PRAKTIJK 

• De wijkbeheerder denkt dat een deel van de problemen niet kunnen worden opgelost in het wooncomplex 

omdat de onderliggende oorzaken niet zijn aangepakt. Daarom wil hij veel meer ondersteuning voor 

bewoners vanuit het buurteam die hulp kunnen bieden bij financiën, schulden en verslaving. 

• Streven naar balans in bewoners met en zonder rugzakje in het complex. Er is een periode geweest 

waarin de woningen niet worden verloot via Woningnet, maar waar de woningcorporatie zelf de woningen 

kan toewijzen. Door een – voor Groot – onbekende reden is deze procedure gestopt en zijn de woningen 

weer via het reguliere aanbod beschikbaar. Omdat de flat niet goed bekend staat, zijn hier sneller dan 

elders woningen beschikbaar. Instellingen weten dat de slaagkans op een woning in dit complex groot is 

en verwijzen hun cliënten naar deze flat. Volgens Groot ontstaat daarmee een disbalans. Hij ziet dat het 

merendeel van de bewoners in het complex een rugzak heeft. Omdat het ook leidt tot meer overlast, ziet 

Groot het als onderdeel van de oplossing dat op een andere manier woningen worden toegewezen. Er 

zou gestreefd moeten worden naar een verhouding van mensen met en zonder rugzak waarbij de 

belastbaarheid van het wooncomplex overeind blijft. 

• Recreatieruimte sluiten omdat het de overlast vergroot en er geen goede begeleiding is in deze ruimte. 

Sommige bewoners maken gebruik van deze ruimte door ‘handeltjes te drijven’ of gezamenlijk alcohol te 

nuttigen. Door de recreatieruimte wordt de overlast volgens Groot ook alleen maar zichtbaarder. Om die 

reden denkt Groot dat het kan helpen om deze ruimte te sluiten. Daar komt bij dat het als 

woningcorporatie lastig is om hier goed mee om te gaan: het exploiteren van een dusdanige ruimte is 

simpelweg niet de kerntaak van de organisatie.  

REFLECTIE OP DE CASUS VANUIT DE LITERATUUR 

In het wooncomplex spelen diverse problemen waarbij overlast en verloedering het veiligheidsgevoel 

ondermijnen met als resultaat dat bewoners zich verder terugtrekken en het sociaal vertrouwen en de 

controle op elkaars gedrag minder wordt. Hierdoor kan negatieve beeldvorming en polarisatie tussen 

groepen bewoners (verder) toenemen. Zeker als de schuld voor overlast, verloedering en onveiligheid door 

buurtbewoners wordt geassocieerd met de aanwezigheid of het gedrag van bepaalde groepen in de buurt 

(Van Wonderen, 2019). In deze casus is vooral ingezet op het aanpakken en handhaven van incidenten en 

het vergroten van het veiligheidsgevoel bij bewoners.  

 

Wanneer er veel overlast en criminaliteit is, zullen eerst de gemeente, politie, opbouwwerkers, 

woningcorporaties en andere partijen in een buurt in actie moeten komen om de onveiligheid en overlast 

weg te nemen. Pas wanneer er weer (basis)veiligheid bestaat, kunnen én willen bewoners zich inzetten voor 

de buurt en overbruggende sociale contacten met elkaar aangaan (De Wijkverbinder, 2020). Wanneer de 

situatie in de buurt wat is verbeterd, is een mogelijke zinvolle interventie om in te zetten op de individuele 
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weerbaarheid (buurtbewoners hebben het gevoel zelf iets aan de situatie te kunnen veranderen) en de 

collectieve weerbaarheid (de buurt kan tegenwicht bieden). Hiervoor is de zichtbaarheid en benaderbaarheid 

van professionals in het complex of in de wijk belangrijk (Van Wonderen, 2019). In deze casus is een 

wijkbeheerder aangesteld die in goed contact staat met de bewoners. Hij heeft een goed beeld van de 

ervaren overlast en spanningen. Ook is er zichtbare actie geweest van de politie na een melding van 

beroving. Hiermee krijgen bewoners mogelijk het gevoel dat ze gesteund worden door de overheid en 

publieke instanties, wat het veiligheidsgevoel kan vergroten.  

 

De situatie in en rondom de flat illustreert dat problemen op wijkniveau zich vaak concentreren in 

deelgebieden. Er is geen sprake van een probleemwijk, maar van een ‘probleemstraat’ of in dit geval een 

‘probleemflat’. De concentratie van problemen, vormt een grote bedreiging voor de leefbaarheid van een 

gehele wijk of buurt. Een intensieve, interdisciplinaire aanpak in en rondom de flat kan mogelijk de hele buurt 

lucht geven. Een gebundelde, gelijktijdige inzet van interventies op verschillende thema’s heeft bij het 

voorkomen en verminderen van spanningen of polarisatie namelijk meer impact dan een brede wijkaanpak 

(Van Wonderen, 2019).  

 

Wanneer er is gewerkt aan de basisveiligheid, zou ingezet kunnen worden op ontmoeting. Een publieke 

sociale infrastructuur die mensen de kans geeft om elkaar te ontmoeten is hierbij essentieel, wat 

ondersteund kan worden door het bevorderen van publieke familiariteit (WRR, 2018). In wijken is ook een 

grote behoefte aan kleinschalige, fysiek en financieel bereikbare voorzieningen voor uiteenlopende groepen 

(Cadat-Lampe et al., 2021). In dat licht is het een gemis om de gezamenlijke reactieruimte in het complex 

definitief te sluiten. Hier zouden bij uitstek activiteiten voor, door en met bewoners opgezet kunnen worden. 

Sleutelfiguren in het wooncomplex die verschillende groepen bereiken, kunnen hierbij een belangrijke rol 

spelen. 

 

Vanuit het oogpunt van de verhuurder is de overlast een probleem waar weinig middelen voor zijn om iets 

aan te doen. Het Amsterdamse beleid om mensen zo min mogelijk uit huis te zetten is hier ook op van 

invloed (Swart, 2021). Hierdoor is het moeilijk om ernstige overlastveroorzakers echt aan te kunnen pakken: 

het laatste alternatief van hen uitzetten is geen optie. Hoe kan je hen dan bewust maken van de ernst van 

hun gedrag? Door hun verslaving zijn ze niet of minder gevoelig voor argumenten: de zucht is groter dan het 

sociale contact en waarden. Wat wel zou kunnen helpen, is contact leggen met deze mensen. Om 

vervolgens in gesprek te gaan over wat zíj nodig hebben. En te zoeken naar punten waarop je als 

samenleving hen iets kan bieden. Dat vraagt om individueel contact én goede kennis van de verslavingszorg 

en zo mogelijk een aanbod vanuit de ggz. Ervaringsdeskundigen kunnen over het algemeen een rol spelen 

bij het in contact komen met mensen (Van der Meulen et.al., 2021). 

 

De wijkbeheerder stelt ook dat de onderliggende oorzaken van de overlast en problemen in en rondom het 

complex aangepakt moeten worden door de daarin gespecialiseerde professionals. Het animo daarvoor is 

op dit moment niet hoog. Om de bereidheid tot hulp te verhogen, is – naast de inzet van 

ervaringsdeskundigen – bemoeizorg een mogelijke oplossing. De doelgroep van bemoeizorg zijn sociaal 

kwetsbare mensen die ondanks ernstige problemen op meerdere terreinen geen initiatief nemen om zorg te 

zoeken. Ook mensen die te maken hebben met middelengebruik en sociale isolatie vallen hieronder. 

Bemoeizorg kenmerkt zich in een van zijn uitingsvormen als outreachende zorg aan mensen met brede 

psychosociale problematiek. De taak van bemoeizorgers is om mensen te bereiken, hen te motiveren om 

zorg te accepteren en hen eerste ondersteuning te bieden. Zij kunnen aanhaken bij urgente zaken als 

financiële problemen of het afwenden van eventuele huisuitzetting. Dat kan een opstap zijn naar het 
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aanpakken van verslavingen (Roeg et.al., 2015). Door het aanbieden van gerichte hulp en toeleiding naar 

verslavingszorg, kan ook gewerkt worden aan het verminderen van overlast. De door de wijkbeheerder 

genoemde aanpak om te zorgen voor een andere verhouding tussen het aantal mensen met én zonder een 

kwetsbaarheid, kan zowel de overlast verminderen als de verleidingen waarmee mensen met 

verslavingsproblematiek te maken krijgen. Dergelijke interventies dragen mogelijk bij aan het verbeteren van 

de ‘draaglast’ van de flat.  
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