
Hoe ziet jouw dag eruit? 
 
Je begint de dag op kantoor met het beantwoorden van je e-mail en terugbelverzoeken. 
Daarna bespreek je met de betreffende buurtbeheerders de overlast en/of zorgmeldingen die zijn 
binnengekomen. Vervolgens benader je externe partners om te overleggen wie wat kan doen in een 
bepaalde casus of je organiseert een overleg hiervoor. 
 
De tweede helft van de ochtend neem je deel aan een MDO (multi disciplinair overleg) om 
gezamenlijk een plan van aanpak te maken voor een zorgmelding die onlangs is binnengekomen. 
Het gaat over een alleenstaande man, die weinig wordt gezien. Het vermoeden bestaat dat zijn 
woning ernstig vervuild is. 
 
Na de lunch ga je samen met de buurtbeheerder op huisbezoek bij mevrouw F. Zij woont na het 
overlijden van haar man alleen. Vanuit de buurt worden zorgen gemeld. Ze lijkt een beetje in de war. 
We bespreken met mevrouw de zaken waar ze zoal tegen aanloopt sinds ze alleen is. En spreken af 
dat de buurtbeheerder de volgende keer met een medewerker van het ouderenwerk langs komt. 
 
Daarna ga je met de wijkagent op bezoek bij meneer G. vanwege aanhoudende drugs gerelateerde 
overlast. Deze overlast wordt mede veroorzaak door allerlei figuren die bij hem over de vloer komen 
en die ook bekend zijn bij de wijkagent. Aan meneer G. wordt tijdens het bezoek goed duidelijk 
gemaakt, dat het afgelopen moet zijn met de overlast. We maken afspraken met hem die schriftelijk 
worden vastgelegd. 
 
Na dit bezoek ga je nog een uurtje naar kantoor om de gesprekken vast te leggen in de betreffende 
dossiers. Gemaakte afspraken zet je in een brief. Voordat je naar huis gaat, bel je nog even een 
collega van Welzijnswerk om te vragen of de statafel geregeld is. Die is nodig voor het 
koffiemomentje in de wijk, waar je met diverse partijen actief bent om de leefbaarheid in de wijk te 
vergroten. 
 
 


