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Voorwoord

Voor u ligt het eerste boek over mensen die hun woning vervui
len. In dit boek vindt u de weerslag van jarenlange ervaring en 
opgebouwde kennis. De schrijver Jos Jongeleen neemt ons mee 
in een wereld waarin mensen door verschillende redenen de weg 
zijn kwijtgeraakt. Hierdoor hebben ze de greep op hun leefom
geving verloren en dit leidt tot grote problemen; niet alleen voor 
henzelf, maar ook voor de omgeving. Mensen die hun woning 
vervuilen doen dit niet van de ene dag op de andere, maar dit gaat 
meestal zeer geleidelijk. Vaak komt het pas na jaren, door toevalli
ge omstandigheden, aan het licht.
Het vereist empathie, geduld, creativiteit, doorzettingsvermogen, 
vakmanschap en kennis van zaken om mensen die hun woning 
vervuilen op een ander spoor te brengen. Eigenschappen waar
over de auteur in ruime mate beschikt, zoals blijkt uit de tekst en 
de talrijke casussen die in het boek beschreven worden.
De wetenschappelijke basis voor een effectieve aanpak van wo
ningvervuiling is zeer beperkt, en investering in onderzoek naar 
de meest effectieve aanpak van huisvervuiling is nodig. Maar er 
is al veel praktische kennis en ervaring beschikbaar, zoals u in dit 
boek kunt lezen.
Bij de aanpak van woningvervuiling gaat het niet alleen om het 
opruimen van de woning zelf. Het gaat vooral ook om het moti
veren van de betrokkene en zijn omgeving om met de vervuiling 
aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat iemand niet weer in 
hetzelfde gedrag terugvalt. Het boek beschrijft op heldere wijze 
hoe dit kan worden bereikt door middel van een gestructureerde 
en toch flexibele manier van werken, waarbij de persoon steeds 
centraal staat. Interventies zoals presentie, bemoeizorg, systeem
denken en motiveringsstrategieën zijn vereist om resultaat te 
boeken.
Er zijn veel partijen betrokken bij het oplossen van huisver
vuilingsproblemen, waaronder de gemeente, de sociale dienst, 
schoonmaakdiensten en de geestelijke gezondheidszorg. Doelge
richte en constructieve samenwerking, zonder schotten tussen de 
hulpverleningsinstellingen, is een voorwaarde voor het slagen van 
de aanpak.
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De schrijver laat ons zien welke maatregelen op korte termijn ge
troffen kunnen worden om de grootste vervuiling aan te pakken, 
maar ook hoe belangrijk het is om het langetermijnperspectief in 
de gaten te houden en kostenbewust te werken.
Het boek is een praktisch werkboek, bedoeld voor iedereen die te 
maken krijgt met huisvervuiling, en geschikt voor de aanpak van 
woningvervuiling in alle gemeenten. Het boek is helder geschre
ven, en de vele voorbeelden spreken boekdelen.
Mensen die hun huis vervuilen zijn er altijd geweest en zullen 
er altijd blijven. Door dit boek zijn we beter in staat om hen te 
begrijpen en te helpen. Met dank aan de schrijver dat hij dit voor 
elkaar heeft gekregen en ik hoop dat dit boek zijn weg vindt en 
gebruikt wordt in de weerbarstige praktijk van alledag.

Niels Mulder, hoogleraar openbare geestelijke  gezondheidszorg, 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Afdeling 
 Psychiatrie



Over de auteur

De juiste functie

In 1981 trad ik in dienst van de ggd Rotterdam. Voorafgaand 
hieraan volgde ik na de middelbare school verpleegkundige oplei
dingen (ziekenverpleging A + B en Kaderopleiding gezondheids
zorg) en de hboopleiding Maatschappelijk werk. Ik deed drie jaar 
ervaring op als hoofdverpleegkundige in een verpleeghuis, waar 
chronische, revalidatie en terminale patiënten werden verpleegd. 
Dit is in het kort het referentiekader vanwaaruit ik mijn huidige 
functie vervul.
Bij de ggd Rotterdam ging ik me aanvankelijk richten op indica
tiestelling van patiënten voor somatische verpleeghuizen. In eer
ste instantie als uitvoerend medewerker, later als leidinggevende. 
In die functie voelde ik me na enkele jaren als ‘kantoorklerk’ te 
veel een gekooide vogel. Doordat persoonlijk contact met cliënten 
ontbrak, kreeg ik daar heimwee naar.
In 1990 verruilde ik mijn leidinggevende baan voor een uitvoe
rende baan bij de afdeling Hygiënische zorg van diezelfde ggd. 
Deze afdeling hield zich destijds bezig met de aanpak van wo
ningvervuiling. Het contact met hulpbehoevende burgers in nood 
beviel me beter dan de bergen papier waarmee je als leidingge
vende dagelijks geconfronteerd werd. Mensen die zorg nodig had
den, maar de weg zelf niet konden vinden. Een zeer gevarieerde 
groep mensen uit alle lagen van de bevolking. Arm en rijk, hoog 
en laagopgeleid en uit alle mogelijke culturen. In dit werkveld was 
ik thuis als een vis in het water. Er opende zich een nieuwe wereld 
met nieuwe uitdagingen, vol afwisseling en leermomenten. Met 
deze koerswijziging had ik de juiste beslissing genomen.

(Inter)stedelijk overleg

De functie van medewerker hygiënische zorg impliceerde het 
deelnemen aan een stedelijke werkgroep hygiënische probleem
gevallen. Later sloot dit overleg aan bij een overleg, met vertegen
woordiging uit de grote steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag, 
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Haarlem en Rotterdam. Het doel van dit periodieke interstedelijke 
overleg was het uitwisselen van ervaringen en later zelfs om lan
delijk beleid te gaan maken en te komen tot een uniforme lan
delijke aanpak van woningvervuiling. Laatst genoemd doel bleek 
echter te hoog gegrepen en was niet haalbaar.
Door de jaren heen ontstond bij mij een toenemende behoefte om 
die ervaring te delen en vast te leggen. Ik ging verhalen schrijven 
uit mijn dagelijkse praktijk voor het personeelsmaandblad van 
de ggd. De volgende stap was het schrijven van artikelen over 
woningvervuiling in vakbladen. Daarna het schrijven van twee 
hoofdstukken in leerboeken over de rol van de verpleegkundige 
in de oggz (2008) en een hoofdstuk in een boek over hoarding 
(2012). Ten slotte schreef ik in 2006 een verhalenbundel, Over 
leven, met waargebeurde verhalen uit de dagelijkse praktijk.

Veranderingen binnen de zorg

De afgelopen periode zijn we binnen de zorg in een stroom van 
veranderingen terechtgekomen. Dit heeft deels te maken met de 
verschuiving van taken en verantwoordelijkheden van de landelijke 
overheid naar de gemeenten. Hiermee doel ik op de AWBZzorg 
voor chronisch zieken en de jeugdzorg die vanaf 2015 bij de ge
meenten zijn ondergebracht. Deels komen de veranderingen voort 
uit de reorganisatie van de gemeente Rotterdam en de onvermijde
lijke bezuinigingsoperaties. Bestaande netwerken in de wijken wor
den ontmanteld en nieuwe netwerken komen daarvoor in de plaats.
Het is nodig samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, nieuwe 
werkwijzen en methodes te bedenken en implementeren. Hulp
verleners krijgen taken toebedeeld waar ze nog geen ervaring in 
hebben. Dat geldt onder andere voor de aanpak van woningvervui
ling. Het gevolg is dat steeds meer hulpverleners vanuit Rotter
dam een beroep doen op de kennis en ervaring van het team wo
ningvervuiling van de ggd Rotterdam. Vanuit andere gemeenten 
bleek eveneens een toenemende vraag te ontstaan naar ervaringen 
en kennis op het gebied van de aanpak van woningvervuiling. Ik 
hoop dat ik met dit boek een bijdrage hieraan heb geleverd.


