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Bureau Veiligheid 

 
Hoogwaardige kwaliteit 
Bij Bureau Veiligheid staat kwaliteit voorop. Onze trainingen zijn met grote zorgvuldigheid ontwikkeld, 
waarbij we werken vanuit de praktijk. Juist omdat kwaliteit bij Bureau Veiligheid voorop staat, vinden we 
het zo belangrijk dat de opleiding waar u voor kiest, aansluit bij uw organisatiedoelstellingen. Onze 
trainingen en opleidingen kunnen dan ook worden aangepast aan uw situatie. Hierin werken we aan 
rendement op lange termijn. 
 
Bevoegde trainers en docenten 
De docenten en trainers van Bureau Veiligheid zijn professionals, die in een veilige leeromgeving 
deelnemers actief stimuleren met het ontwikkelen en uitbreiden van hun kennis en vaardigheden. 
Deelnemers krijgen in een training een spiegel voorgehouden. Dit proces legt een basis om het eigen 
functioneren naar een hoger niveau te brengen. Onze trainers hebben hun kwaliteiten in de praktijk 
bewezen. Daarnaast hebben zij een pedagogische en didactische opleiding genoten.  
 
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
Bureau Veiligheid kenmerkt zich door haar investering naar opdrachtgevers laag te houden. Dit is voor ons 
haalbaar door kritisch te zijn op interne uitgaven en de overhead zo laag mogelijk te houden. 
 
Maatwerk 
Om een opleiding succesvol te maken is het voortraject van groot belang, waarbij uw opleidingsvraagstuk 
wordt besproken, alsmede de benodigde stappen om doelstellingen waar te kunnen maken. Alle 
opleidingen en trainingen kunnen naar wens worden aangepast. 
 
Registratie CRKBO 
Bureau Veiligheid is definitief opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Een 
onderwijsdeskundige van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland heeft onze organisatie doorgelicht 
op de volgende vijf onderdelen (bestaande uit dertig auditeisen): Zorgvuldigheid, Rechtszekerheid, 
Kenbaarheid, Redelijkheid en Betrouwbaarheid.  
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Mentale Veerkracht 

Veranderingen in werkzaamheden, intensieve gesprekken, meer doen met minder mensen of hogere 
werkdruk in het algemeen.  
Mentaal weerbaar zijn speelt een belangrijke rol in situaties die ervaren worden als uitdagend. Het geeft 
inzicht in waarom mensen met dezelfde eigenschappen en onder dezelfde omstandigheden toch anders 
reageren op stressvolle situaties.  

 
Herkenbaar? 
- Ik kan er niet goed tegen als... 
- Morgen zie ik die man weer. Wat nu als... 
- Ik hoop maar dat mijn collega... 
- Ik ben er klaar mee. Ze luisteren toch niet... 
 
De training Mentale Veerkracht is voor medewerkers die meer rust en controle willen wanneer zij zich in 
stressvolle situaties bevinden. In de training is veel aandacht voor emotionele en mentale weerbaarheid. In 
een veilige trainingsomgeving word je bewust gemaakt van je eigen gedrag en reactie tijdens stressvolle 
momenten.  
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Herkennen van bewoners met psychiatrische problemen 

 
Als sociaal wijkbeheerder of woonconsulent kom je regelmatig in contact met mensen in de wijk met 
psychiatrische problemen. Dit kan zijn na een melding van de buren die klagen over bijvoorbeeld 
verwaarlozing of stankoverlast of omdat je contact probeert te zoeken vanwege betalingsachterstanden. 
Hoe herken je bij een bewoner psychiatrische problemen? Welke ziektebeelden zijn er? Hoe ga je met deze 
huurders om? Wanneer verwijs je door en naar wie? In de training herkennen van huurders met 
psychiatrische problemen krijg je antwoord op deze vragen. 
 
Je wordt rondgeleid in de wereld van de psychiatrie en verslavingszorg. Door films, interactieve theorie en 
casussen leer je de verschillende ziektebeelden kennen en herkennen. Je krijgt inzicht hoe je met een 
dergelijke huurder om kunt gaan in je werk en waar je door zult moeten verwijzen. 
Herkenbare voorbeelden en casussen uit de eigen praktijk bieden de mogelijkheid om te ervaren hoe je in 
omgang met een huurder respectvol en toch doelgericht omgaat met mogelijkheden en beperkingen die 
deze huurder vanuit ziekte met zich meebrengt. 
 
Doelstellingen 

- De cursist heeft kennis van de meest voorkomende ziektebeelden;  
- De cursist kan inschatten met welk psychiatrisch gedrag ze te maken hebben;  
- De cursist kan een inschatting maken hoe men reageert op deze huurder en wanneer met 

doorverwijst naar hulpverlening. 
 
Programma  

- Basiskennis over psychiatrische ziekten;  
- Stemmingsstoornissen; 
- Angststoornissen; 
- Posttraumatische stressstoornis; 
- Herkennen van psychotische symptomen; 
- Persoonlijkheidsstoornissen; 
- Verslaving; 
- Vaardigheden in het herkennen van gedrag horend bij psychiatrische stoornissen; 
- Concreet leren signaleren en melden/doorverwijzen; 
- Basishouding, interactie en gedrag. 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur 
Investering per persoon is € 410 vrij van BTW bij open inschrijving.  
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Oefendag in Gesprek met bewoners met psychische problemen 

 
 
Psychische problemen zien er bij iedereen weer anders uit. Bij de een heeft het grote invloed op het 
functioneren en de omgang, terwijl het bij ander onzichtbaar lijkt. Sommige mensen gebruiken alcohol of 
drugs. Sommigen ervaren zelf niet dat er wat aan de hand is of weigeren hulp.  
 
Medewerkers van corporaties komen met regelmaat in aanraking met huurders met psychische 
problemen of dementie. Veel van deze mensen wonen zelfstandig, terwijl sommige van hen dat niet of 
moeilijk aankunnen. Vanzelf heeft dit een grote impact op de leefbaarheid in de buurt. Vervuiling kan toe 
nemen, post wordt niet opengemaakt, de huur wordt niet betaald en de kans op een isolement is groot. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk: 
Je wordt gebeld door een huurder die vertelt bestolen te zijn door zijn buurvrouw. Om die reden wil hij 
andere sloten. Vanuit omwonenden zijn er al meerdere meldingen over de man gemaakt. Zo is hij ’s avonds 
laat op straat aangetroffen in pyjama en soms staat hij hard te roepen op de galerij.  
Wat ga je doen? Ga je alleen of met een collega naar deze meneer? Hoe knoop je een gesprek aan? Welke 
afspraken zou je kunnen maken? Welke gesprektechnieken kun je hier toepassen? Veer je mee met alle 
ideeën over diefstal? Of juist niet? 
Kortom, omgaan met mensen met psychische problematiek vergt vaak andere manier van denken en doen. 
 
Programma 

- Kennismaken en inventariseren casuïstiek en praktijkvragen 
- Herkenbare en realistische oefensimulaties met een gespecialiseerd trainingsacteur 
- Verdieping gesprekstechnieken rondom verschillende stoornissen (psychose, depressie, suïcide, 

persoonlijkheidsstoornissen, dementie 
- Hoe zorg ik goed voor mezelf als medewerker voor, tijdens en na gesprekken met mensen met 

psychische problematiek. 
 
Resultaten 
Na de training ervaar je meer grip tijdens gesprekken met huurders met psychische problematiek. Je hebt 
praktische handvatten die je kunt inzetten bij de gesprekken. 
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Motiverende Gespreksvoering met kwetsbare huurders 

De thematraining Motiverende Gespreksvoering met kwetsbare huurders is een training waarin 
gespreksvoering centraal staat. ‘Hoe kun je met mensen in gesprek komen die in een kwetsbare positie 
zitten en hier zelf niet uit komen?’ Hoe ga je vervolgens om met eventuele weerstand of ontkenning? Wat 
neem je als uitgangspunt? Hoe maak je ambivalentie bespreekbaar? Hoe en welke afspraken maak je? 
 
Hierbij kan het gaan om bewoners met een Licht Verstandelijke Beperking, bewoners met 
verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problemen. 
 
Doelstellingen 

- De cursist leert in gesprek met kwetsbare mensen om afspraken te maken; 
- De cursist krijgt inzicht in meer veranderingsbereidheid; 
- De cursist is in staat om gesprekken te voeren met kwetsbare huurders en weet wat wel en niet te 

doen om professioneel contact te maken. 
 
Programma 

- Principes van motiverende gespreksvoering; 
- Houding en gedrag in contact met kwetsbare bewoners;   
- Hoe om te gaan met weerstand; 
- Wat is verandertaal; 
- Hoe zorg je voor verandertaal; 
- Welke gesprekstechnieken zet je in om verandertaal uit te lokken; 
- Dilemma’s met betrekking tot veranderen bespreken; 

- Voor- en nadelen om wel of niet te veranderen; 
- Weerhouden om te veranderen. 

- Wensen en belangen bewoner vanuit zijn of haar situatie; 
- Hoe maak je ambivalentie bespreekbaar? 
- Belangen van de ander als uitgangspunt. 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur.  
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Signaleren van huiselijk geweld 

Als sociaal wijkbeheerder of woonconsulent  krijg je in je werk ook te maken met meldingen van huiselijk 
geweld of het vermoeden van kindermishandeling. Vaak kom je in een moeilijke positie, omdat je deze 
vermoedens wel wilt delen om erger te voorkomen. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat je wel als 
laagdrempelig en vertrouwd persoon in de wijk wilt blijven werken. In de Thematraining Signaleren van 
huiselijk geweld krijg je de benodigde handvatten hoe je hier mee om kunt gaan. In de training worden de 
verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld besproken. Daarnaast wordt stilgestaan 
bij dilemma’s die bij het herkennen en melden op geweld een rol kunnen spelen. Casussen en films worden 
hierbij gebruikt als ondersteunend lesmateriaal. Het middagdeel bestaat uit het leren werken met de 
landelijke meldcode van Aedes en het op professionele wijze leren signaleren van de verschillende vormen 
van kindermishandeling. Daarnaast is er aandacht voor het meldpunt kindermishandeling en het steunpunt 
huiselijk geweld en wat zij kunnen beteken voor jouw corporatie. 

 
Doelstellingen 

- De cursist weet welke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling er zijn;  
- De cursist kan aan de hand van deze kennis inschatten hoe er contact moet worden gelegd met 

hulpverlening en/of steunpunten voor huiselijk geweld en/of het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling(AMK); 

- De cursist kan een inschatting maken hoe om te gaan met eigen dilemma’s en weet gebruik te 
maken van de meldcode van Aedes. 

 
Programma 

- De rol van het niet pluis gevoel; 
- Signaleren en in kaart brengen huiselijk geweld; kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg;  
- De emoties die deze problematiek bij uzelf oproept;  
- De grenzen van het vak: adequaat doorverwijzen; 
- Advies inwinnen bij steunpunt huiselijk geweld en werken met de Meldcode van Aedes. 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur 
De thematraining Signaleren van huiselijk geweld kan al bij 4 personen bij u op locatie worden gegeven. 
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Signaleren van Eenzame Bewoners 

 
Een miljoen Nederlanders voelen zich regelmatig eenzaam. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem 
wat in alle leeftijdscategorieën en in alle lagen van de bevolking voorkomt. Wel neemt bij mensen ouder 
dan zeventig jaar de kans op sociale eenzaamheid toe door bijvoorbeeld het verlies van partner, 
familieleden of gezondheidsproblemen waardoor men minder mobiel wordt. 
 
Eenzaamheid kan ook voorkomen na een grote verandering, zoals een verhuizing of het verlies van een 
partner.  
 
Als consulent of wijkbeheerder bij een woningcorporatie is de kans groot dat er binnen je doelgroep 
bewoners zijn zich eenzaam voelen. 
Toch kan het voorkomen dat je het niet direct in de gaten hebt dat iemand eenzaam is. Bewoners komen 
met steeds terugkerende ‘technische’ klachten, of ze zoeken je op voor een praatje. Wanneer is het een 
signaal dat je bewoner gewoon even een praatje met je maakt en wanneer is het een teken dat het meer 
zegt over zijn of haar eenzaamheidsgevoel? 
 
Programma: 

 Wat is eenzaamheid en wanneer is iemand eenzaam? 
 Emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid; 
 Signaleren en herkennen van eenzaamheid; 
 Risicofactoren om sneller eenzaam te kunnen worden: 

 Lichamelijke signalen; 
 Psychische signalen; 
 Sociale signalen; 
 Gedrag signalen; 
 Levensgebeurtenissen. 

 In gesprek over eenzaamheid: 
 Hoe maak je contact? 
 Hoe ga je het gesprek aan? 
 Aansluiten leefwereld, zonder direct over te gaan in oplossingen. 

 Tips om eenzaamheid tegen te gaan; 
 Casuïstiek. 
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Bewoners met een lager IQ 

 
 
Mensen met een lager dan gemiddeld IQ worden in communicatie veelal overvraagd door de professionals 
waar zij mee te maken hebben. Dit is begrijpelijk omdat de beperking onzichtbaar is en door betrokkenen 
veelal gecamoufleerd of overschreeuwd wordt. Het gevolg van de overvraging kan zijn miscommunicatie, 
onbegrip, irritatie en het niet nakomen van afspraken door de huurder. 
De training bewoners met een lager IQ richt zich op het herkennen en effectief communiceren van huurders 
die een lager dan gemiddeld intelligentieniveau hebben. 
 
Doelstellingen 
In de training krijg je kennis van het verstandelijke en het sociaal- emotioneel niveau van functioneren van 
mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. 
Je krijgt inzicht in oorzaken van gedrag en in wat je wel en niet kunt verwachten van deze bewoners.  
 
Je leert je communicatie aan te passen aan het niveau van functioneren van mensen met een lager IQ. 

 
Programma 

- Kenmerken van een lager IQ; 
- Het verschil tussen het kúnnen en áánkunnen; 
- De gevolgen van de beperking voor het functioneren op de verschillende levensgebieden; 
- Signalen die kunnen duiden op een lager IQ; 
- Overvraging en ondervraging van mensen met een lager IQ; 
- Communiceren met huurders met een lager IQ. 
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De Waarheid op tafel 

Deze workshop is bestemd voor:  
Medewerkers met direct klantcontact die regelmatig met een bewoner om tafel zitten voor gesprekken over 
bijvoorbeeld overlastzaken of onrechtmatige bewoning. 
 
Algemeen 
Er zijn wel eens momenten dat je denkt: hier klopt iets niet... Soms kun je het benoemen of beschik je zelfs 
over informatie waaruit blijkt dat de persoon tegenover je de waarheid niet spreekt. Welke vragen stel je?  
Over welke informatie beschik je en hoe ga je hier in het gesprek mee om? In de workshop de Waarheid op 
tafel krijg je meer inzicht en handvatten hoe je de waarheid kunt achterhalen. 
 
Werkwijze 
In de workshop de Waarheid op tafel leren deelnemers de benodigde vaardigheden vooral door te 
doen, met ondersteuning van een trainingsacteur. Belangrijke trainingsonderdelen zijn methodiek, 
tactiek, contact maken (werken aan de relatie), gesprekstechnieken, tactisch communiceren zonder 
bewijslast prijs te geven (actieplan maken) en (beter) samenwerken met (keten)partners. 
 
Programma  

- Gespreksmethodieken;  
- Stijlflexibiliteit in communiceren; 
- Voorbereiding; 
- Het gesprek; 
- Omsingelen van tactische aanwijzingen; 
- Confronteren met bewijs; 
- Bekentenisdrempel; 
- Bekennen; 
- De kwaliteit van de relatie; 
- Mentaal beïnvloeden. 

 
Resultaten 
Je bent in staat om de vaardigheden die nodig zijn om de waarheid op tafel te krijgen toe te passen.   
 
Tijdsduur: 2 dagen  
 
Reacties van deelnemers Woonpunt in Maastricht 

- Het sterkst vind ik de mix van theorie en praktijk goed kunnen toepassen in rollenspellen. 
- Het mag van mij ook een 2-daagse training zijn. Erg interessant en boeiend. 

 
Mariëlle Gebben, Manager Woon- en Wijkbeheer Lefier Groningen 
De interview- en omsingeltechniek helpt onze medewerkers bij het onderzoeken en afhandelen van fraude, 
zoals onderhuur. Onderhuur kunnen we sneller bewijzen door de technieken die in de training zijn 
aangereikt. De dag na de training konden medewerkers het geleerde meteen in de praktijk toepassen en 
kwamen ze enthousiast laten zien dat de techniek werkte en meteen leidde tot het oplossen van een 
onderhuurzaak. 
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Sta sterker bij agressie 

In de training Sta sterker bij agressie is de-escalerend optreden de kern van de training. Je krijgt inzicht in je 
eigen communicatie en handvatten hoe met diverse vormen van agressie om te gaan. Daarnaast leer je hoe 
belangrijk het is om met collega’s afspraken te maken en krijg je kennis van de visie op agressie van je 
organisatie. 
Vooraf worden aan de deelnemers praktijkvoorbeelden gevraagd die in de training worden verwerkt. 
Tijdens deze praktijktrainingen zullen doorlopend oefensituaties met een acteur plaatsvinden, ondersteund 
door interactieve theorie. 
 
Doelstellingen 

- Bewust zijn van eigen houding in gesprekken met klanten; 
- Het getraind inzicht krijgen in het herkennen en reageren op ongewenste gedragsvormen van 

cliënten, met als positief neveneffect klantgericht optreden. 
 
Inhoud 

- Korte introductie gericht op agressie; 
- Herkennen van agressie: 

- Frustratie en instrumentele agressie; 
- Witte boorden agressie 
- Signalen agressie; 
- Actief luisteren. 

- Voorkomen van escalatie: 
- De-escalerend gedrag; 
- Vraag-, luister- en doorvraagtechnieken. 

- Wegnemen van agressie: 
- Emoties beheersbaar en beïnvloedbaar; 
- Angel uit agressiesituatie halen. 

- Oefensituaties met trainingsacteur 
- Discussie en vaststellen van gedrag en gedragsbeïnvloeding; 
- Inzicht in het steun verlenen aan collega’s en het samenwerken in het team van medewerkers op 

het terrein van veiligheid en agressie. 
 
Tijdsduur: 1 dag 
 
Beoordelingen medewerkers HW Wonen Oud-Beijerland: 
"Ik had eerst een afwachtende houding van wat kan ik verwachten, maar toen eenmaal de training 
begonnen was voelde ik mij zeker op mijn gemak. Aangezien ik het helemaal niets vind om een rollenspel te 
spelen is dat ook zeker meegevallen." 
 
"Ik vond het wel prettig dat er een acteur bij was, hij speelde gelijk in op elke situatie. Daar heb ik zeker wat 
aan gehad." 
 
"Ik heb handvatten gekregen om gedrag te signaleren en hier op in te spelen." 
 
"Goede training. Sluit aan op de praktijk. Duidelijke gesprekstechniek." 
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Opvang en Nazorg bij agressie 

Het accent in de training ligt op het oefenen van opvanggesprekken. Tijdens de training zijn de ervaringen 
die de deelnemers hebben met incidenten en de opvang van collega’s een belangrijke invalshoek voor de 
training. Het oefenen met opvanggesprekken wordt gedaan met behulp van een speciaal hiervoor 
opgeleide trainingsacteur. Deze werkwijze garandeert waardevolle en levensechte leermomenten. 
Daarnaast leren de deelnemers hoe ze verschillende reacties bij de verwerking kunnen herkennen. 
De training Opvang en Nazorg bij agressie is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor de opvang van collega’s na ingrijpende voorvallen. 
 
Doelstellingen 

- Steun kunnen bieden aan collega’s na ingrijpende voorvallen; 
- In staat zijn het verloop van de verwerking te herkennen; 
- Inzicht in eigen stijl bij traumaverwerking; 
- Professionaliteit in omgang. 

 
Inhoud 

- Agressie  psychotrauma; 
- Intern beleid; 
- Verschillende fasen bij traumaverwerking; 
- Taken en verantwoordelijkheden van leidinggevende; 
- Eigen stijl van probleemhantering en verwerking; 
- Individuele opvanggesprekken; 
- Grenzen en beperkingen van opvang en eventuele doorverwijzing. 

 
Tijdsduur: 1 dag 
 

Aanpak Documentfraude 

De Cursus Aanpak Documentfraude  is bestemd voor medewerkers die beroepsmatig officiële 
identiteitsdocumenten verifiëren op echtheid. 
 
Doelstellingen 

- Leren wat de echtheidskenmerken zijn van identiteitsdocumenten 
- Getraind in het herkennen van valselijk opgemaakte- of vervalste identiteitsdocumenten 

 
Inhoud 

- Wet op de identificatieplicht; 
- Paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsvergunningen, rijbewijzen; 
- Inkten (druktechnieken); 
- Security features (echtheidskenmerken); 
- Naslagwerken/systemen; 
- Voorbeelden van (EU)paspoorten; 
- Look a like problematiek; 
- Wat te doen bij verdenkingen. 

 
Tijdsduur: 1 dagdeel 
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Klantvriendelijk Communiceren met bewoners 

 
 
De eerste ontmoeting is bepalend voor de beeldvorming die de klant heeft over uw organisatie. 
Klantvriendelijk Communiceren met bewoners is dus van groot belang voor het imago. Door de klant 
vriendelijk en professioneel te benaderen laat dit een goed visitekaartje voor de organisatie achter. 
Klantgericht communiceren door medewerkers betekent vooral effectief communiceren. Het is vaak 
balanceren op een slap koord. De huurders moeten het gevoel krijgen dat hun vragen (en eventuele eisen) 
serieus worden genomen, en tegelijkertijd moet de medewerker zijn organisatie en haar (on)mogelijkheden 
goed kunnen overbrengen. We gaan uitvoerig aan de slag met communicatieve vaardigheden die 
onontbeerlijk zijn bij klantgericht communiceren. 
 
Doelstellingen 

- Inzicht in uw vaardigheden op het gebied van communicatie en hoe deze geoptimaliseerd kunnen 
worden; 

- In kunnen spelen op de belangen van uzelf en van anderen. 
 
Programma 

- Achtergrondkaders van Communicatie; 
- De invloed van referentiekaders en interpretatie; 
- Gesprekstechnieken; 
- Verschillen en overeenkomsten tussen de telefoon en de balie (face-to-face); 
- Vraagsoorten en hun bijbehorende praktijkproblemen; 
- Gebruik van de stem, woordgebruik en taalniveau; 
- Correcte houding en klantvriendelijk optreden; 
- Oefenen met het aanspreken en te woord staan van huurders; 
- Oefenen in het omgaan met klachten (onderdeel zonder omgaan met agressie). 

 
Tijdsduur: 1 dag 
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Signalen achter de voordeur 

 
Opzichters en vakmannen hebben een belangrijke ogen en oren functie. Daarnaast zijn zij voor huurders 
ook een klankbord. Zij komen bij bewoners in huis en kunnen zodoende afwijkende gedragingen of 
zorgsignalen doorgeven in de organisatie.   
In de training Herkennen van signalen achter de voordeur leer je om  mogelijke problemen of misstanden te 
signaleren, zoals  verwaarlozing, vervuiling, vermoedens van huiselijk geweld, verslaving of dementie.  
  
De training wordt ingestoken vanuit praktijksituaties met beeldmateriaal, waar vakmannen en opzichters 
dagelijks mee te maken kunnen hebben.  
  
Doelstellingen 

- Je weet wat zorgsignalen zijn, hoe te herkennen en concreet door te melden; 
- Je weet waar op te letten bij onrechtmatig gebruik van een woning of onderhuur; 
- Je hebt algemene vaardigheden hoe je op te stellen bij bewoners met zorgsignalen. 

  
Inhoud dagdelen 1 en 2 

- Wat zijn zorgsignalen? 
- Signaleren zorgsignalen: 
- Vervuiling en verwaarlozing van de woning; 
- Onrechtmatig gebruik woning.  
- Onderhuur; 
- Psychische klachten; 
- (Beginnende) dementie: 
- Huiselijk geweld; 
- Radicalisering; 
- Geen toegang tot de woning; 
- Algemene omgangsvormen bij psychiatrie en dementie. 

 
Inhoud dagdeel 3 

- Toepassen do en dont’s; 
- Oefenen met ondersteuning van een trainingsacteur. (Rollenspel in groepjes - niet 1 op1.) 
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Optimaal Buurtbeheer 

Als buurtbeheerder, huismeester of complexbeheerder bij een woningcorporatie ben je het aanspreekpunt 
voor bewoners. Je levert een grote bijdrage aan het woongenot van de huurder. In deze functie kun je ook 
te maken krijgen met klachten en overlast. In de Cursus Optimaal Buurtbeheer ga je actief aan de slag om 
de knelpunten in jouw wijk in kaart te brengen en verbeterpunten op te stellen. Naast de interactieve 
theorie is er veel ruimte voor praktijk. Zo wordt er een excursie georganiseerd naar een wijk waar we de 
theorie in praktijk brengen. 
 
Doelstellingen 
Na het volgen van de Cursus Optimaal Buurtbeheer: 

- Ben je in staat om de eerste signalen van problemen te herkennen en op in te spelen; 
- Ken je de rechten en verplichtingen van huurder en corporatie bij overlast en andere problemen; 
- Kun je zelfstandig en planmatig werken aan een betere leefbaarheid in complex en buurt; 
- Weet je de belangrijkste technieken bij het aanspreken van huurders; 
- Ken je het belang van netwerken en heb je manieren geleerd om dit in de praktijk te brengen. 

 
Programma (2 dagen) 
- Probleemgedrag van huurders; 
- Soorten probleemgedrag en verplichtingen van de huurder en de verhuurder; 
- Mogelijkheden huurders aan te spreken en aan te pakken; 
- Leefbaarheid; 
- Intervisie: De praktijk van de deelnemers: Foto’s, discussies en tips. 
- Schoon, heel en veilig en de Broken Windows theorie en praktijk; 
- Sociale Cohesie verbeteren: de rol van de corporatie en de huismeester; 
- Van A naar B (Stappenplan); 
- Het betrekken van Partijen en Instanties. 
 
 
Reacties van deelnemers bij Stadlander in Bergen op Zoom: 
De ervaring van de trainer, het bespreken van casussen en de wijk ingaan spraken mij erg aan. 
De opleiding was heel zinvol, vakgericht en heel toepasbaar in de praktijk. 
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In gesprek met huurders bij woonoverlast 

 
Geluidsoverlast, burenruzies, stankoverlast  en verwaarlozing van de tuin, woning of woonomgeving zijn  
vormen van woongedrag en woonoverlast waar je als huismeester of buurt- en wijkbeheerder mee te 
maken krijgt . In deze training krijg je kennis van de verplichtingen van de huurder en de mogelijkheden die 
de corporatie heeft om huurders hieraan te houden. 
Het zwaartepunt van deze training is het oefenen van gesprekstechnieken. In een ongedwongen en veilige 
leeromgeving ga je aan de slag met de gesprekstechnieken die je nodig hebt bij het aanspreken van 
huurders die woonoverlast veroorzaken. 
 
Doelstellingen 
Na afloop van de training:  

- weet je wat de verplichtingen zijn van de huurder ten aanzien van woongedrag;  
- ken je de mogelijkheden om op te treden tegen huurders die zich hier niet aan houden.  
- beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om huurders aan te spreken op hun 

woongedrag. 
 
Programma (1 dag) 

- Wat zijn de verplichtingen van de huurder? 
- Hoe ziet het beleid van jouw corporatie eruit?  

Soorten gesprekken 
- Gesprekken bij Overlast: gesprek met melders, veroorzakers, bemiddelingsgesprekken 
- Aanspreken op woongedrag: tuinen, verwaarlozing woning, vuilniszakken en goederen in portiek of 

op galerij.  
Gesprekstechnieken  

- BOM- model 
- Meeveren 
- Keuzetechniek 

Oefenen van praktijksituaties met acteur.  
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Wijkbeheerder als Ogen en Oren in de Wijk 

De rol van wijkbeheerders verandert. Er wordt nu vooral ingezet op de sociale, ‘menselijke’ rol. Het doel is 
dat iedereen mee doet, op zijn of haar manier. Zorgen dat mensen minder afhankelijk worden / blijven van 
professionele hulpverlening. Hiervoor heb je bredere kennis, een andere houding en vaardigheden nodig.  
In deze cursus leer je op een andere manier kijken naar situaties die leefbaarheid beïnvloeden in jouw wijk. 
Je krijgt oog voor wat mensen doen en welke gevolgen dit gedrag heeft voor de leefbaarheid in de wijk. Je 
krijgt handvatten hoe je dit met de bewoners bespreekt. 
 
Doelstellingen  
Je leert op een andere manier kijken naar situaties die de leefbaarheid beïnvloeden in jouw wijk.  
Je krijgt oog voor wat mensen doen en welke gevolgen dit gedrag heeft voor de leefbaarheid in de wijk.  
Je krijgt vervolgens handvatten hoe je dit gedrag met de bewoners bespreekt. 
Je krijgt handvatten om bewoners te begeleiden om hun wijk leefbaar te krijgen of te behouden.   
 
 
 

Rob van der Hoeven, Coördinator Omgevingsbeheer bij Maasdelta Groep blikt terug: 
We hebben de Cursus Wijkbeheerder als Ogen en Oren in de wijk georganiseerd, omdat 
we op een andere manier naar situaties in de wijk willen kijken, waardoor we meer uit het 
werk van de ervaren wijk/huismeester halen. Achter een (fysiek) probleem schuilt vaak 
een ander (sociaal) probleem. Waar let je op om daar achter te komen en wat kan je er 
vervolgens mee. 

 
De insteek was een praktische en verfrissende cursus. 
De cursus was vernieuwend en bleef boeiend door de afwisseling die in de theorie zat en de rondes die 
door de wijken gemaakt werden. Steeds meer komt het accent te liggen op de sociale aspecten van onze 
huurders.  In de cursus kwam goed naar voren welke methodes we kunnen toepassen tijdens onze 
dagelijkse werkzaamheden om op een andere manier naar de wijk en bewoners te kijken. 
 
Wat is er veranderd in hun manier van kijken? 
Er wordt verder gekeken dan de staat van onderhoud van het bezit van de corporatie en de fysieke 
leefomgeving (schoon, heel en veilig). Door kritisch te kijken naar de fysieke leefomgeving van de huurders 
komen onderhuidse sociale problemen van bewoners sneller aan het licht. 
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Communicatie met Statushouders 

 
Er is de laatste jaren een enorme instroom geweest van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en 
andere onrustige gebieden. De bedoeling is dat deze mensen snel integreren en gehuisvest worden zodat ze 
makkelijk in onze maatschappij integreren.  
 
In de training Communicatie met Statushouders ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele 
bagage. Hoe ligt dit in verhouding met de waarden, normen en praktijk van nieuwkomers met een andere 
culturele achtergrond? Hoe ga je om met mensen met een hoge status in eigen land die ontevreden zijn 
met de toegewezen woning wat ook voor onbegrip zorgt bij medewerkers en huurders die al jaren wachten 
op een woning? Hoe ga je om met taalbarrières?  
 
Doelstellingen 

- De blik op culturen en religies te verruimen om makkelijker aansluiting te kunnen zoeken; 
- Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt; 
- Kennis van de Syrische, Afghaanse en Eritrese cultuur; 
- Overbruggen van cultuurgevoeligheden. 

 
Programma 

- Introductie 
- Oefenen waarnemen en interpretatie 
- Communicatie 
- LIVE gesprekken met statushouders uit Syrië en Eritrea 

- Praktische toepasbaarheid: 
o Betrekken van statushouders in de maatschappij; 
o Kennismaken met buren; 
o Leefgewoontes vanuit thuisland; 
o Waar komen betalingsachterstanden vandaan? 

- Taalbarrière; 
- Oefenen met casuïstiek 

 
Tijdsduur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur 
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Köksal Nurdogan – trainer Interculturele Communicatie 
 

Hoe ben je er toe gekomen om de training Interculturele 
Communicatie met Statushouders te geven? 
Tijdens mijn werkzaamheden bij het COA/AZC zag ik vluchtelingen 
in afwachting van hun beslissing de hele dag doelloos 
ronddwalen. Het beleid van de overheid is dat vluchtelingen in 
afwachting van hun beslissing niets mogen doen. Ze mogen niet 
naar school, niet de taal leren om geen valse hoop te geven. Bij 
een positieve beslissing gaat vervolgens alles in werking, zoals 
Inburgering. 
 
Statushouders hebben dan recht om binnen paar maanden een 
woning te krijgen. De gemeente verstrekt ook een lening om het 
huis in te richten. Dit betekent dat statushouders (Syriërs, 
Eritreeërs) zonder enige kennis van sociaal maatschappelijke 
omgangsvormen geplaatst worden in de wijken, waardoor de 
bovengenoemde problemen zichtbaar worden. Statushouders 
stappen letterlijk en figuurlijk van de ene in een daarop totaal 
haaks staande cultuur. Dat zorgt dan ook voor wrijvingen tussen 
beide partijen. Een simpele oplossing zou zijn, dat vluchtelingen al 
bij hun aanmelding taallessen, informatie over de waarden en 
normen in Nederland en informatie over de huisregels krijgen om 
problemen in de toekomst te verminderen. Daarom ben ik op het 

idee gekomen om een training te ontwikkelen zodat medewerker met de kennis en inzichten die zij krijgen 
over de cultuur van de statushouders beter in gesprekken aansluiting kunnen vinden.          
 
Wat maakt deze training voor jou bijzonder? 
De training bestaat uit drie gedeeltes. Theorie, live gesprekken met de statushouders en het praktische 
gedeelte.  Al deze drie delen zijn zodanig met elkaar geïntegreerd dat de deelnemers een bijzondere dag 
beleven en zeer tevreden naar huis gaan. 
 
Waar lopen medewerkers van woningcorporaties tijdens hun werk tegen aan? 
Ik merk dat er een paar belangrijke zaken zijn waar de medewerkers tegen aan lopen: 
Statushouders betreden hun woningen zonder enige voorkennis over de huisregels. 
De samenwerking tussen al de betrokken partijen zoals gemeente, opvangcentra, vluchtelingenwerk. 
Klachten van de reguliere huurders 
Hoe om te gaan met traumatische ervaringen. 
 
Wat wil je medewerkers meegeven die in contact staan met statushouders? 
Door zo veel mogelijk kennis en inzicht in culturen  te geven, zodat de medewerker vanuit begrip kunnen 
aansluiten in gesprekken en de statushouders de juiste begeleiding kunnen geven. 
 

 
De training Communicatie met Statushouders is in 2016 meer dan  

90 keer gegeven, alleen al bij woningcorporaties. 
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Interculturaliteit 

 
Familie Baho bestaat uit vader Farid, 52 jaar, moeder Zeynep 42 jaar en 3 kleine kinderen. Vader Farid is  
4 jaar geleden gevlucht uit Syrië, 2 jaar later volgde de rest van de familie. Sinds het begin van de oorlog 
heeft hij geen contact meer gehad met zijn broer Hasan. Hasan is aan het begin van de oorlog opgepakt 
door het Syrische leger en sindsdien vermist. 
Familie Baho heeft sinds 1,5 jaar een woning. Sinds enkele maanden is er geluidsoverlast. De buren hebben 
meerdere malen geklaagd. De kinderen spelen tot laat in de avond op de galerij. De gordijnen zitten dicht 
en vader Farid komt niet meer buiten.  
 
Herken je dit? 
Hoe zou je het gesprek aangaan met familie Baho? 
 
Hoe bemiddel je in zo’n situatie tussen de buren voor een betere leefbaarheid. 
En ook als het buiten je taak valt, hoe zou je vader Baho de weg willen wijzen naar de hulpverlening? 
 
Deze training is een verdieping op de training Communicatie met Statushouders (ook bekend als ‘training 
interculturele communicatie met vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea’) en Interculturele 
Communicatie. 
 
In de training Interculturaliteit besteden we aandacht aan de situatie van statushouders en andere 
Nederlanders met een migratieachtergrond (zoals Turken en Marokkanen) in Nederland. Met welke 
problemen zien zij zich in het dagelijks leven geconfronteerd? Hoe ervaren zij de Nederlandse cultuur? 
Welke normen en waarden worden gedeeld, wat wijkt af? 
Gastsprekers afkomstig uit deze landen bieden ons een perspectief op hun beleving van de eigen cultuur in 
het licht van de Nederlandse cultuur. 
 
Doelstellingen 

- Kennis van de Oosterse culturen, waaronder Turkse en Marokkaanse culturen; 
- Je hebt inzicht in de culturele gevoeligheden en hoe je deze kunt overbruggen. 
- Je wat cultuur-eigen is en welke bagage de statushouders hebben meegenomen. 
- Inzicht in je eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt; 
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Straatcultuur 

 
 
De straatcultuur kent net als de normale samenleving verschillende rangen en standen. Het belangrijkste 
‘betaalmiddel’ is respect. Jongeren komen vaak in de problemen bij pogingen respect te verdienen. Het 
woord respect heeft op straat een heel andere betekenis dan in de samenleving. Zo groeit iemand in rang 
na een tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht. In veel gevallen biedt een verblijf in de gevangenis 
juist mogelijkheden om de criminele activiteiten verder te ontplooien. 
 
In Nederland is een kloof tussen de straatcultuur en de burgermaatschappij. Net als de burgermaatschappij 
heeft de straatcultuur haar eigen taal, regels, normen en waarden.  
 
De kloof tussen straatcultuur en de burgermaatschappij betekent in veel gevallen dat communicatie tussen 
deze twee verschillende culturen moeilijk is. De training is erop gericht deze communicatie mogelijk te 
maken. Het doel van de training is het aanreiken van tools om de kloof te overbruggen. 
 
In de training Straatcultuur is een ex-straatjongere aanwezig. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen vanuit de 
straatcultuur en reikt vanuit eigen praktijk handvatten aan om op een doeltreffende wijze in gesprek te 
gaan met jongeren. 
 
Doelstellingen: 

- Je krijgt inzicht in het ontstaan van straatcultuur;  
- Je hebt kennis van de burgermaatschappij en de straatcultuur; 
- Je bent in staat om de kloof tussen de burgermaatschappij en de straatcultuur te overbruggen; 
- Je bent in staat om op een constructieve wijze in gesprek te gaan met jongeren. 
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Incompany 

Alle cursussen van Bureau Veiligheid kunnen bij u op locatie georganiseerd worden. Informeer naar de 
aantrekkelijke mogelijkheden.  

 

 

 

 

Agenda 2018 

Cursus Data en locatie Prijs p.p. 

Herkennen van bewoners met psychiatrische problemen 
 

20 maart – Woerden 
17 april - Woerden 
 

€ 410 

Optimaal Buurtbeheer 
 

12 en 19 april - Gouda 
 

€ 785 

Communicatie met Statushouders 
 

8 maart - Woerden 
 

€ 445 

Signalen achter de voordeur 
 

26 maart en 9 april € 785,- 

Mentale Veerkracht 29 mei - Woerden 
 

€ 425 

Interculturaliteit 

 

31 mei - Woerden € 445 

Motiverende Gespreksvoering met kwetsbare bewoners 
 

7 juni - Woerden € 435 

Oefendag in gesprek met bewoners met psychische 
problemen 

 

12 juni - Woerden € 475,- 

Wijkbeheerder als Ogen en Oren in de wijk 8 en 15 november - Woerden 
 

€ 855 
 

De Waarheid op tafel 
 

13 en 20 november - Woerden € 855 

 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een aantrekkelijke incompany offerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/herkennen-van-bewoners-met-psychiatrische-problemen-2/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/optimaal-buurtbeheer/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/interculturele-communicatie-met-statushouders/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/signalen-achter-de-voordeur/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/mentale-veerkracht-2/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/interculturaliteit/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/motiverende-gespreksvoering/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/oefendag-in-gesprek-met-bewoners-met-psychische-problemen/
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/oefendag-in-gesprek-met-bewoners-met-psychische-problemen/
http://bureau-veiligheid.nl/192/cursus_wijkbeheerder_als_ogen_en_oren_in_de_wijk.html
https://www.bureau-veiligheid.nl/cursus/de-waarheid-op-tafel/
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