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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.
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