
‘Verbinding 
is het 

toverwoord’

mijn werk

Dolf Dijkstra voelt zich thuis in ‘zijn’ Transvaalbuurt. 
Het liefst is hij elke dag op pad. ‘Wijkagent is een 
andere tak van sport dan gewone politieman. Je bent 
preventief en ondersteunend bezig. 

Tekst &
 Fotografi

e H
ans vd Vliet

Wijkagent Dolf Dijkstra

Khalid Ulad Ali is blij met zijn nieuwe woning. 
‘Een half jaar geleden woonde ik nog in een 
begeleide woongroep van HVO-Querido in 
Nieuw -West. Ik had daar mijn eigen kamer, 
maar je bent steeds omringd door andere 
mensen. Nu heb ik weer privacy.’
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wooncarriere

Een eigen 
woning nu het 
weer beter gaat

Honderden contacten
Dolf geeft bij elk gesprek op straat zijn 

visitekaartje af. ‘Ik ben afhankelijk van 

de informatie die ik krijg van bewoners. 

Honderden contacten heb ik inmiddels in 

mijn telefoonlijst staan. Dat is mijn netwerk. 

Afstemmen van informatie vind ik het leukste 

aan mijn werk. Verbinding is het toverwoord. 

Sinds er wijkagenten zijn, zie ik dat de inzet 

van de gewone politie veel minder vaak nodig 

is. We hebben dus echt een belangrijke en 

preventieve taak in elke buurt.’ 

Mijn bureau is de straat. Ik sta midden in de 

buurt. Door veel korte gesprekken met bewoners 

zuig ik heel veel informatie op. Contact maken 

is belangrijk. Zo zie je dingen ruim van te voren 

aankomen. Je kunt zaken oplossen voordat ze uit 

de hand lopen. Dat houdt de buurt leefbaar .’

Spin in het web
Dolf ziet zich als spin in een groot web van 

instanties die bij de buurt betrokken zijn. ‘Ik 

heb naast straatgesprekken veel overleg met 

bijvoorbeeld woningcorporaties, de gemeente 

en de GGD. Dan weet je ook wat zich achter de 

deuren afspeelt.’ Bij een rondje door de buurt 

valt op hoe makkelijk Dolf contact legt. ‘Je 

moet als wijkagent door de wol geverfd zijn en 

ervaring hebben met mensen. Je moet goed 

kunnen luisteren en begrip hebben voor de vele 

culturen in de wijk.’

 Wie is uw wijkagent? Kijk op  

www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten  

of bel 0900 - 8844.

 Meer weten over HVO Querido? Of interesse om vrijwilliger te 

worden? Neem een kijkje op www.hvoquerido.nl

Toen bleek dat Khalid de regie over zijn eigen leven weer terugkreeg, 

kwam hij in aanmerking voor deze zelfstandige woning. ‘Het is mijn 

eigen huis, maar ik moet zorgen dat het minstens een jaar goed blijft 

gaan. Dan wordt gekeken of het contract op mijn naam kan komen.’ 

Daarbij krijgt hij veel steun van zijn persoonlijke begeleidster Daniëlle.

Khalid kreeg een financiële bijdrage van de gemeente en van  

HVO-Querido om zijn woning in te richten. Het resultaat is een 

smaakvol interieur. Tegen de muur neemt een flinke CD-verzameling 

een prominente plek in. ‘Ik ben muziekliefhebber en heb veel geld 

uitgegeven aan mijn verzameling. Er is niet echt een bepaald soort  

waar ik van hou. Mooi is mooi en je moet muziek ook willen ontdekken. 

Geef het de tijd om te ontwikkelen in je hoofd.’ 

Op dit moment heeft Khalid nog een Wajong-uitkering, maar als 

het aan hem ligt heeft hij snel een betaalde baan. ’Ik wil graag met 

jongeren werken, hen helpen en zien te voorkomen dat ze dezelfde 

fouten maken als ik heb gedaan. Blijf op het rechte pad. Zorg dat je je 

opleiding afmaakt, want zonder diploma’s kom je nergens.’

Hoewel hij is opgegroeid in Oud-Zuid is de overgang naar Osdorp  

hem goed bevallen. ‘Ik woon hier heel mooi en de buurt is leuk.  

Ik kom graag op het Lambertus Zijlplein. Daar zit ook Koffie om de 

Hoek. Daar ga ik een paar keer per week heen om spelletjes te spelen 

en te praten. Heel gezellig.’ 
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