
JUST BOEKE

Hoi! Ik ben Just, Wijkregisseur bij Stadsdeelmanagement 
Zuid van gemeente Enschede. Met mijn collega’s werk ik 
vanuit de Magneet of de Vlierstraat in de Wesselerbrink 
aan een grote diversiteit van vraagstukken. Ik vertel je 
graag hoe mijn werkweek eruit ziet en wat er juist zo leuk 
is aan mijn baan! Maar eerst, hoe ben ik bij de gemeente 
Enschede terecht gekomen?

Voordat ik in stadsdeel Zuid aan de slag ging heb ik op 
verschillende plekken gewerkt. De gemene deler is dat 
het organisaties zijn die gaan over inwoners (gemeenten), 
leerlingen/studenten (onderwijsinstellingen) of cliënten 
(zorgorganisaties). Omdat ik vanuit een commercieel 
adviesbureau actief was in het publieke domein is mijn 
ondernemerschap flink gestimuleerd. Vijf jaar geleden ben 
ik bij gemeente Enschede gestart. Vanwege de werkinhoud 
en omdat hierdoor een langgekoesterde wens, op de fiets 
naar het werk, uitkwam. Van huis uit ben ik docent en 
wetenschapper.

WERKEN ALS WIJKREGISSEUR
BIJ DE GEMEENTE ENSCHEDE
In een stadsdeel gebeurt altijd wat! Denk hierbij aan: Een 
veiligheidsincident waarbij de buurtbewoners en politiek 
zorgen hebben én de media veel vragen hierover hebben. 
Een woningbouwcorporatie die op grote schaal huizen 
gaat renoveren. Nieuw beleid om slimmer om te gaan met 
huisjesmelkers. Of een aanpak ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat inwoners de stijgende energieprijzen in slecht 
geïsoleerde woningen het hoofd kunnen bieden.
Als wijkregisseur ben ik bij veel onderwerpen betrokken. 
Snel de essentie uit informatie halen, verbanden leggen 
tussen meerdere ontwikkelingen die een gebied plaats- 
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vinden en het adviseren van de stadsdeelwethouder is 
iets wat ik dagelijks doe. Gelukkig niet alleen want ik werk 
samen met groepen inwoners, politie, Wijkwelzijn, woning-
bouwcorporaties, ondernemers en een heleboel collega’s. 
Het is gaaf om per onderwerp de juiste mensen aan tafel te 
krijgen om tot een verbetering te komen. De verschillende 
onderwerpen én politieke component maakt mijn werk leuk 
en uitdagend!
Ik vind het erg belangrijk om zichtbare resultaten op te 
leveren waardoor de stad iets mooier wordt. Omdat er veel 
gebeurt, is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. 
Dit doen wij in ons team aan de hand van onze strategische 
opgaven. Dit zijn de onderwerpen die het meest belangrijk 
zijn voor Zuid. 

ONS TEAM
Ondernemend, ambitieus, betrokken een gezonde dosis 
humor en altijd opzoek naar het antwoord op de voor ons 
belangrijke vraag: Kunnen wij het samen beter en slimmer 
doen voor onze stad? Wij werken én ontspannen hard. 
Dus voor een raadsvergadering in de avond samen op de 
Oude Markt een daghap scoren óf afsluiten met een borrel, 
is voor ons geen uitzondering. Op maandag weet ik trouwens 
ook hoe het weekend van mijn collega’s is geweest. 
Dat is ook belangrijk!

EVEN VOORSTELLEN:


