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uurtbemiddeling is een perfect voorbeeld van 

burger participatie. Van hoe je met elkaar omgaat 

en wat je kunt voorkomen als je mensen zo snel 

mogelijk bij elkaar brengt. Van de kracht van het gesprek, 

waarin je elkaar leert kennen en te weten komt wat er 

gaande is. Want negen van de tien keer blijkt dat mensen 

niet van elkaar weten hoezeer ze zich aan elkaar storen. 

Eenmaal in gesprek vinden ze dan samen wel een 

oplossing. Zoals dat normaal ook gaat in buurten.

Maar ja, dat gesprek hè? We zijn er niet zo goed meer in 

om elkaar ergens op aan te spreken. De hoffelijkheid lijkt 

wat te verdwijnen uit de samenleving. Op social media 

zeggen we elkaar ongefilterd wat we vinden en denken. 

In het echte leven vinden we dat moeilijker. Dan leven we 

om elkaar heen, waardoor kleine irritaties onuit-

gesproken blijven en uitgroeien tot een burenconflict.  

De vrijwillige bemiddelaars hebben ermee te dealen. En 

doen dat.

Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. Het is heel 

bijzonder en kundig. De buurtbemiddelaars zijn 

vrijwilligers! Mensen zoals u en ik die in hun vrije tijd 

stadsgenoten willen helpen. Die oprecht begaan zijn met 

hun situatie omdat ze weten dat een woonsituatie zó 

bepalend is voor levens geluk. Dat is nog het allermooiste. 

Dat vrijwilligers dit gewoon doen en zo het verschil 

maken. Mensen die durven aan te bellen voor een goed 

gesprek. En het werkt, kijk maar naar de succescijfers! Dit 

boekje viert een 20-jarig bestaan, maar is wat mij betreft 

een ode aan de buurt bemiddelaars én aan bewoners die 

samen problemen oplossen. 

Jolanda Knorren
Bestuurder Raster 

Ode aan
buurtbemiddelaars 
en bewoners

voorwoord

B
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r zijn maar weinig mensen in onze stad, dorpen  

of regio die helemaal geen buren hebben. Meestal 

hebben we een normale verstandhouding met 

onze buren: “we komen er niet over de vloer, maar we 

groeten elkaar altijd vriendelijk” zijn veelgehoorde 

typeringen van ‘de buren’. 

Toch zijn er veel mensen die dagelijks gebukt gaan onder 

een moeilijke verstandhouding met hun eigen buren. Het 

komt in de beste buurten en wijken voor, in steden en in 

dorpen. Overal waar mensen bij elkaar in de buurt 

wonen, kunnen er spanningen ontstaan. Soms begint het 

met kleine, onschuldige irritaties die uiteindelijk kunnen 

leiden tot venijnige burenruzies. In veel gevallen komen 

buren er met elkaar wel uit en dat is natuurlijk het 

mooist. Maar soms gaat het wat moeizamer.

Gelukkig bestaat Buurtbemiddeling Deventer: een mooi 

initiatief waar uitstekend getrainde vrijwilligers optreden 

als bemiddelaar in conflicten tussen buren. Aandacht, 

respect en vertrouwen vormen de basis voor de door hen 

begeleide gesprekken tussen de buren. In de loop van de 

jaren is Buurtbemiddeling in Deventer uitgegroeid tot 

een volwaardige voorziening.

2022 is een bijzonder jaar voor Buurtbemiddeling 

Deventer. De organisatie viert haar 20-jarig bestaan en 

mag terugblikken op mooie resultaten. Ook vorig jaar is 

er veel goed werk verzet, zo is te lezen in dit Jaarverslag. 

Onze hartelijke felicitaties en complimenten voor de 

organisatie en alle vrijwilligers die zich nu en in het 

verleden inzetten om de verstandhouding tussen buren 

onderling te verbeteren. Want het aloude gezegde is nog 

steeds waar: beter een goede buur, dan een verre vriend!

Ron König,   Rob de Geest,
Burgemeester van Deventer Wethouder Welzijn

Een felicitatie
van de gemeente
Deventer

E
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“Goed wonen is de basis 
voor een gelukkig leven!”

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

werd ooit opgericht door onder andere een aantal ministeries,  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de politie, met als doel 

de schakel te vormen tussen ministeries en de samenleving. Met 

als gewenst resultaat een veilig en leefbaar Nederland. Sinds 

2004 heeft het de methodiek Buurtbemiddeling in beheer. Het 

werkt aan de ontwikkeling ervan, brengt coördinatoren op regio

naal niveau samen en zorgt voor kennisdeling. Frannie Herder 

werkt er als adviseur Buurtbemiddeling. Of zoals ze het zelf  

zegt: “Ik ben van Buurtbemiddeling, Buurtbemiddeling en Buurt

bemiddeling!” Met Frannie verkennen we verleden, heden en 

toekomst van een bijzonder instrument. 
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het vaakst bij Buurtbemiddeling terecht komt. Het is een 

heel slechte factor voor je woongenot. Je hebt er zelf 

geen invloed op, je kunt dat lawaai namelijk niet zomaar 

uitzetten. Vaak is de buur die de overlast veroorzaakt zich 

er niet eens bewust van. Dan is een huis gewoon gehorig. 

Juist dan kan een simpel gesprek helpen.”

Ervaringen en kennis delen
In haar eigen werk brengt ze kennis en mensen samen. 

“Er is in het land een heel coördinatorennetwerk opge-

bouwd. Zij overleggen in regionaal en landelijk verband 

e gaan terug naar 1996. Toen het Amerikaanse 

Community mediation Nederland bereikte. 

Frannie: “Je zag toen in Nederland een ontwikke-

ling richting minder sociale cohesie en samenhang. Er 

kwamen meer tweeverdieners, de bevolking werd hete-

rogener, er ontstonden andere leefstijlen, communicatie 

belandde meer achter de voordeuren. Veel beleid was 

gericht op het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid 

in buurten. Daar paste het instrument Buurtbemiddeling 

binnen. In die tijd werd het ook ‘hip’ om meer aan de 

eigen verantwoordelijkheid van inwoners te appelleren. 

Aleid Wolfsen was destijds griffier van de rechtbank en 

introduceerde Buurtbemiddeling. In Rotterdam gebeurde 

het door een aantal wetenschappers.”

‘Trek snel aan de bel!’
Frannie houdt zich al vanaf 2008 bezig met het stimuleren 

van gemeenten om Buurtbemiddeling in te zetten. Dat 

doet ze vol overtuiging. “Heel eerlijk gezegd begrijp  

ik ook niet dat er gemeenten zijn die het niet inzetten. 

Omdat buren met een conflict dan nergens terecht kun-

nen. Het enige alternatief is dat ze zélf een mediator 

inschakelen, wat duur is, of naar de rechter stappen, wat 

erg ver gaat. Daar wordt niemand gelukkig van. Laatste 

optie is dat je alles verduurt, maar dan blijft het oplopen. 

Gemeenten geven wel eens aan dat er ‘bij hen geen 

burenruzies’ zijn. Of ‘dat de buren het zelf wel oplossen’. 

Dat laatste is gelukkig ook zo, want dat gebeurt vaak. 

Maar als het niet lukt, kunnen ze dus nergens terecht.” 

Frannie denkt aan een mooie slogan uit Zwolle. “’Trek 

snel aan de bel!’ Want burenoverlast hoeft nog geen 

conflict te zijn. Het zegt voldoende dat geluidsoverlast 

W
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op de bank en kijken TV. Of zitten van het zonnetje te 

genieten in de tuin. Maar vrijwillige buurtbemiddelaars 

gaan op pad om naar medebewoners te luisteren. En dat 

is nodig. Je kunt namelijk niet ontsnappen aan je buren. 

Het is, zeker in deze tijd, niet zo gemakkelijk om te ver-

huizen. Je hoeft echt geen vrienden te zijn, maar je wilt 

wel prettig wonen en niet met negatieve gedachten aan 

je buren denken. De zaken die Buurtbemiddeling aan-

gaat, hoeven nooit naar de rechter. Die los je samen op, 

zonder dat er allerlei instanties bij hoeven te komen kijk-

en. Als bewoners houd je dan zelf de teugels in handen. 

Niemand beslist voor jou, jij doet het zelf, met je buren en 

onder begeleiding van goed geschoolde vrijwilligers. Het 

is helemaal niet gemakkelijk om er samen uit te komen. 

Dat is hartstikke knap en enorm belangrijk. Want goed 

wonen is de basis voor een gelukkig leven.” 

om de methodiek up-to-date te houden. Ik werk dus 

vooral met de mensen in het land. De methodiek ont-

wikkelen we gezamenlijk en zo moet het ook zijn. In 

coronatijd werd alles helemaal anders. Want een echt 

gesprek drijft op non-verbale communicatie. Als je dat 

online of telefonisch doet, is dat echt een belemmering. 

Ook het fysiek samenkomen was lange tijd onmogelijk. 

Dat was niet goed, er ontstonden ook wachtlijsten. Wel 

bleef iedereen zijn stinkende best doen, dat vond ik knap. 

Er werden lokaal ‘Routekaarten Buurtbemiddeling in 

coronatijd’ opgesteld. Die werden gedeeld, waarmee 

coördinatoren elkaar verder hielpen. De coördinatoren 

zijn vaak eenmansposten, die hebben dus ook echt iets 

aan elkaar. Je weet hoe elkaars werk in elkaar steekt en je 

kent elkaar snel. Zelf heb ik in coronatijd een aantal keren 

de coördinatoren gevraagd om tips aan te leveren; wat 

doen jullie wat werkt? Om deze vervolgens te delen.”

Vrijwillig en belangeloos
Buurtbemiddeling ‘was’ er in 1996 ineens en zal niet snel 

meer verdwijnen. Volgens Frannie onder andere omdat 

het contact tussen mensen minder vanzelfsprekend is 

geworden. “Gemeenschappen waren voorheen kleiner. 

De kerk speelde nog een rol, daar kon je ook over je 

buren klagen. Mensen spraken elkaar in de buurt simpel-

weg vaker en dan is het ook gemakkelijker elkaar aan te 

spreken. Nu is veel contact digitaal. En heb je bij wijze van 

spreken als Limburger vaker contact met vrienden in 

Noordoost Groningen dan met je eigen buren. Daarom is 

het zo prachtig dat er mensen zijn die vrijwillig, belange-

loos en in hun eigen vrije tijd bereid zijn om met ruziënde 

buren in gesprek te gaan. Andere mensen liggen languit 

“Je hoeft echt geen vrienden te zijn, 
maar je wilt wel prettig wonen en 

niet met negatieve gedachten aan je 
buren denken”
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“De
vrijwilligers
doen het
echte werk!” 
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In coronatijd is buurtbemiddeling

van extra belang, landelijk is het 

aantal meldingen in 2020 zelfs met 

bijna 2.500 gestegen. Caroline 

Holsheimer, coördinator van 

Buurtbemiddeling Deventer, zag dat 

niet terug in Deventer, waar het 

aantal meldingen nagenoeg gelijk 

bleef. Caroline is trots op de 22 

vrijwillige bemiddelaars. “Zij zijn, 

ondanks de belemmeringen en 

uitdagingen de laatste twee jaar, 

gewoon doorgegaan! Zodat 

bemiddelingen, in deze voor iedereen 

moeilijke tijd, toch mogelijk bleven.”

et geeft het jubileumjaar 2022 voor Buurt bemidde-

ling Deventer nog wat extra cachet. Caroline: 

“Sommige bemiddelaars zijn al vanaf het begin 

actief voor ons, anderen al vele jaren. Ze blijven zich bij-

scholen en ontwikkelen, zodat ze onder alle om standig-

heden kunnen doen wat nodig is. Fysiek en nu dus ook 

online. Ik heb daar grote bewondering voor! Zij doen het 

echte werk. Samen met projectondersteuner Marieke 

Wassink mag ik hen ondersteunen zodat zij hun werk 

goed kunnen doen. Ik geniet ervan om te zien wat zij 

neer zetten. Mijn baan is erg afwisselend: Ik bedenk, 

ontwikkel en organiseer allerlei acties en middelen, heb 

een onder steunende en inhoudelijke rol in de bemidde-

ling én ben direct in contact met de bewoners, de be-

middelaars en verwijzers. De vrijwilligers komen bij mij 

om te sparren en blijven leergierig om zich te ont-

wikkelen. Ik mag hen daarin voeden.”

Uitwisseling van kennis en kunde
Caroline vertelt over een concrete bemiddeling. “Bij  

ons komen de meldingen binnen, waarna ik een eerste 

telefonisch intakegesprek doe en toets of er een rol voor 

ons is. Als dat zo is, zoek ik twee bemiddelaars die bij de 

vraag of het probleem passen. Ik let dan vooral op het 

type mens. Soms heb je een zachtaardig mens nodig,  

soms juist iemand die snelle stappen zet. Ik maak zoveel 

mogelijk een combinatie van bemiddelaars met diverse 

kwaliteiten. De bemiddelaars maken vervolgens een 

afspraak met de melder en gaan daarna bij de buren 

langs voor hun kant van het verhaal. Als beiden mee 

willen werken, start het bemiddelen. Ik merk dat het type 

(hoogopgeleide) vrijwilliger mij ligt. Door de uitwisseling 

H
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van kennis en kunde met deze vrijwilligers, leer ik zelf 

ook steeds weer.”

Cruciaal voor woonplezier
Leren is noodzakelijk voor Buurtbemiddeling en de 

bemiddelaars. Om te kunnen meebewegen met ont-

wikke lingen in de samenleving die zich vertalen in ver-

anderende burenrelaties. En om het hoofd te kunnen 

bieden aan iets als een pandemie. Een burenconflict kan 

zomaar ontstaan, maar in deze tijd van corona maat-

regelen zijn we vaker thuis en kunnen irritaties nog 

sneller oplopen. Als het buren niet lukt het zelf op te 

lossen, kunnen ze een beroep doen op Buurtbemiddeling. 

Caroline: “Nadat ik de eerste stappen met de melder 

doorlopen heb, koppel ik de bewuste bewoners aan twee 

bemiddelaars. Als het kan, komen ze bij bewoners thuis. 

In coronatijd moest het regelmatig digitaal. Ondanks dat 

ik dat begrijp en de veiligheid voorop staat, was en is dat 

best een bittere pil. De rol van de vrijwillige bemiddelaars 

is immers cruciaal voor het woonplezier en daarmee 

eigenlijk ook voor de gezond heid en het levensgeluk  

van mensen!”

Aanpassen aan nieuwe realiteit
Het werk moest doorgaan. Caroline: “Vrij snel in de eerste 

lockdown van vorig jaar hebben we het online bemid-

delen opgepakt. Dit belangrijke werk mag niet stil komen 

te liggen, dan is het wachten op escalaties. Enkele vrij-

willigers besloten hun taak tijdelijk neer te leggen tot 

bemiddeling weer fysiek kon, waarvoor alle begrip. Het 

merendeel pakte het online en telefonisch bemiddelen 

op, gesteund door een training die we ze aanboden.  

We zijn in deze periode trainingen blijven aanbieden. 

Bijvoorbeeld over hoe je jezelf in beeld toont. Het is echt 

een vak apart om zoiets gevoeligs als een ruzie via video-

bellen bespreekbaar te maken. Ik vind het bijzonder hoe 

snel en gemotiveerd de vrijwilligers zich hebben weten 

aan te passen aan de nieuwe realiteit.” De eerste online 

bemiddeling ging erover dat er in een buurt veel overlast 

werd ervaren van kinderen die door de schoolsluiting 

thuis zaten. Met behulp van twee vrijwillige bemiddelaars 

kon er een bevredigende oplossing gevonden worden 

voor alle partijen. 

Feestje vieren
Buurtbemiddeling bestaat in Nederland nu ruim vijfen-

twintig jaar, ondersteund vanuit het Centrum voor 

Crimina liteitspreventie en Veiligheid (CCV). “En nu vieren 

we in Deventer ons 20-jarig jubileum,” vertelt Caroline. 

“En dat is, ondanks de aanleiding, reden voor een feestje. 

Met goede bemiddeling kunnen veel escalaties, met alle 

gevolgen van dien, voorkomen worden. Ik ben dan ook 

enorm trots op de passie en deskundigheid van de vrij-

willigers en ben blij dat we elkaar weer fysiek kunnen 

zien. Alle bemiddelingen kunnen we weer fysiek doen. 

Daarmee kunnen we extra kwaliteit bieden en weer  

alle vrijwilligers inzetten.” 

“De rol van de vrijwillige bemiddelaars is 
cruciaal voor het woonplezier en daarmee 

eigenlijk ook voor de gezond heid en  
het levensgeluk van mensen!”
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“Ik heb Buurt bemidde

 ling Deventer als een 

warme club mensen 

voor mensen ervaren.” 

“Soms kan je met 

weinig (een of meer 

gesprekjes) veel (een 

betere verhouding, 

vaak na langdurig 

gedoe) bereiken.”

 “De ‘Return on invest

ment’ lijkt mij heel 

mooi!” Hans Fibbe

“Buurtbemiddeling, een laagdrempelige organisatie 

die van buren weer buren maakt!” Jan Verstraaten

“Hoe ingewikkeld een probleem tussen buren

ook is, krijg je ze als bemiddelaar zo ver dat 

ze naar elkaar willen luisteren, dan is er 

altijd wel een oplossing. Elke keer weer is dat 

een bijzonder mooie ervaring, voor de be

woners zelf en ook voor jou als bemiddelaar.”

“Voor mij en veel andere beginnende coaches 

en mediators was buurtbemiddeling een 

prachtig oefenterrein. Veel zaken, uitge

breide scholing, bijscholing en intervisie.  

Ja, echt een mooie tijd hadden we 

samen.” Maarten van Rootselaar

quotes van

(oud) BUURT-
BEMIDDELAARS
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Algemeen
Al 20 jaar gaan buurtbemiddelaars op pad naar buren met 

een conflict, zowel in de stad als in het buitengebied van 

Deventer. Hun open houding en oprechte, betrokken be

langstelling en neutrale positie wekt vertrouwen bij be

woners. Dit is van belang in elk contact met de bewoners. 

Buurtbemiddelaars zijn medeburgers die zich met hart en 

ziel vrijwillig inzetten om een bijdrage te leveren aan een 

leefbare en vreedzame samenleving.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige, kosteloze manier 

van conflictoplossing tussen burgers door bemiddeling van 

medeburgers. Conflicten kunnen gaan over geluids over

last, ruzies om parkeerplekken, pesterijen, overlast van 

huisdieren, spelende kinderen of hangjongeren, tuin en 

grondgeschillen. De buren zijn en blijven verantwoordelijk 

voor de oplossing. Het geeft hen zo vaardigheden terug 

die bij dragen aan duurzame bestendiging van de 

oplossing. En die helpen in eventuele nieuwe situaties. 

Buurtbemiddeling Deventer is een gezamenlijke voor

ziening van de Gemeente Deventer, Ieder1, Rentree, de 

Marken, Politie IJsselland en Raster Groep. Raster voert de 

Buurtbemiddeling uit, financiers zijn de gemeente Deventer 

en de woningcorporaties. 

Buurtbemiddeling Deventer

2021

Buurtbemiddeling
Deventer in
coronajaar 2021
De coronamaatregelen hebben ook hun weerslag gehad 

op de uitvoering van Buurtbemiddeling. ‘Thuis zijn’ heeft 

anno 2020 een andere lading gekregen; de huiselijke 

omgeving is nog belangrijker geworden. De verwachting 

was bij aanvang van de beperkende maatregelen dan ook 

dat het aantal meldingen over burenconflicten flink zou 

stijgen. Dit is echter niet het geval geweest. Het soort 

overlast en de heftigheid ervan is in het merendeel van de 

meldingen niet duidelijk aan de beperkende maatregelen 

te wijten; het aantal gevallen van geluidsoverlast is 

gestegen, maar dit is niet terug te voeren op ‘meer in en 

om het huis’. Als voorbeeld; onenigheid over het zonder 

overleg snoeien van een heg, nadat er al jaren spanningen 

waren, is niet per se coronagerelateerd. Opgelopen 

frustratie vanwege de coronacrisis kan wel het laatste zetje 

zijn geweest.

Wat opviel in het contact met melders en buren, was het 

begrip en geduld voor de beperkte, vertragende aanpak 

van Buurtbemiddeling. Een begrip en geduld dat buren 

kennelijk niet altijd voor elkaar wisten op te brengen. 
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Waar 
we nu
staan
Door aanvullende afspraken met de gemeente over de 

inzet van de vrijwillige bemiddelaars, konden we in 2021 

op koers blijven. Het aantal meldingen nam wel flink af 

(met name in de laatste twee maanden), maar in 

verhouding hebben we nog een redelijk aantal live

bemiddelingen kunnen voeren. Door het goed inrichten 

van maatregelen en heldere afspraken met de gemeente 

konden we redelijk in beweging blijven. Het was ondanks 

coronatijd niet moeilijk om nieuwe bemiddelaars te 

werven; via Deventer Doet hebben zich in 2021 diverse 

mensen aangemeld, maar ook via andere kanalen wisten 

geïnteresseerden Buurtbemiddeling te vinden. En dat was 

maar goed ook; enkele bemiddelaars waren inmiddels toch 

afgehaakt. Dat leidde in eerste instantie niet meteen tot 

problemen, maar toen het aantal meldingen begon op te 

lopen, nam ook de behoefte aan bemiddelaars toe. 

Gelukkig keerde het tij en hebben we de poule goed aan 

kunnen vullen. Het totaal aantal bemiddelaars is nu in 23, 

waarvan er vijf in 2021 zijn gestart. 

Wat we
hebben
gedaan
Buurtbemiddeling Nederland bestond 25 jaar, dat is 

uitgebreid gevierd! Fijn dat dit net viel in een tijd waarin 

we onze bemiddelaars extra in het zonnetje konden zetten. 

Ze zijn getrakteerd op een mooi webinar van auteur en 

theatermaker Elke Wiss, een prachtig boek en meerdere 

kleine attenties. 

Een aantal bemiddelaars heeft de online training ‘online 

gesprekken voeren’ gevolgd, over praktische zaken zoals 

‘hoe zet je jezelf en de partijen in beeld?’ en ‘wat doe je als 

er online gekibbeld wordt?’. Het team heeft gezamenlijk 

een verdiepingstraining gevolgd; de ‘Back to basics

bootcamp’. Hier hebben we alle belangrijke vaardigheden 

en ‘trucs’ van de bemiddelaars weer eens onder de 

aandacht gebracht, met wat verdieping en nieuwe 

technieken voor in de rugzak. 

i

“Al 20 jaar gaan buurtbemiddelaars op pad 
naar buren met een conflict, zowel in de stad 

als in het buitengebied van Deventer”
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2021 in cijfers
Meldingen
Er waren 116 meldingen in 2021; aanzienlijk minder dan in 

2020. We hebben hier geen verklaring voor. Zo hadden we 

in beide jaren te maken met coronamaatregelen. In 2020 

was dit in het aantal meldingen niet zichtbaar ten opzichte 

van voorgaande jaren, maar in 2021 meldden zich, tegen 

de verwachting in, veel minder Deventenaren. Wel hebben 

de bemiddelaars verhoudingsgewijs twee keer zoveel 

gesprekken kunnen voeren als in 2021, omdat er meer 

mogelijkheden waren. Ook zijn er veel mensen eerst zelf 

nog weer in actie gezet.

2021 in vogelvlucht
•	 	52% van de meldingen kwam via  

de woningcorporaties, 15% politie,  

9% gemeente of sociaal team.

•	 	13% kwam op eigen initiatief;  

dat is iets minder dan vorig jaar. 

•	 	42% van de bewoners had klachten als geluidsoverlast 

en 23% pesten, schelden of een verstoorde relatie;  

beide wat meer dan vorig jaar.

•	  16% van de bemiddelingen uit de wijk Zandweerd,  

veel minder meldingen uit Keizerslanden,  

alleen geen bemiddeling in de Hoven.

•	  0,21% van de bewoners Borgele/Platvoet  

heeft bemiddeling gehad. 

•	  64% van bewoners van een huurwoning. 

•	  78% van alle afgesloten zaken in positieve zin opgelost.

•	  92% van daadwerkelijke bemiddelingen,  

waarbij het gehele bemiddelingsproces is doorlopen  

is geslaagd. In geen enkele van deze zaken is  

de situatie verslechterd.

•	 	Veel	verschillende	manieren	om	tot	succesvolle	

bemiddeling te komen: na intakegesprek (10%), 

bemiddelingsgesprek (15%), pendelbemiddeling (2%), 

coaching (4%), doorverwijzing (14%), geven van 

informatie en advies (11%), omdat partij A zelf  

in actie is gekomen (44%) en door verhuizing (2%). 

•	 	72% waren ‘normale zaken’, 28% ‘complexe zaken: 

multiprobleem (7%), psychosociale problemen (10%) 

of taalprobleem (5%). Dat is 5% meer dan vorig jaar. 

1
2

3  “Bemiddelaars hebben 
verhoudingsgewijs twee keer 

zoveel gesprekken kunnen 
voeren, omdat er meer 
mogelijkheden waren”
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Ontwikkelingen
Meer meldingen over complexe situaties 
Het aantal meldingen van complexe zaken bij Buurt

bemiddeling stijgt; in 28% van de aangemelde zaken 

betrof het overlast waarbij psychische kwetsbaarheid  

een rol speelt.

Het is een landelijke trend. Hierdoor zijn buren minder 

gemakkelijk in staat op een adequate manier met buren te 

communiceren, rekening met hun omgeving te houden of 

afspraken	met	hun	omgeving	na	te	komen.	Vaak	hebben	

ze hulpverlening, maar het komt ook voor dat deze nog 

moet worden ingeschakeld. Daarnaast treft Buurtbemidde

ling steeds complexere psychische problematieken aan.  

Dat betekent dat er vaker intensiever samengewerkt moet 

worden met diverse partners en instanties; het is belangrijk 

om op een passende manier interventies te kunnen plegen.  

Na afsluiting van een complexe zaak is inten siever moni

toren van gemaakte afspraken van belang. In beide fases is 

er voor Buurtbemiddeling nog winst te behalen en daar 

maken we de komende jaren werk van.

De laagdrempelige methodiek van Buurtbemiddeling kan 

ook psychisch kwetsbare mensen helpen zoveel mogelijk 

op eigen kracht met oplossingen te komen in een conflict 

met buren. Juist het contact en gesprek met buren kan 

helpend zijn in situaties waar mensen kwetsbaar zijn. 

Buurt bemiddeling rust medewerkers en bemiddelaars 

blijvend toe met relevante kennis en vaardigheid om in 

deze situaties van betekenis te kunnen zijn. Zo is begin 

2022 een bijeenkomst georganiseerd voor bemiddelaars 

met	Stichting	Vriendendiensten,	om	met	elkaar	in	gesprek	

te gaan over psychische kwetsbaarheid. 

Inzet tolken bij anderstaligen
Steeds vaker krijgt Buurtbemiddeling meldingen waarbij 

één van de partijen de Nederlandse taal onvoldoende eigen 

is om op een adequate manier met de buur te communi

ceren. In zomer 2019 is Buurtbemiddeling overgegaan  

op het inzetten van professionele tolken via Global Talks 

(bekend als de tolkentelefoon). Buurtbemiddeling kan 

hierdoor veel sneller tolken inzetten, zowel telefonisch 

(tijdens huisbezoeken, zelfs bij het spontane bezoek aan  

de deur bij buur B), als ‘live’ bij bemiddelingsgesprekken. 

De ervaringen zijn erg goed; snel, professioneel en met een 

extra kwaliteit, omdat de tolken bruggen kunnen slaan bij 

cultuurverschillen. In 2021 is er echter maar één keer 

gebruik gemaakt van een tolk. 
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P13-16    Verantwoording BuurtBemiddeling deVenter in 2021: in cijfers en 
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en cijfers caroline.

P17-18    Verhaal Buren willem en joke en hans en renée

Conclusie 2021
Het was opnieuw een jaar waarin beperkende maatregelen 

een stempel drukten op ons dagelijks leven. Buurtbe midde

ling is haar aangepaste methodiek blijven toepassen; zo

veel mogelijk online contacten met buren en onder voor

waarden ‘live’. Een aantal bemiddelaars heeft zich daarom 

tijdelijk uit het bemiddelingswerk teruggetrokken, anderen 

zijn juist vol energie in het ‘beeldschermbemiddelen’ ge

doken. We hebben deze aanpak uiteindelijk niet veel 

hoeven inzetten. Het merendeel van de bemiddelings

gesprekken tussen buren is uitgesteld tot in ‘betere tijden’. 

En met succes, want bijna alle bemiddelingen leidden tot 

een oplossing en tevredenheid bij partijen!

Inzoomend op de cijfers is het lage aantal meldingen  

ten opzichte van voorgaande jaren erg opvallend, evenals 

de ver schuiving in het aantal meldingen uit de wijk 

Keizerslanden (afname) en Zandweerd (toename). Mochten 

we dit beeld ook in dit lopende jaar zien, dan wordt het 

interessant dit nader te onderzoeken. 

Het toenemend aantal complexe zaken op gebied van 

psycho sociale problematieken is en blijft onder de aan

dacht van Buurtbemiddeling, zowel in Deventer als lande

lijk. Gelukkig zijn de contacten van Buurtbemiddeling 

Deventer met diverse instanties goed, zodat ze in samen

werking met onder andere hulpverleners ook in dergelijke, 

vaak ingewikkelde situaties goede resultaten kan boeken.

Het was wederom een leerzaam jaar. Een jaar van mee

bewegen, zoeken naar alternatieven en zorgen dat alle 

betrokkenen van Buurtbemiddeling Deventer ook op af

stand verbonden bleven met elkaar. Petje af voor alle 

flexibiliteit en betrok ken heid van de buurtbemiddelaars,  

in deze ongewisse en oncomfortabele tijd. 

“Het merendeel van de bemiddelings gesprekken tussen 
buren is uitgesteld tot in ‘betere tijden’. En met succes, 

want bijna alle bemiddelingen hebben geleid tot een 
oplossing en tevredenheid bij partijen!”
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P17-18    Verhaal Buren willem en joke en hans en renée

Buurtbemiddeling helpt bij conflict

“Blij dat we het hebben
uitgepraat”
Het is zaterdagochtend zeven uur. Met een schok wordt

Willem wakker: een deur die dichtslaat en gestommel op de 

trap. Hij draait zich met een zucht om en valt weer in slaap. 

Twintig minuten later; weer een knal, opgewonden 

kinderstemmen. Weer wakker, en dat na een onrustige nacht 

met weinig slaap, de zoveelste op een rij. Willem voelt z’n 

hart in zijn keel kloppen. Als hij nog maar even kon slapen. 

Dat lukt, maar om tien voor acht slaat een deur dicht. Bats! 

Een auto begint te ronken en rijdt weg. Willem zit recht op  

in bed. Zo kan het niet langer!
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illem en Joke zijn met pensioen en erg op hun rust 

gesteld, zeker nu Willem, door gezondheids

problemen, slecht slaapt. Sinds een paar jaar wonen 

Renée en Hans, met drie opgroeiende kinderen, naast hen. 

Joke en Willem moeten erg wennen aan al het geluid in  

en om het huis. De eerste tijd was er geregeld contact en 

‘geluid door de kinderen’ bespreekbaar. Renée en Hans 

hielden zoveel mogelijk rekening met hun buren. De laatste 

tijd heeft Joke meerdere keren gevraagd of het in de 

ochtend wat zachter kon, maar dat werkte vaak maar 

enkele dagen. Renée en Hans hadden inmiddels wel een 

beetje genoeg van het ‘geklaag’. 

Terug naar de zaterdagochtend; Willem is het zat. Hij schiet 

zijn bed uit. Binnen notime staat hij bij de voordeur van de 

buren. Met een langaanhoudende druk op de bel laat hij 

weten dat hij contact wil, en wel nú. Een verschrikte Renée 

doet open. Daar staat Willem, met stoom uit zijn oren. En 

W daar begon de confrontatie tussen deze buren;  

de één in alle staten, de ander totaal overrompeld. 

Onafhankelijke bemiddelaars
Via	de	wijkagent	kregen	ze	de	tip	om	Buurtbemiddeling	in	

te schakelen: onafhankelijke bemiddelaars die het gesprek 

tussen buren op gang helpen. Joke: “We waren eerst wat 

sceptisch, maar het was prettig om ónze kant van het ver

haal te vertellen.” Hans: “Dat was eerst best spannend, 

maar het ging heel gemoedelijk. De bemiddelaars wisten 

een ontspannen sfeer te creëren. We hebben zelfs kunnen 

lachen met elkaar!”. Renée: “We waren verrast door het 

verhaal van Joke en Willem, over wat de overlast met hen 

doet. En we merkten dat zij ook begrip hadden voor onze 

ervaring, dat het best pittig is om met drie grotere kinderen 

steeds rekening met de buren te moeten houden. Dat be

grip deed veel goed! Het maken van afspraken om in het 

vervolg beter met elkaar te communiceren ging gemakke

lijk. Het is niet voor niets dat we dit verhaal nu met  

elkaar vertellen.” 
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et komt een aantal keren terug in het gesprek.  

De vraag ‘of er inmiddels voldoende interessante 

verhalen zijn gedeeld’. Die vraag zal dit artikel met 

een ‘ja’ beantwoorden. De voorbeelden laten, soms op 

pijnlijke wijze, zien hoe moeilijk het is om het gesprek met 

buren aan te gaan als de gemoederen hoog zijn opge

lopen. Waarbij het niet helpt dat buren elkaar niet vaak of 

gemakkelijk spreken. En dat buurtbemiddelaars ontwikke

lingen in de samenleving, zoals de toenemende individua

lisering, meervoudige problematiek en verharding in 

contacten en relaties, terugzien in hun vrijwilligerswerk. 

Stukje bij beetje binnenkomen
Het vraagt volgens Hans wat van de bemiddelaars.  

“Je moet je heel erg bewust zijn van hoe je zelf op mensen 

reageert. Of je niet bedreigend bent en geen oplossing 

H

“Ik wil mensen
hoop en
vertrouwen geven”

Hans te Brake en José Geerdink zijn lang

actief bij Buurtbemiddeling. Na een 

verhuizing, is Hans inmiddels bemiddelaar in 

Amsterdam, José bemiddelt in Deventer. In 

Deventer vormden ze regelmatig een duo. En 

maakten ze het nodige mee. Een gesprek met 

twee bevlogen bemiddelaars die graag van 

betekenis zijn voor anderen. En de nodige 

interessante verhalen hebben te delen! 
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opdringt. Het eerste gesprek, met de meldende buren, is 

redelijk gemakkelijk. Als je bij de tweede partij aanbelt, de 

partij waarmee het conflict speelt, is het spannender. Dan 

is het vaak een kwestie van seconden. Ooit kreeg ik een  

tip van een collega: bel aan en doe alsof je bij je beste 

vrienden op bezoek gaat. Dat je innerlijk voelt en uitstraalt 

dat je zin hebt om deze mensen te ontmoeten. Mensen 

achter die deur nemen namelijk ook heel snel een beslis

sing: ga ik deze mensen te woord staan of niet? We 

komen onverwacht langs. Dat werkt vaak het beste. Als je 

het schriftelijk of telefonisch aankondigt, gaan mensen  

hun afweer al voorbereiden.” José: “Soms laten mensen je 

eerst niet binnen en krijg je een gesprekje aan de deur. Dat 

vind ik wel ongemakkelijk. Meestal ontstaat er wel een 

opening en dan kom je stukje bij beetje letterlijk binnen. 

Uitleggen dat we het vrijwillig doen, helpt ook. Waarbij het 

heel belangrijk is om aan te geven dat we geschoolde 

vrijwilligers zijn en voortdurend worden getraind. Dat we 

bemiddelen en de oplossing bij de buren zelf ligt. Intuïtief 

doe ik altijd wat ik denk dat helpt bij de mensen die ik voor 

me heb.” Hans benadrukt het belang van 

woordgebruik. “Als je aanbelt met ‘we zijn bij 

de buren geweest en die hebben een enorm 

probleem met u’, dan wordt het lastig. De 

neutraliteit moet je vanaf het eerste moment 

neerzetten. Ook daarin moet je heel alert op 

taal zijn. In trainingen leer je alles aan te 

grijpen om voor het contact te gaan. En niet 

direct op een resultaat te focussen.” José: 

“Het is heel wonderlijk om te ervaren hoe iets 

ogenschijnlijks kleins kan uitgroeien tot iets 

heel groots. Tot een heftige casus. Waarbij 

mensen elkaar geen hand geven als het 

gesprek	start.	Vaak	geven	ze	elkaar	na	het	

gesprek wél een hand. Soms hebben mensen 

nog nooit een gesprek met elkaar gevoerd. 

Dan krijgen vooroordelen ten opzichte van 

elkaar ruim baan.”

Gespannen en nieuwsgierig
José deed haar eerste Bemiddeling samen met 

Hans. “Je krijgt heel beperkte informatie over 

waar je terecht komt. Het is altijd wel span

“Ik heb wel eens meege-
maakt dat een vrouw zei 
dat ze van de hel in de 
hemel was beland door  
de bemiddeling”
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nend, maar bovenal ben ik nieuwgierig. Naar de mensen, 

het verhaal, naar wat er mogelijk is. Ooit stond in de 

(beperkte) informatie dat een buur gedreigd zou hebben 

met een pistool. Dat was door de politie niet gevonden. 

Die bemiddeling vond ik wel spannend. Het is en gaat altijd 

anders dan je denkt.” Hans: “Toen ik begon, onderschatte 

ik het. Zo had ik een zaak die draaide om een over hangen

de tak. Dat leek zo gemakkelijk dat ik er alleen heen ging. 

Bleek er een hele geschiedenis achter die tak te zitten. 

Daar leerde ik direct hoe fijn het is om een bemiddeling 

samen te doen. De filosofie achter Buurtbemiddeling is 

voor mij een manier van leven. Dat betekent altijd recht

streeks beginnen en open zijn over wat iets met je doet. In 

dat soort situaties kom je in het dagelijks leven ook. Bij

voor beeld als je in het donker een voetganger niet ziet en 

die persoon vreselijk kwaad wordt.” Hans vertelt zover zijn 

spannendste bemiddeling. “Dat ging over een buurman 

die voortdurend herrie maakte. Maar hij had hen ook 

ernstig bedreigd. Ik wilde voor dat gesprek even peilen hoe 

dat zat. Daar werd die man heel onrustig van. Zodanig dat 

we het gevaarlijk begonnen te vinden en mijn collega zei 

‘we moeten hier weg’. We zijn ook gegaan. De begeleider 

van die man was heel kwaad op ons. Want nadat wij weg 

waren gegaan, raakte hij helemaal uit zijn evenwicht. Ik 

ben haar toen direct gaan opzoeken en we hebben samen 

een modus gevonden om weer stappen vooruit te zetten. 

“Het is heel wonderlijk om te 
ervaren hoe iets ogenschijnlijk 

kleins kan uitgroeien tot iets heel 
groots. Tot een heftige casus”
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P23    Quotes Van Buren 

Een andere casus, die Hans en José samen hebben gedaan, 

was een jongen die voor het eerst op kamers woonde en 

regelmatig feestjes organiseerde, wat zorgde voor geluids

overlast. In contact bleek dat hij het moeilijk vond nee  

te zeggen tegen vrienden en bekenden. Daar kreeg hij 

vervolgens begeleiding bij.” 

Van de hel in de hemel
Hans en José hebben in al die jaren als bemiddelaar het 

nodige over zichzelf geleerd. José: “Ik ben nieuwsgieriger 

en onderzoekender geworden. Je hebt toch snel een oor

deel over mensen en situaties; ‘het zal wel zus of zo zitten’. 

Terwijl het bemiddelingswerk laat zien dat het vaak anders 

zit dan je in eerste instantie denkt.” Hans: “Ik heb vooral 

geleerd dat ik uiteindelijk altijd terugval op mijn intuïtie. Ik 

ben dankbaar voor alle trainingen en schema’s die ik aan

ge reikt heb gekregen, maar uiteindelijk, aan de deur, moet 

ik het op intuïtie doen. Wat ik nog meer heb geleerd is dat 

ik altijd een stuk onzekerheid houd. Als twee partijen bij 

elkaar zitten, moet ik dat echt overwinnen. Kan ik de regie 

wel houden, kan ik dit behappen?” José lacht. “Terwijl 

Hans het hartstikke goed kan. En desnoods letterlijk met 

de vuist op tafel slaat. Of demonstratief op een horloge 

gaat kijken. Of hij provoceert en zegt: ‘Ik denk niet dat het 

jullie lukt, we gaan stoppen’. Dat hoort bij de provocatieve 

benadering. Je moet altijd laten zien dat de buren het 

moeten doen. Anders komt ‘het zweet op de verkeerde 

rug te zitten’. Je kan niet meer dan je best doen!” Hans 

heeft een eigen stijl ontwikkeld. “Die kenmerkt zich door 

betrokkenheid, ook in taal. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld 

nooit de woorden neutraal en faciliteren. Die vind ik te 

afstandelijk. Ik zeg ook nooit ‘wij gaan het niet voor u 

oplossen’. Alles wat uitstraalt dat wij het niet doen en zij 

het zelf moeten doen, vermijd ik. Zo heeft iedereen zijn 

eigen stijl. Ik wil mensen hoop en vertrouwen geven. Geen 

valse hoop, maar het zit er vaak echt wel in dat het gaat 

lukken.” José: “Het draait om positief herformuleren,  

het positieve benadrukken. ‘Wat goed dat u.. Ik hoor echt 

dat	u…	Ik	merk	echt	dat	u…’	Dat	werkt.	‘Van	uw	muziek	

genieten de buren wel heel erg mee!’ Ik probeer in het 

gesprek naar de voornamen te gaan. Dat verkleint de af

stand. Uiteindelijk wil iedereen fijn wonen en leven. Dat is 

waar je aan bijdraagt.” Hans: “Ik heb wel eens meege

maakt dat een vrouw zei dat ze van de hel in de hemel was 

beland door de bemiddeling. Mensen zijn mentaal hun 

thuis soms gewoon kwijt. Dus als je die veiligheid, het 

plezier weer ervaart, dat is geweldig.” 
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P23    Quotes Van Buren 

quotes van

(oud) BUURT-
BEMIDDELAARS

“Het was altijd een

feestelijk moment om aan 

het eind van een bemidde

ling de buurt weer een 

beetje leef baarder te heb

ben ge maakt. Al is het 

maar dat buren elkaar  

weer vriendelijk  

groeten.” Xylander de Kroon

“De man maakt muziek in de tuin. Te hard voor de

buurman. Bij de bemiddeling springt de muzikant op, 

een jonge kerel, groot, donker getint, een knalrood 

trainingspak. Hij komt naar me toe, bijna tegen me 

aan, en schreeuwt: “Ik ben kunstenaar, jij 

discrimineert!” Ik denk aan het messengebruik onder 

jongeren. Mijn zwijgen uit angst wordt waarschijnlijk 

aangezien voor kalmte. “Laten we eerst weer eens gaan 

zitten,” zeg ik rustig.”

“De oude mevrouw in de flat had last van het lawaai 

dat de kinderen boven haar maakten. Op het eind van 

de bemiddeling zei ze tegen de moeder van de 

kinderen: ‘Als je eens omhoog zit met de oppas voor je 

kinderen, dan wil graag op ze passen.’” Andreas Schuurmans

“Denkend aan Buurtbemiddeling Deventer zie ik brede

bezoeken, traag door oneindig klaagland gaan ... Rijen 

oneindig blije gezichten weer welgemoed in hun woning 

staan...” Hemert van Breda
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terugblik 20 jaar

TIJDLIJn

Januari 2002 
Buurtbemiddeling opgetuigd 

door Yolande Donker Duyvis.  

In het voorjaar van 2002 hebben 

de eerste bemiddelaars hun 

certificaat gekregen uit handen 

van	burgemeester	Van	Lidth	 

de Jeude.

2007 
Buurtbemiddeling Deventer 

ontwikkelt met een aantal andere 

projecten landelijk het product 

‘coaching bij Buurtbemiddeling’; 

één van de buurtbemiddelaars gaf 

hier mede aanleiding toe, met een 

discussiestuk dat hij schreef.

2008 
Buurtbemiddeling Deventer is 

geen project meer, maar een 

voorziening.

Januari 2008 
Een bemiddelaar zit met Yolande 

Donker Duyvis in de uitzending 

‘Max	en	Loretta’	(voorloper	van	

het huidige middagprogramma 

van omroep Max).

Maart 2008 
Komst	Fenna	Lont	als	project

ondersteuner. Hiervoor waren  

er vaak stagiaires. Er zijn vanaf 

dat jaar ook diverse vrijwilligers 

geweest voor administratieve 

klussen op kantoor, waaronder 

Barbara, die tot medio 2019  

is gebleven. 

Bemiddelaars en verwijzers tijdens 

intervisiebijeenkomst in gesprek 

over casuïstiek.

Kerstetentje
Kerstetentje bemiddelaars; toen een 

keer ‘op chique’ bij Gaia in Olst.
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2016
Bemiddelaars tijdens de training ‘back 

to basics’ in Wesepe; het belang van 

nonverbale communicatie (en dat merk 

je met een masker op), van samen

werking in het team en ‘de 

complimentenpolonaise’.

April 2015
Yolande vertrekt, Caroline Holsheimer 

komt.	Vanaf	dan	‘wordt	er	niet	meer	

vergaderd en worden geen agenda’s 

en notulen meer gemaakt’, sprak de 

nieuwe coördinator streng bij haar 

aantreden.	’Voor	vrijwilligers	

organiseer ik bijeenkomsten, er wordt 

al genoeg vergaderd in hun werkend 

bestaan’.

2014
Team bemiddelaars in 2014.

Fenna (hier nog projectondersteuner)  

en Caroline op kantoor in Elegast. 
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2017
Gesprekken tussen verwijzers en 

bemiddelaars tijdens jubileumviering.

2017
Tijdens viering jubileum 2017 doen 

bezoekers kennismakingsspel met trainers.

2017
‘Op de set’ van de promotiefilm Buurtbemiddeling 

(zie onze site), juli 2017; bemiddelaars in de 

hoofdrol, projectleider brieft.

2017
Jubileum	2017,	Verwijzers/	

netwerkpartners en bemiddelaars 

met elkaar in gesprek.

2017
Tijdens viering jubileum 2017 

spelen trainers en een bemiddelaar 

een situatie uit ‘aan de deur bij 

buur B’, voor het publiek.

Een van de langst meedraaiende 

bemiddelaars van nu bij ons kantoor 

in Elegast.
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Medio maart 2020
Buurtbemiddeling ontwikkelt zich 

in het ‘op afstand bemiddelen’,  

nu de maatregelen rond corona  

de samenleving bepalen. Thuis

werken wordt het nieuwe werken.

najaar 2019
Fenna	Lont	vertrekt	als	

projectondersteuner, Marieke Wassink 

neemt het stokje over.

2019
Flaps tijdens intervisie 

bijeenkomst met Stichting 

Vriendendiensten	in	2019;	

inspirerende avond met 

deelnemers van het 

Zelfregiecentrum. 

2019
Training met bemiddelaars. ‘Optimale 

kennismakingsgesprekken. Toen trainden 

we nog in de Elegast.

2017
De organisatoren van het jubileum.
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facts & figures

20 JAAR
Gezellig en intiem
 Elk jaar wordt de bemiddelaar 

beloond met een gezellig en intiem 

etentje in de maand december. Dit 

werd tot 2020 vaak in wijkcentrum 

De Elegast georganiseerd, waar 

Buurtbemiddeling haar kantoor 

heeft. De toenmalige medewerkers 

van Stichting Tevreden wisten met 

hun gastvrijheid en voortreffelijke 

kookkunsten altijd weer een heerlijk 

buffet voor te schotelen en een 

fantastische sfeer te maken voor alle 

bemiddelaars! We denken nog altijd 

met plezier terug aan deze avonden.

Veel vrijwilligers en variëteit
Maar liefst 67 bemiddelaars zijn tussen 2002 en 

2022 verbonden (geweest) aan Buurbemiddeling 

Deventer, in leeftijd variërend van 20 tot 80plus.

Van 20022021...
... Kwamen er in totaal 2.305 

aanmeldingen

... Was het gemiddelde 

slagingspercentage 72%

... Zijn 383 bemiddelingsgesprekken 

gevoerd

Veel geleerd 
Team Buurtbemiddeling Deventer heeft veel geleerd van de vele en 

diverse verdiepingstrainingen die we organiseerden. Een flinke 

greep: Oplossingsgericht werken, Omgaan met weerstand, Provo

catief bemiddelen, Emoties en basisbehoeften, Diversiteit (multi

culturele samenleving), Optimale kennismakingsgesprekken, 

Effectief vragenstellen, Diverse ‘backtobasicsbootcamps’, Online 

intakegesprekken en bemiddelen, Telefonisch bemiddelen (beide 

specifiek voor in de ‘anderhalvemetersamenleving’) en Coaching  

en groepsbemiddeling. Een aantal trainingen is wegens succes en 

behoefte meerdere keren aangeboden.
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“Het helpt dat 
het gesprek
door betrokken
stadsgenoten
wordt gevoerd!”
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Joris Hendriks is wijkmanager

ColmschateNoord en Vijfhoek. 

Samen met zeven collega’s vormt Joris 

een vooruitgeschoven post vanuit de 

gemeente in de Deventer wijken. Met 

twee hoofdtaken: de bewoners aan 

kop proberen te krijgen en te houden 

én om de thermometer in de wijk te 

kunnen houden. Zodat hij collega’s op 

het gemeentehuis kan adviseren over 

wat er speelt. De Buurtbemiddeling is 

voor Joris een prachtig instrument in 

zijn professionele rugzak. “Ik heb de 

ontwikkeling twintig jaar lang kunnen 

volgen en wat mij betreft bewijst het 

iedere keer weer zijn waarde!”

oris neemt ons mee in zijn werk in de wijk. “De 

Deventer Wijkaanpak, nu WijDeventer, bestaat al 

vanaf 1992. Er zijn veel details gewijzigd in het 

werk, maar de basisopzet, met bewonersinitiatieven, wijk

budgetten en een wijkteam van bewoners dat beslist over 

deze budgetten; die staat al bijna 30 jaar. Tot op de dag 

van vandaag blijkt dat niemand zo goed en zorgvuldig 

omgaat met het wijkbudget als bewoners zelf. Het is nog 

nooit overschreden. Dat is een compliment voor bewoners, 

maar ook voor colleges en gemeenteraden en vele organi

saties in de stad, die het steeds aangedurfd hebben om zo 

te werken en de werkwijze altijd zijn blijven steunen.”

Waardevol instrument
Zelf werkte Joris 18 jaar bij Raster, voordat hij naar de 

gemeente Deventer verhuisde. Hij heeft de start van 

Buurtbemiddeling van dichtbij meegemaakt. “Dat is dit jaar 

dus 20 jaar geleden. Ik werkte bij Raster en in die hoe

danigheid zijn we toen met een delegatie vanuit Deventer, 

in twee busjes, naar Zutphen gereden. Daar bestond 

Buurtbemiddeling al en hebben we ons licht kunnen op

steken. In Deventer is het uiteindelijk door de woning

corporaties opgezet. Ook in mijn volgende functies bij  

de gemeente heb ik het steeds kunnen volgen. Het is laag

drempelig, wordt voornamelijk door goed geschoolde vrij

willigers gedaan die, met goede resultaten, stadsgenoten 

uit	lastige	situaties	helpen.	Voor	ons,	als	managers,	is	het	

prettig te weten dat deze dienst bestaat. Buurt bemid de ling 

hebben we in onze bagage, in onze professionele rugzak. 

Als bewoners of professionals ons aanspreken, en er is 

gedoe, dan ga je het gesprek aan en komt Buurt

bemiddeling als mogelijke oplossing in beeld. Juist in de 

J
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fase als een conflict nog niet is geëscaleerd en er nog wel 

enige beweging in lijkt te zitten. Het is voor de stad 

Deventer een waardevol instrument om beginnende 

conflicten in de kiem smoren. En wij kunnen Buurt

bemiddeling ook rondpraten in gesprekken met andere 

professionals. Weet dat het bestaat! En dat je contact  

kunt zoeken.”

Geen dubbele agenda’s
Een belangrijk element is volgens Joris de onafhankelijke 

positie van Buurtbemiddeling. “Het zit niet vast aan  

de gemeente, een corporatie of de politie. Het wil twee 

partijen zonder belang verder helpen. Waarbij beide 

partijen gehoord worden. Waarbij er weer een gesprek 

mogelijk wordt en buren weer naar elkaar willen luisteren. 

Het helpt dat dit gesprek door betrokken stadsgenoten 

wordt gevoerd. Dat maakt absoluut uit in de motivatie en 

acceptatie om het gesprek aan te gaan. De vrijwilligheid is 

heel prettig en waardevol. Als bewoner weet je dan dat er 

geen dubbele agenda’s zijn. De bemiddelaars willen 

gewoon dat het goed gaat in de straat en tussen mensen. 

Terwijl een woningcorporatie, de gemeente of de politie 

wél een belang heeft. Dan kun je soms al de schijn tegen 

hebben.” 

Vooral behouden!
Joris blikt desgevraagd vooruit naar de volgende 20 jaar 

Buurtbemiddeling. “Uiteraard hoop ik, net als iedereen, dat 

Buurtbemiddeling uiteindelijk niet meer nodig is. Maar dat 

zal een illusie zijn. Dan hoop ik vooral dat steeds meer 

organisaties zich erbij betrokken voelen. Zodat zoveel 

mogelijk mensen weten dat het bestaat en er door

P29-31  interView gemeente. joris hendriks

verwezen wordt, ook bij personele wisselingen. Dat 

iedereen echt weet dat we dit instrument met z’n allen in 

onze rugzak hebben zitten. Dat er over 20 jaar nog veel 

meer organisaties achter staan, erbij betrokken zijn en 

inzien dat het goed voor de stad is en dat we het vooral 

moeten houden!” 
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Buurtbemiddeling is haar 

jubileumjaar 2022 gestart 

met de campagne ‘Dat is 

makkelijk praten’, een lan

de  lijke campagne om be

woners sneller en effec tiever 

in actie te laten komen bij 

overlast (met tips via de site 

problemen metje buren.nl). 

Deze campagne duurde 

acht weken en was onder 

andere via social media te 

volgen en steu nen. De 

lande lijke buurt be midde

lings organisaties hopen dat 

buren hiermee óók gemak

ke lijker en snel ler de weg 

naar de buurt be middelaar 

weten te vinden. 

P32    VooruitBlik 2022 P33-35    interView woonBedrijf ieder1, anne dorien

“Dat is
makkelijk
praten”

De toename van zaken 

waarbij psychische kwets

baarheid een rol speelt, 

staat landelijk op de agen

da. Ook dit jaar worden 

best practices met elkaar 

gedeeld in diverse projec

ten. Bemiddelaars krijgen 

tijdens intervisie en training 

tools aangereikt om ade

quaat met deze doelgroep 

om te gaan. Buurt bemidde

ling blijft hierbij instanties 

en collega’s in het veld op

zoeken; om krachten te 

bundelen en elkaar te 

versterken. 

Buurtbemiddeling blijft zich 

steeds ontwikkelen. Daar

om krijgen bemiddelaars 

ook in 2022 een aantal 

trainingen. Een nieuwe 

lichting gaat aan de slag 

met Groepsbemiddeling en 

Coaching; methodieken en 

We gaan ervanuit dat 

bemiddelaars in 2022 de 

meeste bemiddelingen live 

kunnen voeren; goed voor 

de burensituatie, omdat live 

nu eenmaal beter werkt, 

maar ook voor het plezier 

van de buurtbemiddelaar. 

Het onlinealternatief biedt 

niettemin een mooie aan

vulling op het instrumen

tarium, bijvoorbeeld in 

situaties waarin het prak

tischer of juist prettiger is 

om elkaar online te treffen. 

Online biedt dus ook moge

lijkheden, zeker nu meer 

bewoners hiermee ver

trouwd zijn. 

Dit voorjaar staat uiteraard 

in het teken van het 20 

jarig bestaan van Buurt

bemiddeling Deventer! 

Partners en betrokkenen 

vieren dit mee. In het najaar 

wordt er rich ting bewoners 

nog een feestelijk tintje aan 

dit jubi leumjaar gegeven, 

tijdens Burendag. 

In 2022
weer live!

Nieuwe
trainingen,
nieuwe
bemidde
laars

Vooruitblik 

2022
20 jaar!

Psychische
kwetsbaar
heid

vaardigheden om groepen 

buren met elkaar in gesprek 

te laten komen en om indi

vi duele buren te onder

steunen in hun over last

situatie. 
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“Buurtbemiddeling
zet deuren naar
een oplossing open!”
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nnedorien en haar collega’s van het Woonbedrijf 

zetten Buurtbemiddeling vooral in als bewoners 

denken dat het Woonbedrijf problemen voor hen 

gaat oplossen. “Ze denken dat wij, omdat ze van ons 

huren, ook al hun problemen komen oplossen. Terwijl ze 

natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn voor het bespreken van 

problemen met hun buren. We zetten bewoners daarom 

regelmatig, en veel liever, op het pad van 

Buurtbemiddeling.”

Rustpunt en katalysator
Voordat	Buurtbemiddeling	bestond,	werden	vragen	direct	

bij	woonpartijen	neergelegd.	Volgens	Annedorien	leidde	

dat vaak tot ‘welles, nietes’ situaties. “Yolande Donker 

Annedorien van der Waarde is 28 jaar

 werkzaam bij Woonbedrijf Ieder1. Ze heeft 

zich altijd beziggehouden met bewoners, 

eerder als Sociaal beheerder, nu vanuit het 

Buurt beheer. Ze heeft jarenlang contact 

gehad met Buurtbemiddeling en kan er veel 

over ver tellen. “Het heet niet voor niets 

Buurt bemiddeling. De oplossing moet door 

de buren gezamenlijk gevonden worden.  

De bemiddeling zorgt ervoor dat er een 

opening en rust komt.” 

A
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Duyvis zag zo’n twintig jaar geleden dat het echt werkte 

als je er niet direct instanties op afstuurde, maar andere 

inwoners liet bemiddelen. Zij heeft het in Deventer geïntro

duceerd, waarna de gemeente en woning corporaties de 

handen ineen sloegen; de corporaties vooral vanuit de 

leefbaarheidsopgave. Zelf heb ik niet alleen doorverwezen 

naar Buurtbemiddeling, maar er ook wel eens actief om 

gevraagd. Dat ging toen om mensen in een wooncomplex 

die last hadden van elkaars honden. Toen heb ik Buurt

bemiddeling gevraagd mee te denken. Uiteindelijk is dat 

goed gelopen, omdat we in gesprek met elkaar kwamen. 

Als Woonbedrijf, klagende bewoners, bewoners met een 

hond en met Buurtbemiddeling als rustpunt en katalysator. 

In andere gevallen verwijzen ik en mijn collega’s direct 

door. Dat gaat verder dan alleen een telefoonnummer 

geven en naar de website van Buurtbemiddeling verwijzen. 

Ik leg uit hoe bijzonder Buurtbemiddeling is en wat 

bewoners eraan kunnen hebben. En vertel dat er goed 

geschoolde vrijwilligers actief zijn, die steeds bijgeschoold 

worden om zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ik vertel 

óók dat ze niets oplossen, maar bemiddelen. De oplossing 

moeten buren samen vinden, de bemiddeling zorgt voor 

een ope ning. De slagingskans is groter dan dat het mislukt.  

Het zorgt voor vrede!”

Appèl op zelfredzaamheid
Voor	het	Woonbedrijf	is	het	prettig	dat	Buurtbemiddeling	

er	is,	vertelt	Annedorien.	“Vanwege	de	onafhankelijkheid.	

En het appèl dat het doet op de zelfredzaamheid van 

mensen. Buurtbemid de ling zet deuren naar een oplossing 

open, naar de bereidheid om er samen wat aan te gaan 

doen. De vrijwilligers wijs je simpelweg minder snel de deur 

dan de buur met wie je een conflict hebt. Het helpt om uit 

de impasse te komen en woorden te vinden om een 

situatie bespreekbaar te maken. De inzet van Buurt

bemiddeling vergt veel tijd en aandacht. Die kunnen zij er 

ook aan geven, het is hun corebusiness, terwijl het bij ons 

‘onderdeel van’ is. En dat doen ze zonder partijdig te zijn. 

Ik wens Buurtbemiddeling heel veel vrijwilligers toe de 

komende jaren. Zodat ze snel bemiddeling kunnen bieden. 

Bewoners incasseren veel en laten het conflict zo hoog 

oplopen, voordat ze hulp zoeken en bij Buurtbemiddeling 

komen. Juist dan hoop je dat de bemiddelaars er snel in 

kunnen springen.” Annedorien is een fan van Buurt

bemiddeling. “In mijn kennissenkring heb ik al mensen die 

hier na hun pensioen mee aan de slag willen, want het is 

leuk en dankbaar werk.” 

“De oplossing moeten
buren samen vinden, de 

bemiddeling zorgt voor een 
ope ning. De slagingskans is 
groter dan dat het mislukt.  

Het zorgt voor vrede!”
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De start als buurtbemiddelaar was voor Jaap het 

eindpunt van een bijzondere zoektocht. “Ik 

werkte jarenlang voor Aviko, maar was op een 

gegeven moment wel klaar met de aardappelen. Wilde 

iets doen dat meer zingeving bood. In de tijd na Aviko, 

vertrok	ik	naar	de	Verenigde	Staten	en	Canada.	Ik	was	

zoekende, wilde weten wat we nou echt motiveerde in 

het leven. Ik ben bij het Jimmy Carter Institute geweest, 

opgericht om vrede te stichten en bestendigen. Mensen 

als Nelson Mandela waren eraan verbonden. Ze hadden 

er helaas niemand nodig. Maar in het klein kon ik in 

Nederland op dit gebied vast wel iets betekenen. En dat 

werd dus Buurtbemiddeling. Ik zag een advertentie, ben 

gestart en heb inmiddels talloze bemiddelingen gedaan. 

Driekwart daarvan met succes. Dat is de stimulans om 

door te gaan.”

Met rust laten
De start was flink pionieren. “We begonnen met een 

stuk of acht mensen. Met z’n tweeën ga je naar partij A 

in het burenconflict, vervolgens naar partij B en dan 

moedig je aan tot een gesprek. De eerste bemiddeling 

die ik ooit deed, kan ik me nog wel herinneren. Na het 

eerste gesprek werden de afspraken niet nagekomen. 

Een tweede gesprek volgde, met hetzelfde resultaat. Bij 

het derde gesprek was er niets meer aan te doen. De 

buren besloten elkaar maar met rust te laten. En dat 

bleek de oplossing! Het voel de voor beide partijen prima 

om elkaar met rust te laten. Dat was wel bijzonder. Het 

was wel de laatste keer dat we drie keer een gesprek 

voerden. Nu maken we na het eerste gesprek afspraken. 

Als die niet worden nage komen, zien de mensen 

eigenlijk zelf een tweede afspraak niet meer zitten. 

“We zoeken naar
een oplossing waar
beide partijen mee

verder kunnen”

Jaap Weeda is de oerBuurt bemidde

 laar in Deventer. Hij loopt letterlijk 

vanaf het begin mee. En nog altijd 

met evenveel plezier en ook wel 

dankbaarheid. “Als buren er samen 

uit komen, brengt dat zoveel 

gemoedsrust. Want in een situatie 

van overlast bouwt de frustratie zich 

op. Dat betekent dat ze een enorme 

drempel over moeten om het uit te 

spreken. Als dat lukt en ze weer 

samen verder kunnen, geeft dat 

enorm veel voldoening.”

D
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Dat gebeurt af en toe. Dan is er al sprake van een mate 

van escalatie en is het uiteindelijk niet meer voor 

Buurtbemiddeling.” 

Begrip als basis
Buren die er met elkaar uitkomen, hervinden hun ge

moeds rust. Jaap: “De frustratie bouwt zich in een conflict 

op.	Veel	mensen	die	in	zo’n	situatie	belanden,	kunnen	er	

moeilijk woorden aan geven richting hun buren. De 

ergernis zit dan vaak te diep. Omdat ze buren zijn, worden 

ze direct met de situatie geconfronteerd; het stapelt zich 

op. Meestal wordt het dan ruzie. Maar als er wel een ge

sprek mogelijk is, in een rustige omgeving, dan horen ze 

van elkaar wat ze bezighoudt. Er ontstaat begrip en dan is 

er een basis om afspraken te maken en het nog een keer 

te proberen. De rustige setting waarin het ge sprek plaats

vindt, is erg belangrijk. We zoeken die in een wijkcentrum, 

bij Raster of een woningcorporatie. Dan moet eerst de 

stress en emotie eruit. Als ze zich gehoord voelen, daalt de 

span ning, kunnen we afspraken maken en kunnen ze 

rustig weer weg. Als ze zich dan aan de afspraken houden,  

zijn ze tevreden. Dat is ook wezenlijk anders dan bij de 

Rijdende Rechter; daar blijft altijd een van de twee partijen 

in wrok achter. Wij zoeken naar een oplossing waar beide 

partijen mee verder kunnen. Ze hoeven echt niet dagelijks 

bij elkaar op de koffie, elkaar groeten bij de deur is  

ook al wat.”

Online lukt het minder goed
Jaap graaft in zijn geheugen, op zoek naar de mooiste 

bemiddeling waar hij bij betrokken was. “Een paar jaar 

geleden gingen mijn collega en ik op bezoek bij twee 

buurvrouwen. Die maakten elkaar écht voor rotte vis uit. 

Het ging van kwaad tot erger, er viel niet tegenop te 

sussen. Schelden en doen. Tot op het punt dat we blij 

waren dat er nog een paar tafels tussen stonden. Naar 

verloop van tijd werd het toch wat rustiger. Het gesprek 

kwam op een andere buurman. Ineens vonden de dames 

elkaar, met die buurman als soort van gezamenlijke nieuwe 

vijand. Aan het einde van de bemiddeling liepen ze als 

beste vriendinnen de deur uit! Dat vonden we wel heel 

bijzonder, we hadden namelijk het gehele gesprek geen 

poot om op te staan!” Terugblikkend op 20 jaar Buurt

bemiddeling is er volgens Jaap qua klachten weinig 

veranderd. “Het is toch vooral geluidsoverlast waar het om 

draait.” De belangrijkste verandering bleek corona. Jaap: 

“We mochten niet meer bij mensen thuis komen. Online 

lukt	het	gewoon	minder	goed.	Veel	mensen	zitten	niet	als	

vanzelf op MS Teams of snappen ZOOM. Dus ik ben echt 

blij	dat	het	nu	weer	anders	kan.	Lijfelijk	aanwezig	zijn,	met	

z’n allen in een ruimte, dat werkt echt het beste.” Jaap is 

voorlopig nog niet van plan te stoppen. De reden waarom 

hij er ooit mee begon, is nog altijd zijn grootste drijfveer. 

“Voor	mij	gaat	het	na	al	die	jaren	nog	altijd	om	vrede	

stichten. Dat ik daaraan kan en mag bijdragen, blijft de 

belangrijkste stimulans om door te gaan.”           

“Wij zoeken naar een oplossing waar
 beide partijen mee verder kunnen. 

Ze hoeven echt niet dagelijks bij 
elkaar op de koffie, elkaar groeten 

bij de deur is ook al wat”
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“Het was fantastisch 

om als buurt

bemiddelaar mijn 

steentje bij te kunnen 

dragen. Vijftien jaar 

heb ik dat echt met 

heel veel plezier 

gedaan. Ik kijk op een 

positieve manier terug 

op deze tijd.” Bep Martin

“Lastige mensen bestaan niet. Mensen zijn verschillend

en dat kan best lastig zijn!” Marian

“Ook al is een conflict niet opgelost, als

buurtbemiddelaar heb je toch geholpen. Je 

maakt onderdeel uit van een gezellige groep. 

Het in duo’s op pad gaan is zo waardevol. 

Twee horen en zien meer dan één. Het voor 

elkaar krijgen van een afspraak kost vaak 

meer energie en tijd dan de bemiddelings

gesprekken aan tafel.” Gert-Jan vd Vegt
“De kortste weg van A naar B.”
Bas

quotes van

(oud) BUURT-
BEMIDDELAARS
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“Bewoners gaan zélf 
de verantwoordelijkheid
dragen voor het oplossen
van een conflict”
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et werk van Thamar is heel breed: van woonfraude 

tot mensen die verzamelen, van huisvervuiling tot 

sociale overlast. “Rentree krijgt meldingen binnen 

van buren en externen én gaat zelf de wijk in. Dat doen 

onze woon makelaars. Die krijgen veel informatie, ook van 

be woners die ze op straat aanspreken. Zij pakken op wat 

ze kunnen op lossen; is het probleem groter of is er meer 

nodig, dan kom ik in beeld. We proberen er aan de voor

kant zoveel mogelijk voor te zorgen dat mensen op een 

prettige manier in hun eigen huis kunnen blijven wonen.”

Initiatief bij bewoners
Bij grote of ingewikkelde problematiek komt Buurt bemid

de ling dus niet in beeld. Thamar schakelt door naar Buurt

bemid de ling als problemen nog ‘klein’ zijn. “In totaal gaat 

het om zo’n 150 overlastmeldingen, waarvan er 30 zijn 

doorverwezen naar Buurtbemiddeling. Andere zaken 

komen uiteindelijk niet bij Buurtbemiddeling terecht, om

dat bewoners toch niet ge motiveerd zijn om te bellen, ook 

niet voor advies. Of omdat er problematiek boven tafel 

komt die niet bij Buurtbemiddeling hoort. En af en toe 

lossen de bewoners een conflict ook zelf op. Wij wijzen 

vooral door als zaken oplosbaar lijken.” De on afhankelijk

heid van Buurtbemiddeling helpt. “Als wij langs komen, 

voelt dat voor bewoners vaak ‘zwaar’. Dan is het er varen 

signaal: ‘Jullie willen me het huis uit hebben’. Terwijl de 

rechter uiteindelijk over zaken beslist. In bewoners conflic

ten kies je als Woonbedrijf, in de ogen van de bewoners, al 

snel partij. En vaak willen bewoners zaken ook helemaal 

niet op de spits drijven, er is best de nodige compassie. ‘Als 

iets maar ophoudt of als het maar eens rustig wordt’. We 

zetten bewoners daarom graag op het spoor van Buurt

bemiddeling. Daarmee ligt het initiatief bij henzelf. 

HThamar Leemkuil is woonconsulent bij

Woonbedrijf Rentree. Eerder was ze 

actief in de zorg, waar ze met dezelfde 

mensen werkte als bij Rentree. Toen 

stond ze meer naast haar client, vanuit 

wonen staat ze meer voor het collectief. 

Voor buren, de straat en de buurt. Het 

grote belang is de buurt. Daar komt ook 

Buurtbemiddeling in beeld. “Als wij de 

indruk hebben dat mensen wel kunnen, 

maar niet willen, zetten we Buurt

bemidde ling in. Want dat is de stap die  

ze vanuit hun eigen motivatie moeten 

zetten. We denken dat de oplossing 

duurzamer is als bewoners er zelf  

een rol in hebben.”
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In een enkel geval leid ik warm door. Dan zoek ik zelf 

contact met Buurtbemiddeling.” 

Motiverende gespreksvoering
Niet in iedere gemeente is Buurtbemiddeling. Dat merkte 

Thamar laatst nog, tijdens een training. “Ik ontmoette veel 

enthousiasme van professionals die Buurtbemiddeling niet 

kenden. Ze vonden het prachtig.” Over de winst voor 

Rentree is ze duidelijk. “Bewoners gaan zélf verantwoorde

lijkheid dragen voor de oplossing van een conflict. Het leert 

ze dat ze niet alles zomaar bij ons kunnen neerleggen. Als 

ze willen dat er iets gebeurt of verandert, moeten ze ook 

zelf in actie komen! Want, ondanks onze motiverende 

gespreksvoering, krijgen we regelmatig terug dat ‘met hem 

of haar niet valt te praten’. Terwijl er niet eens een gesprek 

is geweest. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Bijvoor

beeld bij schreeuwende mensen op straat. Maar dan heb

ben meer mensen er last van. Winst voor de buurten is dat 

er meer wederzijds begrip ontstaat. En oog voor waar 

bewoners mee zitten.” Thamar komt weer terug bij de 

vergelijking met haar vorige werk. “Toen ik hulpverlener 

was, werkte ik vooral voor de cliënt. En was ik niet bezig 

met zijn of haar positie of rol in de buurt. Met de overlast 

die een cliënt veroorzaakte. En al helemaal niet met 

Buurtbemiddeling als instrument waar ik gebruik van kon 

maken. Ik zie hier een volgende stap voor Buurt bemidde

ling. Kom bij nog meer organisaties in beeld. Zodat nog 

meer professionals, vaker en sneller, buren conflicten door 

kunnen verwijzen. Zodat Buurtbemiddeling deze con flic

ten, als ze nog klein zijn, kan oplossen. Met bewoners!” 

“Winst voor de buurten is dat 
er meer wederzijds begrip 

ontstaat. En oog voor waar 
bewoners mee zitten”
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Colofon
Teksten: Caroline Holsheimer, Eelco Visser  

en gemeente Deventer

Eindredactie: Caroline Holsheimer en Eelco Visser

Beeld: Buurtbemiddeling Deventer  

en alle (organisaties van de) geïnterviewden

Grafisch ontwerp en vormgeving: Coert de Boe

Drukwerk: Drukwerkdeal



“Buurtbemiddeling is nuttig, eervol, 

dankbaar, leerzaam, soms moeilijk, maar 

altijd enerverend!“ Jan Jaap, buurtbemiddelaar


