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Een burenruzie die onschuldig 
begint met een kleine ergernis
en steeds hoger oploopt. 
Buurtbemiddeling kan derge-
lijke problemen in de kiem 
smoren. 
Het is een methode die in 
Nederland al langere tijd met 
succes wordt toegepast. Na 
advies van de coördinator
Buurtbemiddeling of samen
met getrainde, onafhankelijke
bemiddelaars leren buurtge-
noten weer met elkaar in 
gesprek te komen en goede 
afspraken te maken. 
De methode werkt het best in 
een vroeg stadium en bij niet al
te ernstige problemen. Dat lukt
in maar liefst twee derde van de
gevallen.

Steeds meer mensen doen een beroep op Buurt-
bemiddeling voor eerste hulp bij een burenruzie. 
Eind 2018 stond de teller op 301 gemeenten die
Buurtbemiddeling aanbieden. Dat is circa 80 procent
van het aantal Nederlandse gemeenten. 

Buurtbemiddeling Kwadraad wordt uitgevoerd door 
5 coördinatoren in 9 gemeenten (Gouda, Woerden,
Stichtse Vecht, Zuidplas, Krimpen aan den IJssel,
Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinx-
veen en Oudewater). In 2018 is Buurtbemiddeling
uitgebreid met de gemeente Oudewater. Kwadraad, 
gemeenten, woningcorporaties en politie vinden 
elkaar al jaren in een goede samenwerking.

Na advies van de coördinator Buurtbemiddeling of
samen met getrainde, onafhankelijke, onpartijdige,
neutrale bemiddelaars leren buurtgenoten weer met
elkaar in gesprek te komen en goede afspraken te
maken. De methode werkt het best in een vroeg 
stadium en bij niet al te ernstige problemen. 

Uitgangspunt binnen Buurtbemiddeling is dat zelf-
bedachte oplossingen duurzamer zijn dan opge-
legde oplossingen. 

Binnen Kwadraad zijn er circa 60 gecertificeerde 
bemiddelaars actief, die de huisbezoeken en de 
bemiddelingen in hun vrije tijd voor hun rekening
nemen. Door de vroegtijdige inzet van buurtbemid-
delaars, ontstaat de meeste kans van slagen en
wordt professionele organisaties tijd, energie én 
geld bespaard.

Het jaar 2018 was een geslaagd jaar voor Buurtbe-
middeling Kwadraad. Er zijn 450 meldingen in het
gehele werkgebied in behandeling genomen. Van
deze meldingen is circa 70% met goed gevolg 
afgesloten.

De samenleving verandert. Zo wordt het (langer) 
zelfstandig blijven wonen (ook bij psychische proble-
matiek) en het nemen van meer eigen verantwoorde-
lijkheid gestimuleerd. Het gebruik van sociale media
neemt toe en we leven in een multiculturele samenle-
ving. Rekening houdend met deze sociaal-maatschap-
pelijke ontwikkelingen zal Buurtbemiddeling Kwadraad
zich in 2019 verder oriënteren op het vergroten van de
kennis van communicatie. 

Buurtbemiddeling Kwadraad: BRENGT BUREN BIJEEN!A
T

M
v
o

rm
g

e
v
in

g
.n

l

WAT IS 
BUURTBEMIDDELING:

BUURTBEMIDDELING EEN LOGISCHE EERSTE
EN EFFECTIEVE STAP BIJ BURENOVERLAST

1.  Deelname is gratis (en dus laag-
drempelig).

2.  Mensen zijn zelf verantwoorde-
lijk voor de oplossing van een
conflict.

3.  Een snelle, vroegtijdige aanpak
voorkomt escalatie.

4.  Zelfbedachte oplossingen zijn
duurzamer dan opgelegde 

    oplossingen.
5.  De bemiddelaars stellen zich 

onpartijdig op en geven geen
oordeel.

6.  Gesprekken en afspraken zijn
strikt vertrouwelijk.
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VERWIJZERS AANTAL %
Politie 14 41%
Woningbouwvereniging Reeuwijk 5 15%
Eigen initiatief 6 18%
Eigen initiatief op advies van Mozaïek Wonen 2 6%
Mozaïek Wonen 3 9%
Gemeente 3 9%
Rechtsbijstand 1 3%
TOTAAL 34 100%

KOOP/HUURWONINGEN AANTAL %
Koopwoningen 34 50%
Huurwoningen WBVR 12 18%
Huurwoningen Mozaïek Wonen 18 26%
Particuliere verhuur 4 6%
TOTAAL AANTAL 68 100%

AARD VAN DE KLACHT AANTAL %

Geluidsoverlast 13 38%
Verstoorde relatie: pesten, treiteren, schelden,
roddelen 7 21%
Tuin/Grondgeschil 6 18%
Overlast dieren 3 9%
Parkeerproblemen 2 6%
Stank 2 6%
Rommel 1 3%
TOTAAL 34 100%

SOORT MELDING AANTAL %
Normale zaak 25 74%
Complexe zaak (psychosociale problematiek) 3 9%
Complexe zaak (multiproblematiek) 1 3%
Eerder bemiddeld 3 9%
Meerpartijen zaak 2 6%
TOTAAL 34 100%
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WIJKEN AANTAL %
Reeuwijk-Brug 6 18%
Reeuwijk-Dorp 3 9%
Broekvelden 8 24%
Bodegraven Noord 7 21%
Bodegraven Centrum 7 21%
Dronenwijk 3 9%
TOTAAL 34 100%

• Reeuwijk-Brug

• Reeuwijk-Dorp

• Broekvelden

• Bodegraven Noord

• Bodegraven Centrum

• Dronenwijk

• Normale zaak

• Complexe zaak (psychosociale problematiek)

• Complexe zaak (multiproblematiek)

• Eerder bemiddeld

• Meerpartijen zaak

Het aantal aanmeldingen in 2018 is 34. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Vanaf 2016 zien we het aantal aanmeldingen jaarlijks toenemen. 
Van 19 zaken in 2016, 31 in 2017 naar 34 in 2018. De verdeling over de verschillende verwijzers is vergelijkbaar met 2017, waarbij de politie de meeste zaken bij
Buurtbemiddeling aanmeldt.

In 2018 zijn er net zoveel huurders als kopers die van de diensten van Buurtbemiddeling gebruik hebben gemaakt. 

In tegenstelling tot 2017 zijn er in 2018 geen zaken uit Driebruggen, Nieuwerbrug of de Meije aangemeld.

In 2016 en 2017 was de meeste gehoorde klacht van de buren een verstoorde onderlinge relatie en het gedrag wat daaruit voortkomt. In 2018 klaagt de meer-
derheid van de buren over geluidsoverlast. Dit past in het landelijk beeld waarbij geluidsoverlast al jaren de meest gehoorde klacht is.

Op landelijk niveau zien we het aantal complexe aanmeldingen bij Buurtbemiddeling jaarlijks toenemen. In Bodegraven-Reeuwijk zien we een ander beeld; 
in 2018 is 12% van het aantal zaken te typeren als complex. Dat is een afname ten opzichte van 2017 waarin 22% van het aantal zaken als zodanig werd 
geregistreerd. 
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Hoe is het mogelijk dat een buur waar je altijd goed mee door

de bocht kon, opeens je ergste vijand lijkt en je leven dag en

nacht in de greep houdt? En belangrijker nog: wat doe je

eraan om jezelf weer op de rit te krijgen en bij voorkeur de 

relatie te herstellen? Buurtbemiddeling probeert buren, die

het zelf niet meer lukt om meningsverschillen of ergernissen

gezamenlijk op te lossen, weer om de tafel te krijgen en met

elkaar in gesprek te brengen.

Sinds begin 2018 ben ik onderdeel van een club van 16 buurtbemid-
delaars bij Kwadraad. Een gemêleerd gezelschap qua leeftijd en 
achtergrond, maar met allemaal een gemeenschappelijk doel om
mensen weer bij elkaar te brengen en te helpen hun problemen zelf
op te lossen en zo een bijdrage te leveren aan een prettigere sa-
menleving in de buurt en in de stad. Een aantal van ons hebben
een Mediation opleiding gedaan en zijn daarnaast via Kwadraad
nog eens opgeleid tot buurtbemiddelaar. 
Eigen levenservaringen dragen natuurlijk ook bij aan het kunnen 
invoelen, luisteren en het stellen van de juiste vragen om mensen
zelf na te laten denken over hun belangen en mogelijke oplossin-
gen. Een speciale vooropleiding is dus niet nodig.

Met zijn tweeën ga je op pad wanneer iemand Buurtbemiddeling
heeft ingeschakeld. Altijd weer spannend om bij mensen aan te bel-
len, alhoewel je merkt dat mensen toch vaak blij zijn met de aan-
dacht en graag vertellen over wat ze dwars zit. Vaak moeten we wel
nog even verduidelijken dat we geen ‘Rijdende Rechters’ zijn en
daarmee onpartijdig en dus geen oordeel vellen over wat dan ook.

Ook al lukt het niet altijd om mensen op een neutrale plek aan tafel
te krijgen, de intake gesprekken hebben vaak al een positief effect.
Voor mijzelf geven de gesprekken veel inzicht in waar mensen zoal
mee kunnen zitten en hoe verschillend ze daarmee om gaan. 

Van mijn collega bemiddelaars leer ik ook telkens weer, waardoor je
merkt dat je groeit in je rol als bemiddelaar. Al met al een verrijking
om buurtbemiddelaar te mogen zijn en ik hoop nog lang een bij-
drage te kunnen leveren aan het verbeteren van de verstandhou-
ding tussen buren.

Erik van Dijk - Buurtbemiddelaar

“Buurtbemiddeling probeert buren weer met elkaar in gesprek te brengen”

ERIK VAN DIJK - BUURTBEMIDDELAAR

Van alle geschikte en afgeronde zaken,
26 stuks, kwam het in 62% van de ge-
vallen tot een succesvolle afsluiting. 
In de meeste gevallen kwam het tot
een oplossing na telefonisch contact
met de coördinator of een gesprek 
met de bemiddelaars bij de bewoners
thuis. 

Buren waren na een dergelijk gesprek
voldoende geïnformeerd over de in-
houd  van Buurtbemiddeling of waren
na advies/huisbezoek zelf in staat met
hun buren in gesprek te gaan.
Bij 3 zaken kwamen buren na geza-
menlijke gesprekken onder begelei-
ding van bemiddelaars nader tot
elkaar. In 1 geval leidde een gezamen-
lijk gesprek niet tot een oplossing.

In 2018 zijn er 2 aanmeldingen afge-
rond door een “warme doorverwij-
zing”, dat betekent dat de coördinator
Buurtbemiddeling na telefonisch con-
tact met de buren of na huisbezoek
van de bemiddelaars besluit dat, ge-
zien de problematiek die er speelt, het

buurtbemiddelingstraject niet wordt
voortgezet, maar dat buren naar een
andere instantie worden doorverwe-
zen. Zo zijn er buren verwezen naar de
politie en Mozaïek Wonen.

In vergelijking met vorig jaar zien we
in 2018 een stijging van 15%  naar 31%
‘tweede partijen’ die afzien van een ge-
zamenlijk gesprek met hun buren. 

We kijken terug op een positief  jaar,
waarin er in onderlinge samenwerking
met de partners in het maatschappe-
lijk veld veel werk is verzet. Het groot-
ste compliment gaat echter uit naar 
de vrijwillige  buurtbemiddelaars die
zich ook in 2018 geheel belangeloos
hebben ingezet voor de inwoners en
leefbaarheid in de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk. 

Voor meer informatie over de cijfers en
resultaten kunt u contact opnemen
met Marjolein Waagmeester, coördina-
tor Buurtbemiddeling in Bodegraven-
Reeuwijk.

           TOTAAL AANTAL AANMELDINGEN:                    34  100%

                                                                                                           

              In behandeling                                                                  4    12%

              Ongeschikt voor Buurtbemiddeling                                 3      9%

               Contatlegging niet mogelijk                                              1      3%

              TOTAAL:                                                                            8    24%

                                                                                                           

              TOTAAL AANTAL AFGERONDE ZAKEN:                     26  100%

              Informatie en advies gegeven                                          8     31%

              Opgelost na intakegesprekken                                        2      8%

               Opgelost na bemiddelingsgesprek(ken)                          3    21%

              Warme doorverwijzing                                                      2      8%

               TOTAAL AANTAL ZAKEN POSITIEF NA BBM:             16    62%

                                                                                                          

              Eerste partij ziet af van inzet Buurtbemiddeling             1      4%

              Tweede partij weigert Buurtbemiddeling                         8     31%

               Geen oplossing                                                                 1      4%

              TOTAAL AANTAL ZAKEN MET ANDER RESULTAAT:  10    38%
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BUURTBEMIDDELING KWADRAAD
Contact: Postbus 440 • 2800 AK Gouda • T: 088 - 9004000
www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling • buurtbemiddeling@kwadraad.nl

linkedin.com/company/Kwadraad
twitter.com/Kwadraad
facebook.com/kwadraadmw

Het is simpel: zonder vrijwilligers geen
Buurtbemiddeling. De buurtbemidde-
laars doen het belangrijkste werk en
maken Buurtbemiddeling tot een suc-
ces. Zij zorgen voor een laagdrempelige
manier om conflicten tussen buren in
een vroeg stadium aan te pakken. Voor-
dat vrijwillige buurtbemiddelaars naar
buren gaan, krijgen ze een verplichte
basistraining van 2,5 dag. 

Als erkende trainingsinstelling bij het CCV
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid) leer ik de vrijwillige buurtbemid-
delaars dat ze het probleem niet in eerste 
instantie komen oplossen, maar dat ze de
buren ondersteunen in het herstel van de
onderlinge communicatie. Zolang buren na-
melijk niet constructief met elkaar kunnen
praten, kunnen ze geen oplossing vinden.
Vaak is er sprake van heftige emoties en/of
vaststaande meningen, waar de bemidde-
laars eerst ruimte voor moeten creëren. 
De vrijwilligers leren om neutraal en onpar-
tijdig te luisteren naar beide kanten van de
zaak. Natuurlijk hebben bemiddelaars in het
begin ook vaak een mening, maar tijdens de
opleiding ontdekken ze dat iedere buur
zijn/haar eigen redenen heeft voor zijn/haar
gedrag. Ik leer ze om daar respect voor te
hebben en te accepteren dat iedere buur an-
ders om gaat met een situatie. De bemidde-
laars leren om in de schoenen van beide
buren te gaan staan, waardoor beide buren
zich gezien en gehoord voelen. Op die basis
zijn buren bereid om, met ondersteuning
van de bemiddelaars, met hun buren in ge-
sprek te gaan. Vervolgens leren de bemidde-
laars hoe ze in een heftige situatie de regie
kunnen houden, welke gespreksregels ze
kunnen opstellen, welke vragen belangrijk
zijn en hoe ze beide buren erkenning en
ruimte geven.

In het gesprek met de buren is het belang-
rijkste dat buren naar elkaar gaan luisteren.
Dat maakt dat ze begrijpen waarom hun
buren doen wat ze doen, ook al zijn ze het
er niet mee eens. Als buren elkaar gaan be-
grijpen is de volgende stap dat ze samen
gaan kijken naar de toekomst. Hoe willen ze
met elkaar omgaan? De bemiddelaars leren
hoe ze beide buren kunnen helpen om zich
hun ideale toekomst voor te stellen, waarbij
beiden hun wensen in kunnen brengen. In
dat stadium zijn de buren al in gesprek met
elkaar en begint er hoop te gloren voor een
betere toekomst.

Vervolgens leren de bemiddelaars om
samen met de buren oplossingen te beden-
ken, waardoor zoveel mogelijk wensen voor
de toekomst gehonoreerd kunnen worden.
Tot slot kiezen de buren zelf voor die oplos-
sing(en) waar iedereen tevreden mee is.
Dit proces kost tijd, rust, ruimte en 

vertrouwen. Buren hebben tijd nodig om
zich veilig te voelen en in te zien dat een
beter contact met de buren niet alleen mo-
gelijk is, maar ook wenselijk voor de hele
buurt. Buren worden zelfredzamer, krijgen
meer woonplezier en weten nu hoe ze tot
een oplossing moeten komen.
Aan het einde van de training geef ik advies
aan de coördinator: de vrijwilliger heeft wel
of niet voldoende competenties om als be-
middelaar aan de slag te gaan. Na de basis-
training krijgen de bemiddelaars minimaal 
1 x per jaar een nascholing om hen scherp te
houden op hun handelen, en (nieuwe) vaar-
digheden te oefenen. 
Ik verzorg deze trainingen met heel veel 
plezier omdat het mij een kans geeft bij te
dragen aan woon- en leefplezier voor ieder-
een in Nederland. Buurtbemiddeling is hier-
voor een superkrachtig instrument.

Trainer Frieda Boekel - www.steldat.nl

“Het is simpel: zonder vrijwilligers geen Buurtbemiddeling”

TRAINER FRIEDA BOEKEL


