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BUURTBEMIDDELING EEN LOGISCHE EERSTE 
EN EFFECTIEVE STAP BIJ BURENOVERLAST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Steeds meer mensen doen een beroep op Buurtbemiddeling voor eerste hulp bij een burenruzie. Eind 2019 
stond de teller op 291 gemeenten die Buurtbemiddeling aanbieden. Dat is circa 82 procent van het aantal 
Nederlandse gemeenten. 

Buurtbemiddeling Kwadraad wordt uitgevoerd door 6 

coördinatoren in 10 gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse 

Vecht, Zuidplas, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, 

Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Oudewater en Zoeter- 
meer). Kwadraad, gemeenten, woningcorporaties en politie 

van bovengenoemde gemeenten vinden elkaar al jaren in 

een goede samenwerking. Wij zijn trots te kunnen melden 

dat per januari 2020 Buurtbemiddeling Kwadraad is uitge- 
breid met de gemeente Zoetermeer. 

 

Na advies van de coördinator Buurtbemiddeling of samen 

met getrainde bemiddelaars leren buurtgenoten weer met 

elkaar in gesprek te komen en goede afspraken te maken. 

De kracht van Buurtbemiddeling zit in het gegeven dat de 

bemiddelaars onpartijdig zijn en dat zij een onafhankelijke 

en neutrale houding aannemen in de begeleiding van de 

buren. De werkwijze werkt het best in een vroeg stadium 

en bij niet al te ernstige problemen. Uitgangspunt binnen 

Buurtbemiddeling is dat zelfbedachte oplossingen duurza- 

mer zijn dan opgelegde oplossingen. 

 
Binnen Kwadraad zijn er circa 90 gecertificeerde bemidde- 

laars die de huisbezoeken en de bemiddelingen in hun vrije 

tijd voor hun rekening nemen. Door de vroegtijdige inzet 

van buurtbemiddelaars ontstaat de meeste kans van 

 

slagen en wordt professionele organisaties tijd, energie 

én geld bespaard. 

 
Het jaar 2019 was een geslaagd jaar voor Buurtbemidde- 

ling Kwadraad. Er zijn 483 meldingen in het gehele werkge- 

bied in behandeling genomen. Van deze meldingen is circa 

75% met goed gevolg afgesloten. In de laatste vijf jaar zijn 

de aanmeldingen landelijk met 40% gestegen. 

 
De belangstelling voor Buurtbemiddeling neemt toe; in 

2019 is Buurtbemiddeling vaak in de landelijke media 

geweest. De samenleving blijft veranderen. Zo wordt het 

langer zelfstandig blijven wonen gestimuleerd. Dit geldt 

met name voor steeds ouder wordende inwoners en inwo- 

ners met psychische problemen. Ook leven we in een mul- 

ticulturele samenleving. 

 
Deze ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk vlak zor- 

gen binnen Buurtbemiddeling voor een toename van het 

aantal complexe zaken. 

In 2020 zal Buurtbemiddeling Kwadraad zich verder oriën- 

teren op deze ontwikkelingen in de samenleving. 

 
Buurtbemiddeling Kwadraad BRENGT BUREN 
BIJEEN. 

Een burenruzie die onschul- 

dig begint met een kleine 

ergernis en steeds hoger 

oploopt. Buurtbemiddeling 

kan dergelijke problemen in 

de kiem smoren. Het is een 

methode die in Nederland 

al langere tijd met succes 

wordt toegepast. Na advies 

van de coördinator Buurt- 

bemiddeling of samen met 

getrainde, onafhankelijke 

bemiddelaars leren buurt- 

genoten 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. 

WAT IS 
 

Gericht op herstel van buren- 

relaties 

Een snelle, vroegtijdige aanpak 

voorkomt escalatie 

De bemiddelaars zijn onpartij- 

dig en geven geen oordeel 

Gesprekken met de bemidde- 

laars zijn altijd vertrouwelijk 

Buren zijn zelf verantwoordelijk 

voor de oplossing 

Zelfbedachte oplossingen zijn 

duurzamer dan opgelegde 

oplossingen 

Voor buren is deelname gratis 
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BUURTBEMIDDELING STICHTSE VECHT 
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VERWIJZERS AANTAL % 
Eigen initiatief 24 25% 

Politie 19 20% 

Woningbouwcorporatie Portaal 10 10% 

Woningbouwcorporatie Vecht en Omstreken 10 10% 

Eigen initiatief op advies van politie  9  9% 

Eigen initiatief op advies van  woningbouwcorporatie     9  9% 

Eigen initiatief op advies van gemeente  6  6% 

Gemeente 4 4% 

Maatschappelijke dienstverlening 3 3% 

Welzijnsorganisatie 1 1% 

Overige organisaties 1 1% 

TOTAAL 96 100% 

• Eigen initiatief 
• Politie 
• Woningbouwcorporatie Portaal 
• Woningbouwcorporatie Vecht en Omstreken 
• Eigen initiatief op advies van politie 
• Eigen initiatief op advies van woningbouw- 

corporatie 

• Eigen initiatief op advies van gemeente 
• Gemeente 
• Maatschappelijke dienstverlening 
• Welzijnsorganisatie 
• Overige organisaties 

In 2019 is het aantal aanmeldingen met een opmerkelijke hoeveelheid gestegen. Het betreft namelijk een stijging van 17 aanmeldingen t.o.v. 2018 (79 mel- 

dingen). Precies de helft van deze 96 meldingen is door inwoners zelf gedaan, namelijk 48 keer. Hiervan is de helft op advies van een netwerkpartner. 

 
 

KOOP/HUURWONINGEN AANTAL % 

• Koopwoningen 
• Huurwoningen Vecht en Omstreken 
• Huurwoningen Portaal 
• Huurwoningen Wst Kockengen 

 

Het aantal geregistreerde koop/-huurwoningen laat zien dat in 2019 de verdeling tussen koop en huur min of meer gelijk opgaat. 
 
 

WIJKEN AANTAL % 
Maarssenbroek 36 38% 

Breukelen 19 20% 

Maarssen 18 19% 

Loenen 14 15% 

Vreeland 4 4% 

Kockengen 2 2% 

Nigtevegt 1 1% 

Nieuwersluis 1 1% 

Tienhoven 1 1% 

TOTAAL 96 100% 

• Maarssenbroek 
• Breukelen 
• Maarssen 
• Loenen 
• Vreeland 
• Kockengen 
• Nigtevegt 
• Nieuwersluis 
• Tienhoven 

Ook in 2019 is Buurtbemiddeling actief geweest in het merendeel van de kernen in Stichtse Vecht. De meeste aanmeldingen zijn wederom afkomstig uit 

Maarssenbroek. 
 

AARD VAN DE KLACHT 
 

AANTAL 
 

% 
Pesten / treiteren / schelden /roddelen /  • Pesten / treiteren / schelden / roddelen / 

lastigvallen / verstoorde relatie 34 35% lastigvallen / verstoorde relatie 

Geluidsoverlast 33 34% • Geluidsoverlast 

Tuin / buitenproblemen 12 13% • Tuin / buitenproblemen 

Overlast dieren 8 8% • Overlast dieren 

Overlast kinderen 3 3% • Overlast kinderen 

Bedreiging / intimidatie 2 2% • Bedreiging / intimidatie 

Parkeerproblemen 2 2% • Parkeerproblemen 

Stank 1 1% • Stank 

Overig 1 
1% 

• Overig 

TOTAAL 96 100% 

In 2019 is (net zoals in 2018) de meest gehoorde klacht die van een verstoorde onderlinge relatie en het gedrag wat daaruit voortvloeit. Geluidsoverlast staat 

op een goede 2e plaats. 

 
 
 
 

k) 

 
 
 
 
 

Koopwoningen 62 48% 

Huurwoningen Vecht en Omstreken 36 28% 

Huurwoningen Portaal 31 24% 

Huurwoningen Wst Kockengen 1 1% 
TOTAAL 130 100% 

 

SOORT MELDING 
 

AANTAL 
 

% 
Normale zaak 79 82% • Normale zaak 

Complexe zaak (psycho-sociale problematiek) 4 4% • Complexe zaak (psycho-sociale problematie 

Complexe zaak (taalprobleem) 3 3% • Complexe zaak (taalprobleem) 

Eerder bemiddeld 3 3% • Eerder bemiddeld 

Meerpartijen 3 3% • Meerpartijen 

Complexe zaak (multiproblematiek) 2 2% • Complexe zaak (multiproblematiek) 

Bewoners versus bedrijf 2 2% • Bewoners versus bedrijf 

Totaal 96 100% 

 Het merendeel van de zaken is te typeren als normaal. In 2019 is 9% van het aantal aanmelding te typeren als complex. Complexe zaken vragen meer tijds- 

investering van zowel coördinator als bemiddelaars. Dit aantal is in 2019 met 3% gestegen t.o.v. 2018. 
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Van alle geschikte en afgeronde zaken, 

78 aanmeldingen, kwam het in 72% 

van de gevallen tot een succesvolle af- 

sluiting. Dit resultaat ligt in de lijn met 

het landelijk gemiddelde van (70%). 

 
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 inhoud van Buurtbemiddeling of 

waren na advies/huisbezoek zelf in 

staat met hun buren in gesprek te 

gaan wat tot verandering van de situa- 

tie leidde. 

 
Bij 10 zaken kwamen buren na een ge- 

zamenlijk gesprek onder begeleiding 

van bemiddelaars nader tot elkaar. 

Bij de resterende aanmeldingen kwam 

er rust in de situatie door verhuizing 

van een buur, coachende gespreks- 

voering en warme doorverwijzing. 

Dit betekent dat de coördinator besluit 

dat, gezien de problematiek die er 

speelt, het Buurtbemiddelingstraject 

niet wordt voortgezet maar dat buren 

naar een andere instantie worden 

doorverwezen. 

 
Het grootste compliment gaat uit naar 

de buurtbemiddelaars die zich ook in 

2019 geheel belangeloos hebben inge- 

zet voor de inwoners en leefbaarheid 

in Stichtse Vecht. 

 
Voor meer informatie over de cijfers en 

resultaten kunt u contact opnemen 

met de betreffende projectcoördinator 

Buurtbemiddeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je geeft geen oordeel en spreekt je mening niet uit. Het geeft veel 
bevrediging als je merkt dat buren meer begrip krijgen voor elkaars 
situatie en afspraken kunnen maken. Natuurlijk lukt niet alles en is 
een bemiddelingsgesprek soms niet passend  of  mogelijk.  Dan 
helpt soms alleen het intakegesprek al om het woongenot in de 
buurt te verbeteren. 

 
TEAMWORK 
Ik vind het heel fijn dat je als buurtbemiddelaar met z’n tweeën op 
pad gaat. Je doet het altijd samen en kunt elkaar aanvullen en hel- 
pen. Je staat er dus nooit alleen voor en dat maakt het echt team- 
work. Ook hebben we regelmatig teamavonden, waarin we van 
elkaar leren door elkaar lastige situaties voor te leggen en tips te 
geven. 

 

 
 
 

 
Met veel plezier en enthousiasme ben ik zo’n anderhalf jaar geleden 
in de rol van buurtbemiddelaar gestapt. Sinds kort woon ik weer in 
Woerden en ik keek uit naar een mooie invulling van een stuk vrijwil- 
ligerswerk, waarin je een bijdrage aan de gemeenschap kunt geven. 

 
BRUGGEN SLAAN 
Als buurtbemiddelaar ga je in gesprek met buren waartussen het 
even wat minder soepel loopt en laat je hen vooral zelf ontdekken 
waar eventuele bruggen geslagen kunnen worden. Ik vind het een 
leuke uitdaging om hieraan een bijdrage te leveren. Vooral luisteren, 
samenvatten en doorvragen bieden inzicht in wat er speelt. 
Daarnaast probeer je – samen met je collega buurtbemiddelaar – 
het gesprek op een neutrale wijze op gang te houden. 

OPLEIDING 
Gedegen praktische opleidingen en bijscholingscursussen, die ook 
door Kwadraad worden verzorgd, zorgen er voor dat je goed toege- 
rust op pad gaat. In deze opleidingen leer je bijvoorbeeld hoe je het 
commitment van buren om met elkaar in gesprek te gaan kunt ver- 
groten, of hoe je kunt zorgen dat de afspraken die gemaakt worden 
beklijven. 

 
Ik zet mij nog graag een aantal jaren voor dit mooie werk in om 
daarmee de leefbaarheid en het plezierig wonen in het mooie 
Woerden te vergroten. 

 
Bert van der Vis 
Buurtbemiddelaar Woerden 

“Vooral luisteren, samenvatten en doorvragen” 

BERT VAN DER VIS • BUURTBEMIDDELAAR WOERDEN 

 
TOTAAL AANTAL AANMELDINGEN 96 100% 

In behandeling 3 

Ongeschikt voor bemiddeling 3 

Eerste partij is verwezen naar BBM en 

weigert bemiddeling na telefonische intake 12 

TOTAAL 18 

   

TOTAAL AANTAL AFGERONDE ZAKEN: 78 100% 

Informatie en advies gegeven 16 21% 

Opgelost na bemiddelingsgesprek 10 13% 

Opgelost na intakegesprekken 24 31% 

Warme doorverwijzing 2 3% 

Opgelost na verhuizing 3 4% 

Opgelost na coaching 1  1% 

TOTAAL AANTAL ZAKEN POSITIEF NA BBM:    56 72% 

Tweede partij weigert bemiddeling 15 19% 

Geen oplossing 7 9% 

TOTAAL AANTAL ZAKEN MET 

ANDER RESULTAAT: 22 28% 
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“Beide buren kunnen hun verhaal kwijt. Soms is dat genoeg.” 

MARIANNE DEN BESTEN en WISSAM ACHARKI 
 

 
Marianne den Besten is werkzaam bij 
Mozaïek Wonen. Een van de woningcorpora- 
ties in midden Nederland. Zij spant zich in 
voor prettig wonen in o.a. Gouda en Bode- 
graven-Reeuwijk. Samen met de bewoners, 
(maatschappelijke) organisaties en de ge- 
meenten. 
Tegelijkertijd heeft zij ook te maken met een 
groep huurders die steeds diverser wordt. 
Dat betekent dat zij als geen ander beseft 
hoe belangrijk het is bewoners te betrekken 
bij het verbeteren van de leefbaarheid. 
Marianne heeft al meer dan 20 jaar ervaring 
en heeft sinds een jaar Wissam Acharki als 
collega. 

 
IN WELK SOORT SITUATIES VERWIJZEN JULLIE 

BEWONERS DOOR NAAR BUURTBEMIDDELING? 

Bewoners laten van zich horen wanneer ze ergens 
mee zitten. Als blijkt dat er iets speelt tussen hen 
en de buren dan bekijken we eerst of er sprake is 
van ergernissen of echte overlast. Vaak is sprake 
van ergernissen en dan verwijzen we door naar 
Buurtbemiddeling. 

 

Die ergernissen kunnen heel verschillend zijn. 
Veel heeft te maken met geluid, bijvoorbeeld het 
lopen op hakken dat doorklinkt of rennende en 
spelende kinderen. Maar het kan ook gaan om 
takken die over de schutting hangen. 

We gaan het gesprek aan met de bewoners en vra- 
gen als eerste of zij dit zelf al hebben aangekaart 
bij de buren. We horen hen dan vaak zeggen “ik 
woon er naast en u moest eens weten hoe erg het 
is”. Maar als we dan vragen of ze hier met hun 
buren over hebben gesproken dan horen we 
meestal “Dat ga ik echt niet doen...” 

Mensen vinden het moeilijk en het lijkt erop dat 
de drempel om zelf in actie te komen steeds  
hoger wordt. Aan de andere kant wordt de erger- 
nis vaak wel groter. Mensen zijn ook vaak bang 
voor allerlei represailles .Terwijl daar als je het van 
een afstand bekijkt, geen reden toe is. 

 
“Laatst hadden we een gesprek met een ouder 
echtpaar”, vertelt Marianne. Elke avond worden  
zij wakker rond half elf ’s avonds doordat de  
buren hun rolluiken naar beneden doen en dat 
veroorzaakt een vervelend geluid. Verder dan een 
goedemorgen waren ze met hun buren niet geko- 
men, hoewel ze al best een tijd naast elkaar woon- 
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een gesprek over die last durfden ze echt niet aan. 
Terwijl ik dacht: “deze buren beseffen zich waar- 
schijnlijk helemaal niet dat hun rolluik geluid 
maakt”. Maar soms zijn mensen gewoon geen 
makkelijke praters. Wij zijn er van overtuigd dat  
we door Buurtbemiddeling erger voorkomen. Als 
we in dit soort situaties niks zouden doen, dan   
kan het uiteindelijk wel escaleren en worden er- 
gernissen ineens groter. Soms is er helaas sprake 
van echte overlast. Voor ons betekent dit dat we al 
langer bezig zijn met deze kwestie en vaak is er 
dan al een heel dossier en zijn er meer partijen en 
instanties bij betrokken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat ook vaak voorkomt is dat wij alleen één kant 
van het verhaal horen. Het perspectief van de 
andere buren kennen we niet. Wanneer we dan 
Buurtbemiddeling inschakelen, en er volgt een 
gesprek met beide buren, wil dat vaak ook al de 
angel eruit halen. Beiden kunnen hun verhaal 
kwijt en soms is dat genoeg. 

 
Onze gemeente is niet zo groot, maar ook voor 
ons is het fijn dat we dit aan bewoners kunnen 
aanbieden. 

We zijn tevreden over de samenwerking met 
Buurtbemiddeling en houden dit graag zo. 

 

 

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 

http://www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling
mailto:buurtbemiddeling@kwadraad.nl

