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CCV: landelijk aanspreekpunt
voor buurtbemiddeling
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het landelijke aanspreekpunt voor buurtbemiddeling en
ondersteunt coördinatoren met advies en handreikingen. Projectleider Frannie Herder schrijft over het succes van
buurtbemiddeling en over het ontstaan, de meerwaarde, de soorten klachten, de vrijwilligers, de oplossingspercentages en andere feiten.
Door Frannie Herder

H

et Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) heeft vele aanpakken in beheer om Nederland
veiliger en leefbaarder te maken. Een daarvan is
buurtbemiddeling. Dat bestaat nu ruim vijftien jaar in
Nederland en heeft zijn succes intussen bewezen. Ervaringen
en onderzoek leren dat het bijdraagt aan een betere leefsituatie
voor bewoners. Want ongestoord wonen is een groot goed en
hoe harmonieuzer mensen samenleven, hoe kleiner de kans op
escalaties en daarmee gepaard gaande onveiligheidsgevoelens en
zelfs criminaliteit.
Paul en Tamara wonen aan de Egelantiersstraat, in een
prachtige krachtwijk. Afgelopen weken hebben ze slapeloze
nachten. Oorzaak: hun nieuwe buren die zich gedragen alsof ze
alleen op de wereld leven. Het echtpaar voelt zich niet fijn in
hun eigen huis en durft de buren ook niet aan te spreken. Ten
einde raad bellen Paul en Tamara hun woningcorporatie: ‘Of
ze er iets aan kunnen doen.’ En zo komen zij in contact met
buurtbemiddeling. Hun ervaringen reizen mee door dit artikel.
Zestien jaar geleden werd buurtbemiddeling in Nederland
geïntroduceerd. Overgekomen uit de Verenigde Staten werd de
werkwijze geschikt gemaakt voor de Nederlandse samenleving.
Ooit in 1996 begonnen met drie projecten en inmiddels
financiert meer dan een derde van alle Nederlandse gemeenten
(164), samen met woningcorporaties, buurtbemiddeling. Het
is een manier om buren (weer) met elkaar in gesprek te
brengen. Samen met onafhankelijke bemiddelaars leren zij
nader tot elkaar te komen en afspraken te maken die voor
beide partijen aanvaardbaar zijn. Buurtbemiddeling is voor
inwoners van de gemeente altijd kosteloos. Deze manier van
conflictbemiddeling werkt het beste in een vroeg stadium, en
bij niet al te ernstige problemen. Paul en Tamara waren er dus,
op zich, op tijd bij. Er was geen sprake van geweld of andere
concrete intimidaties. Want op het moment dat het om een
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misdrijf gaat zoals geweld, mishandeling of bedreiging, dan is
het een zaak voor de politie en de rechter.
De klachten
Buurtbemiddeling is dus met name geschikt voor burenconflicten die een grote impact hebben op het leven van mensen,
maar waarvoor het inschakelen van de politie of de rechter te
ver gaat. Een van de meest voorkomende klachten is dan ook
geluidsoverlast, gevolgd door overlast van personen. Ook
pesten, tuin- of grondgeschillen en overlast van kinderen,
dieren(stank) of rommel komen veel voor. Maar ook meldingen van bijvoorbeeld (ernstige) overlast van een multiprobleemgezin, psychische problematiek, geweld of ernstige en
langdurige overlast komen bij buurtbemiddeling wel eens
binnen. In deze laatste, ernstigere, gevallen verwijst buurt
bemiddeling door naar de meer geschikte instantie. Dit soort
overlast zien gemeente, politie en woningcorporaties namelijk
meestal als een sociaal probleem tussen buren onderling, waar
de rechter zich maar over moet uitspreken.
Overigens is buurtbemiddeling daarmee nog wel een belangrijke partner bij de aanpak van (extreme) woonoverlast. Zij
vormt hierin juist de eerste schakel: conflicten die in een vroeg
stadium worden opgelost, escaleren niet tot een onhoudbare
situatie waarin diverse partijen en juridische procedures een
uitkomst moeten bieden. Buurtbemiddeling is daarmee een
effectieve en ook goedkope aanpak.
Intake buurtbemiddeling
Het echtpaar uit ons voorbeeld werd door de woningcorporatie
doorverwezen naar buurtbemiddeling en kon zo contact
leggen. Samen met de politie zorgen de woningcorporaties
voor zo’n 65 procent van de doorverwijzingen naar buurt
bemiddeling. Bewoners melden zich in zo’n 30 procent zelf
rechtstreeks aan bij de dienst. De rest van de aanmeldingen
komt uit de koker van andere partijen zoals de gemeente,
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maatschappelijk werk en de huisarts. Toen Paul belde met de
coördinator buurtbemiddeling kon hij zijn verhaal doen. Op
basis daarvan wees de coördinator twee bemiddelaars aan die
bij hem op bezoek gingen om uitgebreid zijn verhaal te horen.
Paul vond het wel fijn dat de bemiddelaars uit de buurt
kwamen en vooral ook dat ze niet als bemiddelaars herkenbaar
waren. Hij moest toch niet hebben dat de buren zouden zien
wie er bij hem op bezoek kwamen.
Vermindering werklast professionals
Wanneer politie en woningconsulenten kunnen verwijzen naar
de vrijwillige buurtbemiddelaars, houden zij meer tijd voor
hun eigenlijke taken over. Uit een kwalitatief onderzoek van
het CCV naar buurtbemiddeling stelt een aantal respondenten
van politie en woningcorporaties dat zij door buurtbemiddeling veel tijdswinst boeken; tot maar liefst vier uur per zaak.1
Bovendien erkennen zij dat de opgeleide vrijwilligers betere
bemiddelaars zijn. Een ander aspect dat gunstig werkt is dat
bewoners het prettig vinden om geen politie aan de deur te
krijgen. Dat is kennelijk toch een taboe. En ook huurders
vinden het prettig dat het gesprek plaatsvindt zonder bemoeienis van de verhuurder en zonder dossiervorming. Dat geeft
meer vertrouwen. Dat vonden Paul en Tamara ook. Het was
eigenlijk wel fijn dat een onafhankelijke partij hun probleem
ging oplossen.
Zelfredzaamheid van bewoners
Helaas voor het echtpaar, de eerste boodschap die zij kregen
van de bemiddelaars was dat zij ‘neutraal’ zijn en geen partij
kiezen en geen oplossing aandragen. Want het is, naast het
profijt dat professionals hebben van buurtbemiddeling, vooral
ook winst dat bewoners door buurtbemiddeling leren omgaan
met conflicten. Zo wordt een vervelende situatie, een ruzie met
de buren, in veel gevallen een kans om iets te leren en vaardigheden te ontwikkelen. Betrokken bewoners beseffen dan dat ze
zelf (mede)verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in hun
eigen buurt. Buurtbemiddeling laat mensen zelf eigenaar zijn
van hun probleem en zoeken naar een passende oplossing. En
zo worden bewoners zelfredzaam. Heeft een bewoner eenmaal
een bemiddelingstraject meegemaakt, dan heeft hij handvatten
gekregen om in de toekomst zelf op zijn buren af te stappen.
Uit een onderzoek van CCV naar buurtbemiddeling bleek dat
een groot deel van de betrokkenen denkt dat hij in staat is om
een volgende keer het conflict zelf op te lossen.1
Het belang van bemiddelaars
Zonder vrijwilligers geen buurtbemiddeling. Hun inspanningen hebben eveneens een gunstige uitwerking op de sfeer en
leefbaarheid in de wijk. Ze geven met hun inzet een mooi en
goed voorbeeld naar hun directe omgeving. Mensen die het
belangrijk vinden om prettig te wonen en zich hiervoor willen
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Het CCV en buurtbemiddeling
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een
maatschappelijke organisatie die
Nederland veilig en leefbaar
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maakt. Het CCV inspireert en
versterkt professionals van
publieke en private partijen om
gezamenlijk slimme oplossingen te
realiseren. Dit doet zij door
kwalitatief hoogwaardige kennis te
delen en praktijkgerichte producten en diensten aan te bieden. Het CCV ontwikkelt en
beheert effectieve aanpakken en regelingen. Buurtbemiddeling is een van deze aanpakken. Het CCV treedt sinds 2005
op als het landelijke aanspreekpunt en ondersteunt
professionals bij de organisatie en uitvoering van buurt
bemiddeling. Het CCV volgt vanzelfsprekend de ontwikkelingen in de samenleving en speelt daar waar nodig op in
met een uitbreiding van de aanpak. Zo werd samen met
enkele coördinatoren de dienst ‘coaching als dienst van
buurtbemiddeling’ ontwikkeld. Uit de praktijk waren steeds
meer voorbeelden van bewoners die zelf het conflict wilden
oplossen, maar een steuntje in de rug nodig hadden en
handvatten om een gesprek met hun buren te voeren.
Inmiddels worden er steeds vaker trainingen gegeven aan
coördinatoren en bemiddelaars om coachingstechnieken in
de vingers te krijgen en zodoende aan deze groeiende vraag
tegemoet te komen.

Netwerk
Alle coördinatoren buurtbemiddeling zijn met het CCV
verbonden in een netwerk. Zij worden voorzien van zoveel
mogelijk informatie en praktische zaken, die in veel gevallen
kosteloos zijn. Op regionale en landelijke bijeenkomsten
worden kennis en ervaring onderling uitgewisseld. In nauwe
samenwerking met coördinatoren zijn kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals het registratiesysteem, de jaarlijkse
benchmark met gegevens van alle projecten buurtbemiddeling in Nederland, een kwaliteitstoets voor basistrainingen
(jongeren)buurtbemiddeling en een kwaliteitstoets voor
projecten.
Meer informatie: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling.

inzetten, kunnen zich aanmelden als buurtbemiddelaar. Er zijn
geen opleidingsvereisten, maar er wordt wel gekeken of iemand
sociaal is, goed kan luisteren en een weerspannig gesprek kan
leiden. Zo was Paul in eerste instantie behoorlijk teleurgesteld
dat de bemiddelaars zijn probleem niet gingen oplossen en
voelde zich machteloos. Hij werd boos. De bemiddelaars
konden Paul de ruimte geven om zijn woede te uiten en
slaagden er ook in hem te porren voor een bemiddelings
gesprek met zijn buren. Dat zegt alles over de kwaliteiten die
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bemiddelaars moeten hebben. Een coördinator buurtbemiddeling neemt bij de werving van bemiddelaars verder ook in
ogenschouw wat de intrinsieke motivatie van een persoon is
om vrijwillige buurtbemiddelaar te worden. Belangeloosheid is
hierbij een sleutelbegrip. Bemiddelen om tegemoet te komen
aan registervoorwaarden of PE-punten hoort daar niet bij.
Bovendien streeft een coördinator naar een team van vrijwilligers dat een afspiegeling vormt van de wijk, zodat voor
bemiddelingsgesprekken het beste bemiddelaarsduo kan
worden samengesteld. Oudere mensen vinden het nu eenmaal
prettig als een van de bemiddelaars ook een oudere is, want dat
geeft vertrouwen en die begrijpt hen misschien net wat beter.
De bovenburen van Paul en Tamara, die ook een bezoek
hadden gekregen van de bemiddelaars en ingestemden met een
bemiddelingsgesprek op neutraal terrein, vonden het prettig
dat een van de bemiddelaars dezelfde afkomst had. Ook al
koos hij dan geen partij, het gaf de bovenburen wel een
vertrouwd gevoel.

gemiddeld positieve beoordeling ontvangt de trainingsinstelling een definitieve erkenning.

Een goede training als basis voor succes
Alle vrijwilligers, ongeacht hun achtergrond of opleiding,
krijgen een basistraining. Tijdens de training leren de deel
nemers de werkwijze van buurtbemiddeling aan en ontwikkelen ze de basishouding en vaardigheden die nodig zijn voor het
werk. Paul en Tamara waren best gespannen voor het gesprek
met hun buren in het wijkcentrum. Achteraf viel het hen
alleszins mee. ‘Tja, wat wil je met vijf kinderen? Die moeten
hun energie ook kwijt!’ Daarom maakten ze onderling een
aantal afspraken. Bijvoorbeeld over tijden waarop niet gerend
wordt in huis en ook dat ze de woningcorporatie vragen om
isolatie. Tamara: ‘De bemiddelaars legden ons daarbij geen
afspraken op, maar we hebben er zelf op moeten zweten. Wat
zou werken? Dat gaan we nu samen met de buren ondervinden.’ Dit illustreert wel het belang van een goede training voor
bemiddelaars, want het ligt voor de hand om oplossingen aan
te dragen, terwijl dat juist níét de bedoeling is. Als bemiddelaar
ben je ‘slechts’ een procesbegeleider, de oplossing moet van de
betrokken bewoners komen. Sinds 2010 toetst het CCV dan
ook het trainingsmateriaal van organisaties die de basistraining
vrijwilligers buurtbemiddeling aanbieden. Inmiddels hebben
veertien trainingsinstellingen de toets doorstaan en zijn zij
erkend door het CCV. Om voor deze erkenning in aanmerking
te komen, moeten de basistrainingen van de aanbieders
voldoen aan bepaalde criteria voor het opleiden van vaardige
en competente buurtbemiddelaars. Daarnaast verzamelt het
CCV evaluatieformulieren van cursisten. Alleen met een

22.000 tevreden bewoners
In twee op de drie geschillen leidt de inzet van buurtbemiddelaars tot een oplossing. Uit de jaarlijkse benchmark van het
CCV blijkt dat het gemiddelde oplossingspercentage van 65
procent al een paar jaar stabiel is. In een kwart van de gevallen
vindt een bemiddeling tussen de twee partijen plaats. In de
overige gevallen is er al eerder in het proces een oplossing. Dan
is bijvoorbeeld een (intake)gesprek tussen de bemiddelaars en
een bewoner voldoende. In 2010, zo becijferde het CCV met de
benchmark, waren maar liefst 22.000 bewoners tevreden met de
oplossing dankzij de inzet van buurtbemiddeling. Ook Paul en
Tamara uit dit verhaal zijn tevreden. Ze konden voor hun gevoel
weer ademhalen nadat ze afspraken met hun bovenburen
hadden gemaakt en elkaar normaal weer begroeten in het
trappenhuis. En, ook belangrijk: ze hebben hun nachtrust terug.
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Ook projecten moeten kwaliteit leveren
Naast een toets voor de trainingsinstellingen bewaakt het CCV
ook de aanpak zelf. Daarom toetst hij sinds 2011 ook de
organisaties die buurtbemiddeling aanbieden op kwaliteit.
Coördinatoren buurtbemiddeling kunnen zich hiervoor zelf
opgeven. Ook al doorstaan ze de toets niet in één keer, het
geeft hen een goed inzicht in de sterke en minder sterke kanten
van hun organisatie. Met het advies van het CCV in de hand
kunnen ze gericht werken aan kwaliteitsverbetering. 29
organisaties ontvingen in 2011 een certificaat omdat zij aan de
kwaliteitseisen voldeden. Met een erkenning op zak kunnen zij
aantonen dat zij aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen
voldoen. Dat is inmiddels voor een aantal gemeenten reden
geweest om financiering voor buurtbemiddeling voort te
zetten.

Noot
1 Buurtbemiddeling in perspectief, Utrecht: CCV, 2010.
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