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TOELICHTING KWALITEITSTOETS 
 

 

INLEIDING 

In Nederland bestaat sinds midden jaren ’90 de mogelijkheid om bij conflicten tussen 

buren of in buurten buurtbemiddeling toe te passen. Het CCV heeft de kwaliteit van 

deze methodiek hoog in het vaandel staan. Een van de bepalende factoren hierbij is de 

kwaliteit van de training die opleidt tot (jongeren)buurtbemiddelaar. In 2010 is het CCV 

begonnen met het toetsen van het trainingsmateriaal van aanbieders van de 

basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling en jongerenbuurtbemiddeling. Inmiddels 

zijn diverse aanbieders erkend. 

 

Graag stellen wij ook uw instelling in de gelegenheid om voor een erkenning in 

aanmerking te komen. In dit document treft u een uitgebreide toelichting aan. Hierbij 

komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 De opbrengsten: wat levert het u op?  

 Beoordeling: wie beoordeelt de trainingen? 

 Vertrouwelijkheid: hoe vertrouwelijk wordt er met dit alles omgesprongen? 

 Het toetsingskader: aan welke criteria gaan we het trainingsaanbod toetsen? 

 Bezwaarprocedure: welke mogelijkheid is er om bezwaar aan te tekenen? 

 Het tijdsbestek: wanneer zal de toetsing plaatsvinden?  

 Vervolg: wat kunt u in de toekomst nog verwachten? 

OPBRENGSTEN 

Wat levert een positief oordeel uw organisatie op? In de eerste plaats wordt er melding 

van gemaakt op de website van het CCV. Vermeld wordt dat de organisatie voldoet aan 

de kwaliteitseisen die het CCV stelt aan de basistraining. Daarnaast mag uw organisatie 

ook het logo ’Jongerenbuurtbemiddeling‘ van het CCV gebruiken voor communicatie- en 

marketingdoeleinden ten behoeve van de basistraining vrijwilligers. 

BEOORDELING 

Het materiaal wordt beoordeeld door een adviescommissie. De volgende personen 

hebben hierin zitting: 

 drs. D. van Lin (voorzitter) 

 Mevrouw M.H. Mensen 

 drs. S.E. Meijer (CCV) 

 Mevrouw. drs. M. Jansen (CCV) 

VERTROUWELIJKHEID 

De documenten en overige informatie die de instellingen ter beschikking hebben gesteld 

zijn en worden in de toekomst vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De leden van 

de adviescommissie hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend waarin zij onder 

meer verklaren zich te houden aan de plicht tot geheimhouding van gegevensinformatie 

en documenten die betrekking hebben op de beoordeling van de aanvragen tot CCV-

erkenning en geen aanwijzingen op te volgen van (vertegenwoordigers van) opleidings- 

of trainingsinstituten die de onafhankelijkheid en/of geheimhoudingsverplichting in 

gevaar kunnen brengen.  
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HET TOETSINGSKADER 

Om het materiaal op systematische wijze te kunnen beoordelen heeft de 

adviescommissie een toetsingskader vastgesteld. De kwaliteit van de basistraining wordt 

langs twee sporen in kaart gebracht: 

a. Kwaliteitstoets van de (opzet van) de basistraining, aan de hand van een aantal 

vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria; 

b. In kaart brengen van de ervaringen van de deelnemers aan de basistraining, aan 

de hand van een enquête.  

 

a. Kwaliteitstoets van de basistraining  

De basistraining vrijwilligers jongerenbuurtbemiddeling wordt getoetst aan de hand van 

een aantal criteria. Het profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling (zie bijlage 1) 

heeft daarvoor model gestaan. 

 

Het gaat om de volgende criteria: 

I. De training leidt op tot een competente jongerenbuurtbemiddelaar. Hierbij is het 

uitgangspunt het profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling (zie bijlage 1).
1
 

II. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een cursusboek en programma. 

III. Het cursusboek heeft een helder geformuleerde en toegelichte doelstelling die 

tijdens de training wordt overgebracht. 

IV. Het cursusboek geeft inzicht in de fasen van jongerenbuurtbemiddeling en het 

bemiddelingsgesprek.
2
 

V. Het accent van de training ligt op praktijkgericht oefenen. 

VI. De training beslaat minimaal 10 uur, exclusief pauzes. 

VII. De trainer geeft een advies aan de projectleider jongerenbuurtbemiddeling over 

de mate van geschiktheid van een deelnemer. 

VIII. De trainer is opgeleid tot mediator en heeft aantoonbare ervaring met 

(jongeren)buurtbemiddeling. 

IX. De training wordt aan het einde van de training geëvalueerd door de deelnemers 

aan de hand van een schriftelijk evaluatieformulier (zie bijlage 2). 

X. Er zijn maximaal 14 deelnemers per trainer en maximaal 20 deelnemers bij 2 

trainers. 

 

De criteria zijn geoperationaliseerd in subcriteria. In bijlage 2 staat een vragenlijst 

waarin u kunt aangeven in hoeverre wordt voldaan aan de gestelde (sub)criteria.  

 

b. Ervaringen deelnemers 

De ervaringen van deelnemers worden getoetst aan de hand van een evaluatieformulier 

(zie bijlage 3). Het is de bedoeling dat u dit evaluatieformulier verspreidt onder de 

deelnemers van de basistraining. Dit kunt u doen aan het slot van de eerstvolgende 

training die u geeft. U verzoekt de deelnemers het ingevulde formulier te overhandigen 

aan de coördinator of projectleider jongerenbuurtbemiddeling binnen een week na 

afloop van de laatste trainingsdag. Hij of zij verzamelt de formulieren en stuurt deze 

naar het CCV. De coördinatoren worden hiervan op de hoogte gesteld. Het is dus niet de 

                                                   
1 Het profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling is afgeleid van het kwalificatiedossier vrijwilliger buurtbemiddeling. 

Beide documenten zijn te vinden op de website van het CCV, www.hetccv.nl. 

2 De fasen van jongerenbuurtbemiddeling en het bemiddelingsgesprek zijn te vinden in het stappenplan 

jongerenbuurtbemiddeling. Deze is te downloaden via: 

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/samenleven-en-

wonen/jbb/Aanpak_jongerenbuurtbemiddeling_mei2010.pdf 

http://www.hetccv.nl/
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bedoeling dat de formulieren tijdens de training of via de trainingsinstelling worden 

verzameld.  

We willen per trainingsinstelling minimaal 10 enquêtes van deelnemers beoordelen. Om 

in aanmerking te komen voor erkenning moet de training door de deelnemers gemiddeld 

voldoende worden beoordeeld. De uitkomst van de enquête wordt meegenomen in het 

eindoordeel.  

ERKENNING 

De commissie adviseert het CCV-bestuur om een trainingsinstelling wel of niet te 

erkennen. Het advies van de commissie wordt uitgebracht aan het bestuur van het CCV, 

in de persoon van de directeur, mevrouw mr. drs. I. Haisma. Deze zal al dan niet over 

gaan tot erkenning van de trainingsinstelling. De erkenning wordt afgegeven voor een 

periode van twee jaar.  

 

Een uitzondering hierop is de situatie waarbij er nog geen oordeel van deelnemers is. De 

documentatie voldoet dan aan de gestelde criteria, maar er is nog onvoldoende 

informatie van deelnemers om de erkenning definitief te maken. In dat geval heeft de 

erkenning een voorlopig karakter.  

BEZWAARPROCEDURE 

Als een instelling het niet eens is met het besluit kan men schriftelijk bezwaar 

aantekenen. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening door het CCV ontvangen 

te zijn. Binnen 12 weken ontvangt men een antwoord op het bezwaar. In het 

bezwaarschrift dient duidelijk te worden vermeld waarom de belanghebbende bezwaar 

maakt tegen de beslissing van het CCV. Documenten of andere relevante informatie om 

het bezwaar te onderbouwen, kunnen worden bijgevoegd.  

HET TIJDSBESTEK 

U wordt in de gelegenheid gesteld uw ingevulde vragenlijst (bijlage 2) vóór 1 april of 1 

oktober per e-mail te sturen naar het CCV, ter attentie van Chantal Dirkse 

(chantal.dirkse@hetccv.nl). Wanneer u er de voorkeur aan geeft dit per post te doen is 

dit ook mogelijk (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, t.a.v. Chantal 

Dirkse, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht). 

De eerste toetsing van het trainingsaanbod vindt plaats in april en mei, de tweede 

toetsing in oktober en november. Naar aanleiding daarvan brengt de adviescommissie in 

juni respectievelijk december een advies uit aan het CCV. Het CCV koppelt het 

eindoordeel terug aan de instelling. Een eventuele erkenning zal ingaan op 1 juli of 1 

januari. Wanneer een organisatie gebruik maakt van de bezwaarprocedure wordt het 

eindoordeel vanzelfsprekend op een later moment teruggekoppeld.  

 

Wanneer een instelling door het CCV wordt erkend als aanbieder van de ‘basistraining 

vrijwilligers jongerenbuurtbemiddeling’, ontvangt deze een formulier, waarmee het 

gebruik van het logo jongerenbuurtbemiddeling kan worden aangevraagd. 

VERVOLG 

Het is de bedoeling om de kwaliteitstoets bij erkende instellingen eens per twee jaar te 

herhalen.  

VRAGEN? 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sten Meijer (030-7516743, 

sten.meijer@hetccv.nl).  

mailto:chantal.dirkse@hetccv.nl
mailto:sten.meijer@hetccv.nl
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BIJLAGE 1 
Profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling 
 

Beroepsbeschrijving 

Mogelijke functiebenamingen 

 

Vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling, 

jongerenbuurtbemiddelaar. 

 

Context/ 

werkzaamheden 

 

 

 

 

 

De vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling bemiddelt volgens de 

principes van buurtbemiddeling, zoals in het bijzonder 

vastgelegd in de basistraining vrijwilligers 

jongerenbuurtbemiddeling. Hij
3
 brengt de communicatie op gang 

tussen partijen die onderling een al dan niet uitgesproken 

conflict hebben. De vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling zorgt 

dat beide partijen met elkaar in gesprek raken en leidt neutraal 

en onpartijdig het gesprek. 

 

Rol en 

verantwoordelijkheden 

Een vrijwilliger kan goed luisteren en afstand nemen van eigen 

normen en waarden. Hij schept de voorwaarden zodat partijen 

zelf de oplossing vinden. Hij zorgt voor wederkerigheid in het 

gesprek. Dit houdt in dat beide partijen hun wensen en belangen 

kenbaar maken en beide partijen bijdragen aan de oplossing van 

het probleem. Van de vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling 

wordt neutraliteit en onpartijdigheid gevraagd. Voor een 

bemiddelingstraject worden twee bemiddelaars ingezet die in 

een open sfeer samenwerken. 

 

De fasen van jongerenbuurtbemiddeling zijn over het algemeen:   

Fase Projectleider Vrijwilliger  

aanmelding x  

gesprek eerste partij x* x 

gesprek tweede 

partij  

x* x 

bemiddelingsgesprek 

beide partijen 

x* x 

verslaglegging t.b.v. 

de projectleider 

 x 

herkenning contra-

indicaties  

 x 

ondertekening van 

intentieverklaring 

 x 

 

nazorg x  

registratie x  

 

*in tegenstelling tot buurtbemiddeling is de projectleider 

aanwezig bij het 1
e
 en 2

e
 gesprek én de bemiddeling. De 

projectleider is op de achtergrond aanwezig en grijpt in, indien 

nodig.  

                                                   
3 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden 

gelezen. 
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Complexiteit De vrijwilliger kan omgaan met tegengestelde belangen en gaat 

op zoek naar het gemeenschappelijke belang. De vrijwilliger 

jongerenbuurtbemiddeling heeft een voorbeeldfunctie. 

De vrijwilliger kan neutraal en onpartijdig omgaan met de 

emoties van anderen en schrikt niet van heftige uitingen zoals 

woede, agressie en verdriet. De vrijwilliger kan reflecteren op 

het eigen gedrag en dit in een intervisiegesprek met een tweede 

vrijwilliger bespreken. Hij houdt zich aan de regels van 

vertrouwelijkheid zoals die in het protocol zijn vastgesteld. 

 

Typerende beroepshouding 

 

De vrijwilliger voert zijn werk belangeloos en onbetaald uit. Hij 

is sociaal intelligent. Hij kiest geen partij en stimuleert door zijn 

houding het vermogen van de partijen om zelf conflicten op te 

lossen. Hij staat open voor ontwikkeling van de benodigde 

vaardigheden tijdens trainingen en in andere leersituaties. Hij is 

bereid tot zelfreflectie en intervisie. 

 

Wetgeving/overheidsregulering De vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling wordt geselecteerd, 

gecoacht en gestimuleerd door de projectleider 

jongerenbuurtbemiddeling. Zie voor verdere regelgeving de 

website van de Vereniging Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk (www.nov.nl). 

Kerntaken van het beroep 

1. Zet zich belangeloos in voor een goede leefomgeving in zijn buurt en heeft hierin een 

voorbeeldfunctie. 

 

2. Is gericht op empowerment van de partijen, zodanig dat partijen met een conflict meer begrip 

voor elkaar leren hebben en in gesprek komen.  

 

3. Werkt volgens een protocol waarin de fasen van jongerenbuurtbemiddeling zijn vastgelegd. 

 

4. Werkt samen binnen het team van bemiddelaars.  

 

 

 

In onderstaande tabel is de relatie vastgelegd tussen de kerntaken van het beroep en 

de competenties die nodig zijn om deze kerntaken adequaat uit te voeren. 

 

Beroepscompetenties Kerntaken 

  1.  

Zet zich 

belangeloos in 

voor een 

goede   

leefomgeving 

in zijn buurt 

 

2.  

Is gericht op 

empowerment 

van de 

partijen  

3.  

Werkt volgens 

een protocol 

4.  

Werkt samen 

binnen het 

team van 

bemiddelaars 

http://www.nov.nl/
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1  Leidt met overwicht en 

onpartijdig een gesprek  en 

spreekt goed en overtuigend 

 

  x  

2. 

    

    

    

    

    

Luistert actief en vat (delen 

van) gesprekken samen 

 

  x  

3. 

    

    

    

    

   

Heeft respect voor de 

mening van anderen 

 

x x    

4. 

    

    

    

    

   

Kan omgaan met weerstand 

 

x x    

5. 

    

    

    

    

   

Werkt samen 

 

  x x x 

6. 

    

    

    

    

   

Ontwikkelt en onderhoudt 

zijn professionaliteit 

 

x x x x 

7. 

    

    

    

    

   

Is sensitief in het herkennen 

van de gevoelens van 

anderen 

 

   x     

8. 

    

    

    

    

   

Kan omgaan met heftige 

emoties van anderen 

 

   x     

9. 

    

    

    

    

   

Beheerst de Nederlandse 

taal 

 

 x  x  x  x 

 

 

In onderstaande tabel is voor elke competentie vastgelegd welk vertoond gedrag 

(beheersingscriterium) hierbij hoort. De beheersingscriteria zijn direct afgeleid van de 

eerder genoemde kerntaken.   

 

Beroepscompetenties met beheersingscriteria 

 

1. Leidt onpartijdig een gesprek en spreekt goed en overtuigend 
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De vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling is in staat op adequate wijze een gesprek te leiden, 

waarbij hij een onpartijdige, neutrale houding aanneemt en geen oordeel toont over de inhoud 

van het gesprek. 

 

Proces Maakt aan het begin van het gesprek doelen en spelregels kenbaar en 

toetst het commitment van beide partijen.  

 

 Benoemt zowel de behoeften en gevoelens van de partijen als de feiten. 

 

 Spreekt overtuigend en in heldere taal. 

 

 Zoekt naar gemeenschappelijke belangen.   

 

 Benoemt de eventueel gemaakte afspraken. 

 

 

Resultaat Door de houding van de bemiddelaar en duidelijkheid over de spelregels 

zijn de partijen bereid om naar de argumenten van de ander te 

luisteren. 

 

 

2. Luistert actief en vat (delen van) gesprekken samen  

De vrijwilliger is in staat op adequate wijze actief te luisteren naar de argumenten van de 

partijen en (delen van) gesprekken samen te vatten. 

 

Proces Luistert actief zodat hij met samenvattingen kan aantonen dat hij 

begrijpt wat de ander zegt. 

 

 Vraagt door tot de bedoeling van wat er gezegd wordt voor beide 

partijen duidelijk is. 

 

 Luistert ook non-verbaal met een geïnteresseerde, open houding. 

 

 

Resultaat De partijen ervaren dat er serieus naar hen geluisterd wordt. 

    

 

 

3. Heeft respect voor de mening van anderen 

 De vrijwilliger is in staat om op adequate wijze respect te tonen voor de mening van anderen. 

  

Proces Oordeelt niet over de inhoud van het gesprek. 

 

 Toont waardering voor de eigen cultuur van de partijen. 

 

 Benadert elke partij gelijkwaardig, ongeacht ras, sekse, huidskleur, 

culturele achtergrond, religie. 

 

 

Resultaat Door respect te tonen krijgt de vrijwilliger het vertrouwen van de 
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partijen. 

  

 

 

4. Kan omgaan met weerstand 

De vrijwilliger is in staat op adequate wijze om te gaan met eventuele weerstand van de 

partijen. 

  

Proces Herkent weerstand en maakt deze bespreekbaar. 

 

 Overtuigt de partijen van het nut van een gesprek. 

  

 Kan vanuit een helikoptervisie argumenten aanvoeren om weerstand weg 

te nemen. 

 

 Herkent de eigen weerstand tijdens een bemiddeling en houdt deze voor 

zich. 

 

 

Resultaat De vrijwilliger kan omgaan met weerstand tijdens een 

bemiddelingsgesprek. Zo voelt de deelnemende partij zich minder 

gehinderd en kan het gesprek onbelemmerd verlopen. 

 

 

 

5. Werkt samen 

De vrijwilliger kan op adequate wijze binnen het team van bemiddelaars samenwerken. 

 

Proces Spreekt een rolverdeling af tijdens de bemiddeling en houdt zich aan de 

afspraak. 

 

 Ondersteunt de andere vrijwilliger tijdens het bemiddelingstraject. 

 

 Geeft feedback aan teamleden en staat er na afloop van een bemiddeling 

zelf ook open voor.  

 

 Rapporteert aan de projectleider. 

 

 

Resultaat De vrijwilligers werken zo samen dat het resultaat van het 

bemiddelingstraject optimaal is. 

 

 

 

6. Ontwikkelt en onderhoudt zijn professionaliteit 

De vrijwilliger is in staat op adequate wijze zijn professionaliteit te ontwikkelen. 

 

Proces Stelt functionele en realistische leerdoelen. 

 

 Volgt cursussen/trainingen met inzet en doorzettingsvermogen. 
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 Signaleert behoefte aan training of coaching en meldt dat bij de 

projectleider. 

 

 Doet verbetervoorstellen. 

 

 Reflecteert op eigen handelen door feedback te ontvangen en bij te 

sturen. 

 

  

Resultaat Door ervaring, scholing en zelfreflectie ontwikkelt de vrijwilliger de eigen 

professionaliteit. 

  

 

 

7. Is sensitief 

De vrijwilliger is zich bewust van anderen en de omgeving, alsmede de eigen invloed hierop. 

  

Proces Toont begrip voor gevoelens en belangen van anderen en maakt deze 

bespreekbaar. 

 

 Benoemt onuitgesproken gevoelens van anderen. 

 

 Bespreekt meningsverschillen met anderen op tactvolle wijze, zonder het 

conflict uit de weg te gaan. 

 

  

Resultaat Het gedrag van de vrijwilliger getuigt van onderkenning van de gevoelens 

en behoeften van anderen.  

 

 

 

8. Kan omgaan met heftige emoties van anderen 

De vrijwilliger blijft effectief presteren bij emotionele belasting of tegenspel. 

  

Proces Blijft rustig wanneer hij persoonlijke kritiek krijgt. 

 

 Blijft rustig bij heftige emoties van anderen en krijgt de twee partijen 

weer op één lijn. 

 

 Herstelt snel na een tegenslag, een teleurstelling of een emotioneel 

gesprek. 

 

 

Resultaat De vrijwilliger kan ondanks heftige emoties van anderen toch een 

effectief bemiddelingstraject uitvoeren. 

 

 

 

9.  Beheerst de Nederlandse taal 

De vrijwilliger beheerst de Nederlandse taal voldoende om een bemiddelingsgesprek te kunnen 
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voeren. 

 

Proces Voert gemakkelijk een gesprek in de Nederlandse taal 

 

 Maakt gemakkelijk afspraken. 

 

 Maakt taalfouten in moeilijke gesprekssituaties; toch begrijpen anderen 

wat er gezegd wordt. 

 

 Schrijft korte teksten zonder veel fouten. 

 

 Begrijpt nuanceverschillen in de Nederlandse taal. 

 

 

Resultaat De vrijwilliger spreekt voldoende Nederlands om adequaat te 

functioneren in een bemiddelingstraject en binnen het team. 
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BIJLAGE 2 Vragenlijst 
 
Kwaliteitstoets Basistraining vrijwilligers jongerenbuurtbemiddeling  
 

 INLEIDING 

De adviescommissie toets uw trainingsdocumentatie aan de hand van 10 criteria. Dit 

doet de commissie aan de hand van een aantal vragen die we u voorleggen. In deze 

bijlage vindt u deze vragen en wordt een invulformat gegeven voor het beantwoorden 

ervan. Vooraf hieraan wordt kort de systematiek toegelicht met behulp van een 

voorbeeld en wordt ingegaan op de verdere procedure en het tijdspad.  

 TOELICHTING SYSTEMATIEK 

De toets zal plaatsvinden op de volgende 10 criteria: 

Criterium I De training leidt op tot een competente jongerenbuurtbemiddelaar. 

  Hierbij is het uitgangspunt het profiel vrijwilliger   

  jongerenbuurtbemiddeling.
4
  

Criterium II Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een cursusboek en 

  programma. 

Criterium III Het cursusboek heeft een helder geformuleerde en toegelichte  

  doelstelling die tijdens de training wordt overgebracht. 

Criterium IV Het cursusboek geeft inzicht in de fasen van jongerenbuurtbemiddeling 

  en het bemiddelingsgesprek.
5
 

Criterium V Het accent van de training ligt op praktijkgericht oefenen. 

Criterium VI De training beslaat minimaal 10 uur, exclusief pauzes. 

Criterium VII De trainer geeft een advies aan de projectleider    

  jongerenbuurtbemiddeling over de mate van geschiktheid van een 

  deelnemer. 

Criterium VIII De trainer is opgeleid tot mediator en heeft aantoonbare ervaring met 

  jongerenbuurtbemiddeling. 

Criterium IX De training wordt aan het einde van de training geëvalueerd met de 

  deelnemers aan de hand van een schriftelijk evaluatieformulier. 

Criterium X Er zijn maximaal 14 deelnemers per trainer en maximaal 20 deelnemers 

  bij 2 trainers. 

 

Per criterium hebben we één of meer vragen geformuleerd die we graag beantwoord 

willen zien. Soms is dit één vraag, soms zijn dit twee vragen, soms drie vragen en in een 

enkel geval zijn het vier vragen. De adviescommissie hanteert de norm dat bij één of 

twee vragen deze (beide) positief beantwoord moet(en) worden. Bij drie of vier vragen, 

mag er één vraag negatief beantwoord worden. 

 

Voorbeeld 

Eén van de criteria stelt dat de trainer advies dient uit te brengen aan de projectleider 

jongerenbuurtbemiddeling over de mate van geschiktheid van een deelnemer (criterium 

                                                   
4 Het profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling is afgeleid van het kwalificatiedossier vrijwilliger buurtbemiddeling. 

Beide documenten zijn te vinden op de website van het CCV, www.hetccv.nl. 

5 De fasen van jongerenbuurtbemiddeling en het bemiddelingsgesprek zijn te vinden in het stappenplan 

jongerenbuurtbemiddeling. Deze is te downloaden via: 

http://www.hetccv.nl/instrumenten/Jongerenbuurtbemiddeling/index.  

http://www.hetccv.nl/
http://www.hetccv.nl/instrumenten/Jongerenbuurtbemiddeling/index
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VII). Of dit gebeurt, toetsen we met (de antwoorden op) een aantal vragen, waarbij we 

u vragen: 

 

a. de vraag te beantwoorden (met ja of nee); 

b. aan te geven op welke locatie in het cursusmateriaal de informatie hierover is 

terug te vinden.  

 

Criterium VII 

De trainer geeft een advies aan de projectleider jongerenbuurtbemiddeling over de 

mate van geschiktheid van een deelnemer. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

VIIa. Is bij de basistraining 

 vrijwilligers 

 jongerenbuurtbemiddeling de 

 projectleider 

 jongerenbuurtbemiddeling 

 altijd fysiek aanwezig? 

 

 Ja  

 Nee 

 

Document X, blz. 23, 2
e
 alinea, 3

e
 

regel. 

VIIb. Bepalen de trainer en de 

 projectleider 

 jongerenbuurtbemiddeling  

 gezamenlijk de mate van 

 geschiktheid van een 

 deelnemer? 

 

 Ja  

 Nee 

 

Document X, blz. 12, 1
e
 alinea, 

laatste regel. 

VIIc. Mag een deelnemer pas  

 bemiddelen als minimaal 

 tweederde van de training is 

 doorlopen? 

  

 Ja  

 Nee 

 

Document X, blz. 2, 4
e
 alinea, 1

e
 

regel. 

De norm voor dit criterium is dat twee van de drie vragen positief worden beantwoord 

(66%). 

 

 

In ons voorbeeld worden de eerste en tweede vraag positief beantwoord. Ook is 

aangegeven waar de informatie hierover in het cursusmateriaal is terug te vinden. De 

derde vraag is negatief beantwoord. Dit zou betekenen dat de betreffende training 

positief ‘scoort’ op criterium VII. De norm is immers dat twee van de drie criteria 

positief worden beantwoord.  

 

Meesturen trainingsdocumentatie 

Om er voor te zorgen dat de leden van de commissie voldoende toegerust zijn, vragen 

wij u om uw trainingsmateriaal aan het CCV te versturen. Het heeft de voorkeur om dit 

digitaal te versturen. Als dit niet mogelijk is, mag u het uiteraard ook via de post 

versturen. Meer informatie staat in de paragraaf ‘Procedure en tijdspad’. 

PROCEDURE EN TIJDSPAD 

U wordt in de gelegenheid gesteld uw antwoorden op de vragen vóór 1 april of oktober 

per e-mail te sturen naar het CCV, ter attentie van Chantal Dirkse 
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(chantal.dirkse@hetccv.nl). Wanneer u er de voorkeur aan geeft dit per post te doen is 

dit ook mogelijk (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, t.a.v. Chantal 

Dirkse, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht). 

De eerste toetsing van het trainingsaanbod vindt plaats in april en mei, de tweede 

toetsing in oktober en november. In juni respectievelijk december zal ze op basis 

hiervan advies uitbrengen aan het bestuur van het CCV. Begin juli of januari hopen we 

uw instelling te kunnen berichten. 

 

Zoals u weet wordt bij de toets ook gebruik gemaakt van de ervaringen van deelnemers, 

door middel van de analyse van evaluatieformulieren. U verspreidt hiertoe de 

evaluatieformulieren aan de deelnemers van uw training.  

Indien we na een half jaar nog onvoldoende ingevulde formulieren van uw instelling 

hebben ontvangen en uw instelling scoort positief op de toets van de documentatie, dan 

ontvangt u een voorlopige erkenning. Dit betekent dat de naam van uw instelling op de 

CCV-website zal worden vermeld. Op het moment dat er voldoende 

evaluatieformulieren (minimaal 10) in ons bezit zijn en deelnemers de training 

gemiddeld positief beoordelen, wordt de erkenning definitief. Om dit te regelen 

ontvangt u van ons te zijner tijd een contract. Indien na een half jaar na een voorlopige 

erkenning er nog onvoldoende formulieren zijn ontvangen, wordt de voorlopige 

erkenning ingetrokken. De kwaliteitstoets zal eens per twee jaar herhaald worden. 

 VRAGEN? 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sten Meijer (030-7516743, 

sten.meijer@hetccv.nl).  

 INVULFORMAT DOSSIER KWALITEITSTOETS BASISTRAINING VRIJWILLIGERS 

 JONGERENBUURTBEMIDDELING 

Hieronder kunt u er per criterium de vragen beantwoorden met behulp van het 

invulformat. In het invulformat dient iedere vraag met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord te 

worden. Om het gekozen antwoord zichtbaar te maken, dubbelklikt u op het vierkantje 

( ) en kiest u vervolgens de optie ‘ingeschakeld’ (of typ de letter ‘S’) en bevestigt u 

uw keuze met ‘OK’.  

 

Bij het antwoord ‘ja’ dient ook de exacte locatie aangegeven te worden. Dit kunt u 

doen door op ‘<geef hier de locatie van de informatie aan>’ te klikken. Vervolgens kunt 

u de tekst typen in het daarvoor bestemde tekstbalkje. 

 

 

Naam instelling / aanbieder training <naam instelling / aanbieder training> 

Naam contactpersoon  <naam contactpersoon> 

Functie <functie> 

Adres + postcode <adres + postcode> 

Plaats <plaats> 

Telefoonnummer <telefoonnummer> 

E-mail <e-mail> 

 

mailto:chantal.dirkse@hetccv.nl
mailto:sten.meijer@hetccv.nl
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Criterium I 

De training leidt op tot een competente jongerenbuurtbemiddelaar. Hierbij is het 

uitgangspunt het profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

Ia. Is uw trainingsinstelling bereid 

om  het profiel vrijwilliger 

 jongerenbuurtbemiddeling

 expliciet als uitgangspunt te 

 nemen voor het 

 trainingsaanbod? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<n.v.t.> 

Ib. Blijkt uit de 

 trainingsdocumentatie dat de 

 training gericht is op het 

 verwerven van de competenties 

 zoals genoemd in het profiel 

 vrijwilliger 

 jongerenbuurtbemiddeling? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

 

De norm voor dit criterium is dat beide vragen positief worden beantwoord (100%). 

 

 

 

Criterium II 

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een cursusboek en programma. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

IIa. Behandelt het cursusboek de 

 theoretische achtergronden van 

 de methode 

 jongerenbuurtbemiddeling? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

IIb. Kan het cursusboek door 

 deelnemers gebruikt worden als 

 praktisch naslagwerk? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

De norm voor dit criterium is dat beide vragen positief worden beantwoord (100%). 

 

 

 

Criterium III 

Het cursusboek heeft een helder geformuleerde en toegelichte doelstelling die 

tijdens de training wordt overgebracht. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 
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IIIa. Geeft de doelstelling aan 

 waartoe de training opleidt? 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

IIIb. Wordt de doelstelling in het 

 cursusboek toegelicht? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

De norm voor dit criterium is dat beide vragen positief worden beantwoord (100%). 

 

 

 

Criterium IV 

Het cursusboek geeft inzicht in de fasen van jongerenbuurtbemiddeling en het 

bemiddelingsgesprek.
6
 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

IVa. Beschrijft het cursusboek de 

fasen  van jongerenbuurtbemiddeling 

 overeenkomstig pagina 6 van het 

 stappenplan 

 jongerenbuurtbemiddeling? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

IVb. Beschrijft het cursusboek het 

 bemiddelingsgesprek 

 overeenkomstig pagina 18 

 van het stappenplan 

 jongerenbuurtbemiddeling? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

De norm voor dit criterium is dat beide vragen positief worden beantwoord (100%). 

 

 

 

Criterium V 

Het accent van de training ligt op praktijkgericht oefenen. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

Va. Bestaat meer dan tweederde 

 van de tijd van de training uit 

 praktijkgericht oefenen? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

Vb. Is voor het werken met 

 rollenspelen minimaal 3 uur 

 een acteur of een tweede 

 trainer beschikbaar? 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

                                                   
6 De fasen van jongerenbuurtbemiddeling en het bemiddelingsgesprek dienen overeenkomstig te zijn met 

respectievelijk pagina 6 (subcriterium IVa) en pagina 18 (subcriterium IVb) uit het stappenplan 

jongerenbuurtbemiddeling. Dit stappenplan jongerenbuurtbemiddeling is te downloaden via: 

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/samenleven-en-

wonen/jbb/Aanpak_jongerenbuurtbemiddeling_mei2010.pdf.  

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/samenleven-en-wonen/jbb/Aanpak_jongerenbuurtbemiddeling_mei2010.pdf
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/samenleven-en-wonen/jbb/Aanpak_jongerenbuurtbemiddeling_mei2010.pdf
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De norm voor dit criterium is dat beide vragen positief worden beantwoord (100%). 

 

 

 

Criterium VI 

De training beslaat minimaal 10 uur, exclusief pauzes. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

VIa. Beslaat de training minimaal 

 10 uur, exclusief pauzes? 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

De norm voor dit criterium is dat de vraag positief wordt beantwoord (100%). 

 

 

 

Criterium VII 

De trainer geeft een advies aan de projectleider jongerenbuurtbemiddeling over de 

mate van geschiktheid van een deelnemer. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

VIIa. Is bij de basistraining 

 vrijwilligers 

 jongerenbuurtbemiddeling de 

 projectleider 

 jongerenbuurtbemiddeling 

 altijd fysiek aanwezig? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

VIIb. Bepalen de trainer en de 

 projectleider 

 jongerenbuurtbemiddeling  

 gezamenlijk de mate van 

 geschiktheid van een 

 deelnemer? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

VIIc. Mag een deelnemer pas  

 bemiddelen als minimaal 

 tweederde van de training is 

 doorlopen? 

  

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

De norm voor dit criterium is dat twee van de drie vragen positief worden beantwoord 

(66%). 

 

 

 

Criterium VIII 

De trainer is opgeleid tot mediator en heeft aantoonbare ervaring met 

jongerenbuurtbemiddeling. 
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Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

VIIIa. Heeft de trainer een opleiding 

tot  mediator gevolgd?  

 (bij twee trainers heeft één van 

 beide een opleiding tot 

 mediator gevolgd) 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

VIIIb. Heeft de trainer ervaring met 

 jongerenbuurtbemiddeling 

 (buiten het geven van training 

 om)? (bij twee trainers heeft 

 één van beide ervaring met 

 jongerenbuurtbemiddeling, 

 buiten het geven van training 

 om) 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

VIIIc. Heeft de trainer minimaal één 

 training 

 jongerenbuurtbemiddeling 

 (mee)verzorgd?  

 (bij twee trainers heeft één 

 trainer minimaal één training 

 jongerenbuurtbemiddeling 

 (mee)verzorgd)  

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

VIIId. Verzorgt een trainer minimaal 

 één keer per jaar een training? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

De norm voor dit criterium is dat drie van de vier vragen positief worden beantwoord 

(75%). 

 

 

 

Criterium IX 

De training wordt aan het einde van de training geëvalueerd met de deelnemers aan 

de hand van een schriftelijk evaluatieformulier. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

IXa. Is uw trainingsinstelling bereid 

om  het evaluatieformulier van het 

 CCV te gebruiken? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<n.v.t.> 

IXb. Wordt het evaluatieformulier 

 tijdens de training verspreid? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<n.v.t.> 

De norm voor dit criterium is dat beide vragen positief worden beantwoord (100%). 
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Criterium X 

Er zijn maximaal 14 deelnemers per trainer en maximaal 20 deelnemers bij 2 

trainers. 

 

Vragen 

 

Ja/nee Locatie 

Xa. Nemen per trainer er maximaal 

 14 deelnemers deel aan de 

 training? 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

Xb. Nemen bij 2 trainers er 

 maximaal 20 deelnemers deel 

 aan de  training?  

 (dit criterium wordt positief 

 beoordeeld indien er minder 

 dan 14 deelnemers zijn) 

 

 Ja  

 Nee 

 

<geef hier de locatie van de 

informatie aan> 

De norm voor dit criterium is dat beide vragen positief worden beantwoord (100%). 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Gelieve het ingevulde formulier sturen naar Chantal Dirkse 

(chantal.dirkse@hetccv.nl). 

mailto:chantal.dirkse@hetccv.nl
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BIJLAGE 3 
Evaluatieformulier Basistraining vrijwilligers 
jongerenbuurtbemiddeling 
 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) coördineert landelijk de 

ontwikkelingen op het gebied van buurtbemiddeling en jongerenbuurtbemiddeling. We 

houden ons hierbij ook bezig met de kwaliteit van jongerenbuurtbemiddeling. Een van 

de manieren waarop we de kwaliteit meten, is via de trainingen die 

jongerenbuurtbemiddelaars volgen. Om die reden ontvang je van ons deze enquête. 

Hiermee willen we in kaart brengen wat jouw ervaringen zijn met de basistraining 

vrijwilligers jongerenbuurtbemiddeling. 

 

 

We vragen je om hierna een aantal achtergrondgegevens in te vullen: 

 

Plaats jongerenbuurtbemiddeling:   ……………………………………  

 

Naam projectleider jongerenbuurtbemiddeling:  ……………………………………  

  

Naam trainingsinstelling:    ……………………………………  

 

Naam trainer:     ……………………………………   

 

Maand eerste trainingsbijeenkomst:  ……………………………………  

 

 

Toelichting  

De enquête bestaat uit een aantal stellingen. De stellingen zijn gekoppeld aan een 

aantal thema’s.  

Aan jou de vraag om per stelling aan te geven in hoeverre je het ermee eens dan wel 

oneens bent.  

 

 

1. Docent      

 

  
a. de docent had veel inhoudelijke kennis          
b. de docent wist de stof goed over te brengen         
c. er was voldoende gelegenheid voor discussie/het stellen 

van vragen  

d. trainer en deelnemers gaven elkaar tijdens de training       

gevraagd en ongevraagd feedback       

 

2. Training      
  
    
a. het tempo tijdens de training was goed        
b. de belangrijkste onderwerpen kwamen tijdens de 

training voldoende aan bod          
c. de training was afwisselend          
d. ik heb veel geleerd van de training           
e. de stof werd in de training voldoende herhaald       

 

h
e
le

m
a
a
l 

e
e
n
s
 

e
e
n
s 

n
e
u
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a
l 
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n
s 
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l 
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e
e
n
s
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3. Materiaal 

a. het cursusmateriaal heb ik voorafgaand of tijdens de       ja         nee 

    training ontvangen                     

 

 

 

 

    

  

 

b. het cursusmateriaal sluit goed aan bij de  

    inhoud van de training          

c. het cursusmateriaal is na afloop van de training goed 

    te gebruiken als handboek          

 

 

 

4. Algemene waardering       

ik geef de training in zijn geheel het volgende cijfer: 

 

 1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 
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CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID 

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is hét centrum dat kennis en  

samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke 

veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private 

organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen 

beleid en praktijk. 

 

Het CCV heeft o.a. volgende instrumenten en regelingen in beheer: 

• Keurmerk Veilig Ondernemen 

• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

• Politiekeurmerk Veilig Wonen 

 

Het CCV richt zich op instanties, instellingen en brancheorganisaties en niet op burgers 

of individuele ondernemers. 

 

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het 

Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het 

Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen. 

 

Directeur: Mw. mr. drs. I.M. Haisma 

 

adresgegevens 

Jaarbeursplein 17 

3521 AN Utrecht 

Postbus 14069 

3508 SC Utrecht 

 

uitgave 

Het CCV, Utrecht, december 2010 

 

 


