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1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag voor het jaar 2021 van Stichting Buurtbemiddeling Venlo. 
Dit is een weergave van de behaalde resultaten over het afgelopen jaar en geeft een overzicht van 
ondernomen acties om de diensten van Buurtbemiddeling Venlo ten behoeve van bemiddelaars, 
betrokken buren en samenwerkingspartners optimaal te benutten. 
Een en ander is samengevat in dit verslag. Hierbij is mede gebruik gemaakt van de gegevens uit het 
registratiesysteem van het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV). 

 
Daar waar u een nadere toelichting wenst zijn wij graag bereid om deze te geven. 
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2 Voorwoord van de voorzitter 

Alweer een heftig jaar 
 

Het was ook dit jaar geen normaal jaar met corona maatregelen en maandenlange lockdown. 
Ook dit jaar heeft buurtbemiddeling ervoor gekozen zo min mogelijk aan huis te bemiddelen. Dit is 
natuurlijk heel anders dan we gewend zijn en de bemiddelaars vonden dit ook niet altijd even prettig. 
Waar mogelijk hebben we gesprekken bij ons op kantoor gevoerd, in een mooie en rustige omgeving. 
In de corona tijd ervoeren veel mensen burenproblemen, we hebben dan ook de indruk dat dit 
toenam en met zwaardere problematiek gepaard ging. 

 

In juni hebben we met een beperkt feestje afscheid genomen van Marcel. Hij heeft Buurtbemiddeling 
fantastisch door de eerste jaren van Buurtbemiddeling heen geloosd en bedanken hem hier ook 
voor. 

 
In Juli heeft Tülay Arslan het stokje overgenomen, wat niet zo eenvoudig was. Veel bemiddelaars 
gingen op dat moment met vakantie en anderen maakten andere keuze. Dat heeft ertoe geleid dat 
het aantal bemiddelaars van 29 naar 13 is verminderd. Inmiddels is Tülay hard bezig om nieuwe 
bemiddelaars te zoeken en gelukkig zijn er al een aantal gevonden, lopen al mee en volgen in 2022 
de Basistraining buurtbemiddeling cursus. 

 

Verder werkt zij o.a. aan het opbouwen van het netwerk. Inmiddels is wel duidelijk dat 16 uur per 
week voor ons en haar echt te weinig is. Net genoeg uren om de casussen lopend te houden, maar 
onvoldoende tijd voor PR, netwerkvorming en complexe casuïstiek of de website te updaten. 
Inmiddels is er een verzoek gedaan aan de gemeente en de beide woningcorporaties voor meer 
financiële steun. 
Al met al genoeg werk aan de winkel. Tülay heeft gezegd dat ze het werk erg boeiend en interessant 
vindt en ik hoop dan ook dat ze ons nog vele jaren wil helpen. 

 

februari 2022 
 

Vera Valkenaars- van Vierssen Trip 
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3. Verslag van het bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit 4 bestuursleden 
 

Voorzitter: Vera Valkenaars- van Vierssen Trip Sinds juli 2012 

Penningmeester: Toine Smets Sinds februari 2012 

Secretaris: Chantal Simons Sinds januari 2015 

Algemeen bestuurslid: Hanno Lamers Sinds januari 2020 

 
Het bestuur had in 2021 zijn reguliere vergaderingen en daarnaast heeft zij gepoogd om 
samenkomsten te organiseren met de klankbordgroep. In juni 2021 is er een klankbordgroep 
geweest. Het geplande overleg in november (30-11) is helaas geannuleerd vanwege de door de 
overheid opgelegde beperkingen. 
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4. Buurtbemiddeling landelijk 

Buurtbemiddeling lost conflicten op tussen buren en is een vorm van burgerparticipatie waarbij 
getrainde bemiddelaars buren helpen die met elkaar een conflict hebben, door het contact te 
herstellen, problemen bespreekbaar te maken en oplossingen te bedenken voor hun conflict. Op dit 
moment zijn er 302 gemeenten in Nederland die deze alternatieve manier van conflictbeslechting 
beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Onderzoek Open Universiteit 
3 op de 10 Nederlanders ervaart overlast door buren in hun buurt. Dr. Frank Inklaar en prof. dr. Emile 
Kolthoff van de Open Universiteit en Imke Smulders, onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid 
van Avans Hogeschool zijn een onderzoek gestart naar de geschiedenis en de effecten van 
buurtbemiddeling binnen het onderzoeksprogramma “de Veilige Stad”. Dit onderzoek is te lezen op 

de website van de Open Universiteit 
 

Buurtbemiddeling 25 jaar 
In september 2021 werd het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling gevierd. Het CCV schat dat in die 
25 jaar ruim 180.000 conflicten tussen buren zijn gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisatie. In 7 
van de 10 situaties lukt het buurtbemiddelaars buren te helpen naar een oplossing voor hun 

https://www.ou.nl/documents/40554/87044/Veilige_Stad_Eindrapport_Buurtbemiddeling_2021.pdf
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probleem. Ruim 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen ervoor dat buurtbewoners 
weer beter met elkaar kunnen samenleven. 
Landelijk is er een toename van complexe zaken. Gemiddeld is 20% van de zaken complex te noemen 
en spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een 
rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en 
problemen buiten (overhangende takken, stank door BBQ of dieren). ¹ 

 

 

 
 
 
 
 

¹ https://hetccv.nl/nieuws/buurtbemiddeling-lost-al-25-jaar-burenruzies-succesvol-op/ 
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Benchmark buurtbemiddeling 
In 2021 werden de jaarresultaten uit 2020 verwerkt in de benchmark. Uit de benchmark kwam naar 
voren dat ruim 20.000 meldingen tussen buren in 2020 waren binnengekomen. Geluidsoverlast was 
hierbij de grootste oorzaak. “We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid. 
Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. 
Landelijk nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe. Ondanks dat ook het werk van 
buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet 
fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt”, aldus Frannie Herder, adviseur 

buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV. 
 

Buurtbemiddeling in beeld 
In 2021 zijn er artikelen en uitzendingen over burenoverlast verschenen in diverse media zoals: 

• Televisie: Hart van Nederland, WNL 

• Radio: NOS Radio 1 Journaal, NPO1 Spraakmakers, Radio 1 Blok en Toine, Noord Holland 
Radio, Omroep Gelderland 

• Dagbladen, ook online: NRC, Telegraaf, Volkskrant, Algemeen Dagblad, Parool, 
Reformatorisch Dagblad, Eindhovens Dagblad, Stentor, BN de Stem, Tubantia, de Limburger, 
en lokale kranten 

• Online: RTL Nieuws, NOS.nl liveblog, EO Visie, Pointer, RIVM.nl, Metronieuws, Nu.nl, 
Gemeente.nu, Rtv Utrecht, Omroep Brabant, Dagblad van het Noorden, Ons West Friesland, 
Nul20, bouwformatie, Timessuriname 

• Websites van gemeenten en diverse huis-aan-huis bladen 

• Bladen: Linda, Libelle 
 

Adviescommissie Buurtbemiddeling en trainingen 
De Adviescommissie Buurtbemiddeling heeft de kwaliteitscriteria uitgebreid met het thema 
complexe problematiek, de basisprincipes van interculturele communicatie en online werkvormen. 
Omdat het fysiek bijwonen van een basistraining lastig was, hebben sommige trainingsinstellingen 
een hybride vorm ontwikkeld. 

 
CCV-erkenning 
Met onze CCV-erkenning voldoen we aan de landelijk gestelde kwaliteitscriteria. 
Gemeenten die willen starten of een aanbesteding willen doen, geven de voorkeur aan een 
buurtbemiddelingsorganisatie die CCV-erkend is. 
In 2021 werkten 134 (38%) gemeenten met een door het CCV erkende 
buurtbemiddelingsorganisatie. 

 

Woonoverlast: websites voor zwaardere zaken 

• Voor informatie over de aanpak van zwaardere woonoverlast, kunnen we professionals 
verwijzen naar www.hetccv-woonoverlast.nl. Wanneer het in de praktijk met de woonconsulent 
niet lukt om achter de beste aanpak te komen, kan de tool ‘beoordeel uw casus’ inzet worden. 

• In een overlast-lab is de samenwerking tussen professionals uitgewerkt. De inzichten lees je hier: 
https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/inzicht-in-de-samenwerking-bij-toepassing- 
van-de-wet-aanpak-woonoverlast 

• Bewoners die meer willen weten over de aanpak van ‘hun’ woonoverlast, kun je wijzen op 

www.overlastadvies.nl . In veel gevallen komen ze dan uit op het advies om eerst met 
buurtbemiddeling in zee te gaan. 

http://www.hetccv-woonoverlast.nl/
https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/inzicht-in-de-samenwerking-bij-toepassing-van-de-wet-aanpak-woonoverlast
https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/inzicht-in-de-samenwerking-bij-toepassing-van-de-wet-aanpak-woonoverlast
https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/inzicht-in-de-samenwerking-bij-toepassing-van-de-wet-aanpak-woonoverlast
https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/inzicht-in-de-samenwerking-bij-toepassing-van-de-wet-aanpak-woonoverlast
http://www.overlastadvies.nl/
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Hieronder de bezoekersaantallen in 2021 van www.problemenmetjeburen.nl 
Unieke bezoekers: 
2021: 53.885, een stijging van 6.9% 

 
Bezochte pagina’s: 

2021: 181.676, een stijging van 18.9% 
 

Opgezochte organisaties m.b.v. postcode: 
2021: 20.266, een stijging van 6% 

 

Hulpvragen via formulier: 
2021: 1.353, een stijging van 18% 

 

 
www.problemenmetjeburen.nl 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
unieke gebruikers 

 
39.817 

 
50.407 

 
53.885 

 
pagina's bezocht 

 
104.301 

 
153.963 

 
181.676 

 
postcodes opgevraagd 

 
13.942 

 
19.119 

 
20.266 

 
hulpverzoeken via formulier 

 
846 

 
1.142 

 
1.353 

 

Geluidsoverlast blijft het grootste probleem. Hierna bedreiging/treiteren/verbaal geweld. En net als 
in 2020 is de erfafscheiding een toenemend probleem. 

 
54% mobiel, 42% desktop, 4% tablet 

 

32% van de bezoekers komt via google zoekopdracht 
68% van de bezoekers wordt doorgestuurd vanaf onder andere: 

• rijksoverheid.nl 40% 

• eigenhuis.nl 23.1% 

• bnnvara.nl 6.6% 

• autoriteitpersoonsgegevens.nl 4% 

http://www.problemenmetjeburen.nl/
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.problemenmetjeburen.nl&umid=98ed09c6-9386-46ab-8aaa-65d7b7606b46&auth=be282ebe58d36af10a3420f1fa9e8b2467e4dde9-2a4366bab66cad36c0d44011312427b39af5f9e0
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5. Stichting buurtbemiddeling Venlo in cijfers 

In dit hoofdstuk treft u de resultaten van 2021. De gegevens komen voort uit het CCV- 
registratiesysteem waar al onze casussen in worden opgeslagen. 

 

5.1 Aantal meldingen per jaar 
 

Jaar Aantal 

2011 78 

2012 84 

2013 97 

2014 128 

2015 117 
2016 103 

2017 116 

2018 111 

2019 129 

2020 142 

2021 145 
Tabel 1 totaal aantal ontvangen meldingen bij Stg. Buurtbemiddeling Venlo 

 

Ten opzichte van 2020 is de toename in aantal meldingen niet significant. Zoals al eerder in dit 
jaarverslag gemeld heeft Corona voor een landelijke toename gezorgd en dat zie je terug in 2020 en 
2021. Daarnaast zie je dat het aantal meldingen in de afgelopen twee jaren ten op zichten van 10 jaar 
gelden is verdubbeld. 
Zowel landelijk als lokaal is er een toename van complexe zaken. Gemiddeld is 20% van de zaken 
complex te noemen en spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen 
of taalproblemen een rol. 
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5.2 Aantal meldingen per maand 
 

Grafiek 1 Aantal meldingen per maand van 2017 tot en met 2021 

 
Grafiek 2 Aantal meldingen per maand in 2021 

 

In 2020 waren er twee piekmaanden juni en juli en waren er in maart en december minder 
meldingen. In 2021 waren er geen echte piekmaanden, wel is opvallend dat in er in februari t.o.v. 
voorgaande jaren minder meldingen waren. 
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5.3 Meldingen per verwijzer en stadsdeel 
 

Het aanmelden van een nieuwe casus kan op verschillende manieren. In het onderstaande overzicht 
zien we vanuit welke stadsdelen de meldingen komen en welke verwijzers deze meldingen 
aandroegen bij BBM. 
De stadsdelen waar de meeste meldingen respectievelijk vandaan komen zijn Blerick, Venlo en 
Tegelen. 

 
Grafiek 3 Aantal meldingen per stadsdeel hieronder in tabelvorm weergegeven. 

 

Arcen 2 

Belfeld 4 

Blerick 60 

Lomm 2 

Venlo 49 

Steyl 5 

Tegelen 20 

Velden 3 

 

 

De meeste meldingen komen binnen op eigen initiatief van de mensen (n=50). De buur die overlast 
ervaart neemt zelfstandig contact op met de buurtbemiddeling. Vaak worden de mensen door een 
woningcorporatie of een andere instantie geattendeerd op buurtbemiddeling. De twee 
woningcorporaties samen zorgen voor de tweede meeste meldingen (n=36). Op de derde plaats 
komt de politie met 23 meldingen. 

Aantal meldingen per stadsdeel 

2 

3  4 
5 20 

60 

49 

2 
 

Arcen Belfeld Blerick Lomm Venlo Steyl Tegelen Velden 
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Wanneer een melding binnenkomt door een verwijzer van een bepaalde organisatie koppelt de 
buurtbemiddeling de informatie over het verloop en resultaat van de casus terug aan de verwijzer. 
Deze terugkoppeling wordt meestal gedaan na het afsluiten van de casus. 

 

Verwijzer Aantal 

Gemeente 1 

Maatschappelijke dienstverlening 5 

Op eigen initiatief* 50 

Overige organisaties 1 

Politie 23 

Sociale wijkteams 1 

Antares 20 

Woonwenz 16 

Zelf gemeld - verwezen door gemeente 4 

Zelf gemeld - verwezen door justitie 1 

Zelf gemeld - verwezen door maatschappelijke 
dienstverlening 

 
1 

Zelf gemeld - verwezen door politie 5 

Zelf gemeld - verwezen door sociale wijkteams 1 

Zelf gemeld - verwezen door woningcorporatie 16 

Antares 9 

Woonwenz 7 

Totaal 145 

*Bij deze casussen legt de buur die overlast ervaart zelfstandig contact met Buurtbemiddeling 
Tabel 2 verwijzers in 2021 
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5.4 Type conflicten/klachten en soorten meldingen 
 

Er worden verschillende typen conflicten/klachten onderscheiden. De echte oorzaak is bij 
aanmelding niet altijd duidelijk. Tijdens de uitvoerige intakegesprekken ligt een belangrijke taak bij 
de bemiddelaar om de dieper liggende redenen van het conflict te achterhalen. 
Vanaf 2021 wordt door Stg. Buurtbemiddeling nog specifieker de aard van de klacht verwerkt in de 
database. Vaak is de klacht uitgebreider en omvat meer dan bijvoorbeeld alleen geluidsoverlast. Het 
is tevens interessant uit de data te lezen of de aard van de klacht seizoensgebonden is. 
In januari, juli en oktober waren er opvallend veel meldingen over geluidsoverlast. Hierop inzoomend 
spelen deze klachten van geluidsoverlast voor het grootste deel in Blerick en Venlo waarbij de 
woningen appartementen zijn. 
Geluidsoverlast is ook in Venlo de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en 
problemen buiten (overhangende takken, stank door BBQ of dieren). 

 

 

Aard van de klacht JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOT 

Bedreiging/ Intimidatie    1     1 1   3 

Discriminatie, 
Pesten/ treiteren/ schelden/ roddelen /lastig vallen/ 
verstoorde relatie 

         

 
1 

    

 
1 

Geluidsoverlast 9 1 5 4 4 4 8 2 1 10 5 5 58 

Geluidsoverlast, 
Bedreiging/ Intimidatie 

        
1 

     
1 

Overige 1 1  2  2 1 2 1 2   12 

Overige, 
Geluidsoverlast 

         
1 

 
1 

   
2 

Overlast dieren   1 1 1 2 1     2 8 

Overlast dieren, 
Rommel/troep 

         
1 

    
1 

Overlast dieren, 
Tuin/ buiten problemen 

         
1 

    
1 

Overlast kinderen   1 2   1 1     5 

Parkeerproblemen 1     1       2 

Pesten/ treiteren/ schelden/ roddelen /lastig vallen/ 
verstoorde relatie 

 
1 

 
2 

 
4 

 
6 

 
2 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
1 

 
4 

 
1 

 
33 

Rommel/troep   1          1 

Stankoverlast 1     1   1    3 

Tuin/ buiten problemen 1  2  2 3 2 1 2    13 

Tuin/ buiten problemen, 

Pesten/ treiteren/ schelden/ roddelen /lastig vallen/ 
verstoorde relatie 

        

 
1 

     

 
1 

Eindtotaal 14 4 14 16 9 16 15 12 13 15 9 8 145 

Tabel 3 Soorten klachten in 2021 
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5.5 Resultaten van de bemiddelingen 
 

Een bemiddeling is niet alleen maar geslaagd als er een succesvol gezamenlijk bemiddelingsgesprek 
met beide partijen heeft plaatsgevonden. Soms is het al voldoende om afzonderlijke (intake-) 
gesprekken met partijen te voeren. Mensen willen graag gehoord worden en hun verhaal kwijt 
kunnen. Door het goed luisteren naar hun verhaal, en door te vragen welke basisbehoefte (die niet of 
onvoldoende) wordt vervuld, zijn in veel gevallen buren al goed op weg geholpen. Zij kunnen dan op 
eigen kracht verder, ook nadat de bemiddelaar adviezen geeft over hoe de communicatie met de 
buur op een positieve wijze kan worden hervat. 

 

Het CCV-handboek hanteert een standaard rubricering. Resultaten worden verdeeld in positieve, 
negatieve en neutrale resultaten. Deze laatste rubriek betekent over het algemeen dat de casus nog 
in behandeling is en het resultaat nog kan veranderen naar een positief of negatief resultaat. 

 
 

 
Resultaten totaal 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Neg: A weigert bemiddeling 4 3 8 7 9 6 6 

Neg: B weigert bemiddeling 12 13 9 10 12 13 13 

Neg: contactlegging onmogelijk 2 2 0 2 3 3 5 

Neg: Geen oplossing  1 3 4 2 4 12 

Neutraal: in behandeling 8 3 5  4 17 5 

Neutraal: Ongeschikt voor bemiddeling 1 3 1 3  1 11 

Neutraal; in de wacht     2  8 

Neutraal: A weigert bemiddeling (na tel. intake)       7 

Neutraal: Contactlegging onmogelijk met A       3 

Pos; Opgelost door verhuizing 6 12 6 3 3 4 3 

Pos; Opgelost door warme doorverwijzing 13 7 20 16 17 15 5 

Pos; Opgelost door aanpassen woonsituatie 2 2 2 3 4 6 2 

Pos; Opgelost na bemiddelingsgesprek 18 25 19 22 28 14 12 

Pos; Opgelost na coaching   1 1 2 3 1 

Pos; Opgelost na intakegesprek(ken) 19 15 18 18 16 25 23 

Pos; Opgelost na inzet pendelbemiddeling   2   3  

Pos: Informatie en advies gegeven 32 17 22 22 23 23 4 

Pos; A zelf in actie     4 5 25 

Eindtotaal 117 103 116 111 129 142 145 
Tabel 4 Resultaten uitgebreid in 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 aantal % Aantal % Aantal % aantal % Aantal % 

neg 20 17% 23 21% 26 20% 22 15% 36 25% 

pos 90 78% 85 77% 97 75% 102 72% 76 52% 

neutraal 6 5% 3 2% 6 5% 18 13% 33 23% 

 116 100% 111 100% 129 100% 142 100% 145 100% 

Tabel 5 Resultaten vereenvoudigd procentueel 
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5.6 Verhouding aantal meldingen door huurders-huiseigenaren 
 

In onderstaande tabel wordt de verhouding weergegeven tussen het aantal meldingen van mensen 
die huurder dan wel huiseigenaar/particulier huurder zijn. 
Over het algemeen komen de meeste meldingen van mensen die huurder zijn dan van huiseigenaren. 

 

Verhouding huurders – huiseigenaren 2021 

Partij a (melder overlast) Partij b (“beklaagde”) 

huurder Antares; 43 huurder Antares; 34 

huurder Woonwenz; 47 huurder Woonwenz; 42 

huiseigenaren; 37 Huiseigenaren; 36 

particuliere huur; 3 Particuliere huur; 1 

Onbekend; 15 Onbekend; 32 
Tabel 6 Verhoudingen 2021 
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6 Kwalitatieve onderbouwing 

6.1 De Bemiddelaars 
De afgelopen twee bewogen jaren met corona hebben ook op de samenstelling van het aantal actief 
inzetbare bemiddelaars hun invloed gehad. Mensen zijn zich gaan bezinnen op waar ze staan in hun 
leven. Een aantal bemiddelaars is een studie gaan volgen of een nieuwe uitdaging aangegaan of ziek 
geworden of een time-out waardoor er minder tijd overbleef voor buurtbemiddeling. 
Aan het begin van het jaar 2021 waren er 29 bemiddelaars; 9 mannen en 20 vrouwen. In de loop van 
het jaar zijn 7 bemiddelaars gestopt en 2 nieuwe kandidaten ingestroomd. Op 31-12-2021 waren er 
in totaal 24 bemiddelaars (9 mannen en 15 vrouwen), waarvan 10 minder actief en 14 actief. De 
meeste bemiddelaars willen aan één casus werken en pas een casus weer gaan oppakken als de 
vorige is afgerond. Er zijn een klein aantal bemiddelaars die meer dan één casus tegelijk willen 
oppakken. 
Gemiddeld zijn er 14 bemiddelaars die een casus kunnen oppakken. Een casus wordt uitgezet bij 
twee bemiddelaars, die gezamenlijk optrekken. De intakegesprekken met partij A en met partij B en 
vervolgens het bemiddelingsgesprek (als die er komt) met de beide buren (A en B) voeren ze samen. 
In de regel kan met 14 bemiddelaars eigenlijk zeven casussen opgepakt worden. Wanneer het leggen 
van contact met partij A en B langer duurt dan verwacht om welke reden dan ook, het kan aan de 
bereikbaarheid van A en of B liggen of aan de bemiddelaar die bijvoorbeeld op de tijden niet kan dat 
A en B zou kunnen, dan bestaat de kans dat een casus een paar weken zelfs maanden kan duren. In 
de tussentijd is de bemiddelaar die één casus per keer wil doen niet beschikbaar voor een andere 
casus. Volgens de kwaliteitstoets van CCV moet iedere bemiddelaar minimaal drie casussen per jaar 
hebben opgepakt. Dit is een vereiste om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Er komen gemiddeld 
genomen 12 meldingen per maand binnen in een jaar. Het lukt niet om alle meldingen die in een 
maand binnenkomen ook die maand af te handelen. Gemiddeld zijn er 40 casussen die lopen in een 
maand. Wanneer alle gesprekken zijn geweest volgt er na 4 tot 6 weken de nazorg bij zowel partij A 
als B. Soms willen de partijen nog een keer een bemiddelingsgeprek met de bemiddelaars om aan 
hun relatie met de buren te werken en de afspraken verder te kunnen finetunen. 
In de eerste helft van het jaar hebben de bemiddelaars hoofdzakelijk telefonisch bemiddeld. In 2020 
hadden twaalf bemiddelaars een cursus hiervoor gevolgd. Van juli tot en met half november hebben 
de bemiddelaars huisbezoeken afgelegd. Vanaf half november heeft het bestuur vanwege de 
oplopende besmettingscijfers besloten om de gesprekken bij de 5 Sprong te houden, waar het 
kantoor van buurtbemiddeling is gevestigd. Dit was een uitkomst in de tijd dat het niet mogelijk was 
om bij de mensen thuis de gesprekken te voeren. 
Eén van de speerpunten voor stichting Buurtbemiddeling Venlo is om meer publiciteit te geven aan 
het werk van buurtbemiddeling en het werven van nieuwe kandidaat bemiddelaars. In het laatste 
half jaar van 2021 zijn zeven gesprekken gevoerd met kandidaat bemiddelaars. De nieuwe 
kandidaten lopen eerst mee met een ervaren bemiddelaar voordat ze definitief besluiten om wel of 
niet door te gaan. Nadat ze hebben meegelopen, kunnen ze deel gaan nemen aan de basiscursus 
buurtbemiddeling bestaande uit vijf dagdelen. Eén nieuwe kandidate heeft inmiddels de basiscursus 
van oktober gevolgd en is gestart. Een andere bemiddelaar gaat in maart 2022 de basiscursus doen, 
samen met een andere kandidaat die in januari 2022 is geworven. De andere kandidaten zijn helaas 
afgevallen omdat het niet helemaal paste bij wat ze zochten. 
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7 Werkzaamheden Coördinator 

In 2021 hebben twee coördinatoren gewerkt voor Stichting Buurtbemiddeling Venlo. Het eerste half 
jaar was Marcel van Vliet als coördinator werkzaam voor 15 uur per week. Vanaf 1 juli 2022 heeft 
Tülay Arslan de werkzaamheden als coördinator overgenomen voor 16 uur per week. 
Administratieve ondersteuning is verleend door een administratief medewerker, aangesteld middels 
het integratieproject Social Return van de gemeente Venlo, gedurende 9 uur per week. 

 
In juni heeft de nieuwe coördinator de werkoverdracht gehad van de vorige coördinator, 
kennisgemaakt met het bestuur van stichting Buurtbemiddeling Venlo, de klankbordgroep en de 
andere regio-coördinatoren. Ze heeft de basiscursus buurtbemiddeling en de cursus oplossings- en 
resultaatgericht bemiddelen van hogeschool HAN gevolgd. Door de verspoeling van de 
coronamaatregelen waren de meeste bemiddelaars in juli en augustus met vakantie. In de 
zomermaanden heeft de nieuwe coördinator de lopende casussen afgerond en met het geringe 
aantal bemiddelaars de nieuwe meldingen opgepakt. Ze heeft zich het landelijk CCV- 
registratiesysteem eigengemaakt waarin de meldingen worden ingevoerd en de data voor 
rapportages worden verzameld en verwerkt. Verder heeft ze kennisgemaakt met collega verwijzers 
van woningbouwcoöperaties en nog een aantal andere organisaties. 
De verrichte werkzaamheden van de coördinator richtten zich op de eerste plaats op het 
ondersteunen en motiveren van de vrijwillige bemiddelaars. Een belangrijke voorwaarde is dat de 
aangereikte cases passen bij de taken en verantwoordelijkheden van de bemiddelaar, rekening 
houdend met veiligheid en complexiteit van de casussen. 

 
Bij de aanmelding van iedere nieuwe casus, beoordeelt de coördinator middels een telefonisch 
gesprek met de melder of deze geschikt is voor buurtbemiddeling. Zo ja, dan zet hij/zij deze casus 
door naar 2 bemiddelaars, die vervolgens met elkaar en vervolgens met de melder, een afspraak 
maken voor een huisbezoek. Vervolgens wordt de andere buur bezocht en volgt er daarna mogelijk 
een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie. Gaande dit traject werpen zich 
regelmatig vragen op waarbij de coördinator betrokken wordt. Het kan gaan om praktische vragen of 
problemen (bijv. contactgegevens, beschikbaarheid gesprekslocaties), dan wel vragen waarbij 
verdere consultatie en afstemming is vereist. Het is van belang dat de coördinator hier snel en 
adequaat, in goed overleg met bemiddelaars en derden, zijn medewerking verleent om de diverse 
stappen in het bemiddelingsproces mogelijk te maken en te bewaken. 

 
In 2021 waren er in totaal vijf overlegmomenten met andere regio-coördinatoren. In deze overleggen 
komen de landelijke en regionale ontwikkelingen over het werk van buurtbemiddeling aan bod. Er 
worden ervaringen uitgewisseld en samen opgetrokken op het gebied van de organisatie van 
basistraining buurtbemiddeling en andere vormen van deskundigheidsbevordering voor (kandidaat) 
buurtbemiddelaars en regio-coördinatoren. 
De klankbordgroep is één keer bij elkaar geweest in juni 2021. In deze vergadering heeft Marcel van 
Vliet afscheid genomen en de nieuwe coördinator zich voorgesteld. 
Door de aanscherping van de coronamaatregelen was een fysieke klankbordvergadering in november 
2021 helaas niet mogelijk. De vergadering is verzet naar maart 2022. 
Stichting Buurtbemiddeling Venlo is aangesloten bij het Platform Vrijwillige Organisaties Vereniging 
(PVOV). De nieuwe coördinator heeft deelgenomen aan vier vergaderingen van PVOV en 
kennisgemaakt met andere vrijwilligersorganisaties. 
De focus voor de tweede helft van 2021 ligt op het werven van nieuwe kandidaat bemiddelaars en 
meer bekendheid geven aan Buurtbemiddeling Venlo. Verder is het investeren in een netwerk voor 
zwaardere casussen een speerpunt en het actualiseren van de website van buurtbemiddeling Venlo. 
De complexiteit van casussen neemt sinds enkele jaren toe, hetgeen een landelijk fenomeen is, mede 
doordat de hulpverlening aan mensen met psychische of psychiatrische achtergrond door 



19 
 

bezuinigingen worden afgeschaald. Regelmatig komt het voor dat contact gelegd moet worden met 
(hulpverlenings-) instanties voor afstemming en samenwerking. De betrokken professional is dan 
betrokken bij de diverse gesprekken als vertrouwenspersoon. De meerwaarde is dat partijen/cliënten 
dan eerder instemmen met een gesprek, maar ook dat de kans op naleving van de gemaakte 
afspraken hiermee aanzienlijk wordt vergroot. Een bijkomend effect is dat het moeilijker is om snel 
afspraken te maken om gesprekken te plannen; er moet immers rekening worden gehouden met 
meerdere actoren. 

 

Samenwerking met partners 
Ook in 2021 is goed samengewerkt met de diverse netwerkpartners. De belangrijkste zijn; 

 

• De woningcorporaties 

• Huizen van de Wijk, sociale wijkteams, Buurtteams 

• De wijkagenten 

• Stadsdeelmanagers, adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, Boa’s 

• Medewerkers bemoeizorg 


