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Buurtbemiddeling
Zwolle 20 jaar

Buurtbemiddeling Zwolle ontstond precies 20 jaar geleden. Het 

gedachtegoed achter deze vrijwilligersdienst van Travers Welzijn 

is echter actueler dan ooit; het past precies binnen de huidige 

participatiesamenleving. 

“Voor het oplossen en voorkomen van burenruzies zijn we niet 

afhankelijk van instituten; we lossen het samen op, met mensen uit 

de stad.” 

Daarover ging het allereerste conflict waarin 20 jaar geleden werd bemiddeld door Buurtbemiddeling 

Zwolle. “Het was een conflict dat al jaren speelde en al bekend was bij diverse instanties. En toen 

verwachtte men wonderen van Buurtbemiddeling”, blikt Els Rodink terug. Zij was de eerste coördinator 

Buurtbemiddeling. “Wonderen zijn niet geschied in die situatie, maar de mensen waren na onze 

bemiddeling wel weer on ‘speaking terms’. Dat effect vonden we heel bijzonder toen.” Rodink, die 

inmiddels is gepensioneerd, maar nog altijd de ontwikkelingen van Buurtbemiddeling volgt, is 

aangenaam verrast over hoe zeer Buurtbemiddeling tegenwoordig in de samenleving past. “Het past 

helemaal bij de participatiegedachte van onze regering van nu. 20 jaar geleden wisten we niet dat het 

ook in deze tijd zó goed zou passen. Met de terugtredende overheid en de overtuiging dat mensen 

elkaar zo veel mogelijk kunnen helpen, is Buurtbemiddeling actueler dan ooit.” 

Geluidsoverlast

‘mensen waren na  
onze bemiddeling weer  
on ‘speaking terms’

“Voor het oplossen en voorkomen van burenruzies 

zijn we inderdaad niet afhankelijk van instituten; 

we lossen het samen op, met mensen uit de stad”, 

beaamt Marianne Grooten, sinds 2002  actief 

als coördinator Buurtbemiddeling bij Travers 

Welzijn. “Bij Buurtbemiddeling worden conflicten 

bespreekbaar gemaakt. Eerst gaan we in gesprek 

met de ene buur, dan met de andere”, vertelt ze. 

“Vervolgens proberen we beide partijen samen om 

tafel te krijgen, met de bedoeling om het samen 

op te lossen en te kijken wat er nou echt belangrijk 

is in die situatie. Dat doen we op een neutrale 

plek, bijvoorbeeld in een wijkcentrum. We hebben 

jaarlijks een succesratio van ruim zestig procent. 

In veel meer dan de helft van de gevallen kunnen 

de buren na bemiddeling dus weer normaal naast 

elkaar wonen.”

Conflicten bespreekbaar 

maken

Zwolle liep 20 jaar geleden voorop in de 

totstandkoming van Buurtbemiddeling. 

Aleid Wolfsen, toenmalig griffier 

arrondissementsrechtbank in Zwolle en later 

burgemeester van Utrecht, maakte in 1994 

in Amerika kennis met  de San Francisco 

Community Board (SFCB). De mogelijkheid om 

zelf conflicten aan te pakken, zonder interventies 

van instanties, sprak hem aan en eenmaal 

terug in Nederland vertelde hij het rond. Dat 

leidde tot een startsubsidie van de gemeente 

Zwolle en het ministerie van Justitie, waarmee 

Stichting Stad en Welzijn (nu Travers Welzijn) 

in 1996 Buurtbemiddeling startte. In diezelfde 

periode begonnen ook Rotterdam en Gouda met 

vergelijkbare initiatieven, wat al snel uitgroeide 

naar nog veel meer steden. 

In de periode 2007-2014 steeg het aantal 

gemeenten met Buurtbemiddeling van 77 

naar 207. Nu, anno 2016, kunnen in meer dan 

230 gemeenten mensen een beroep doen op 

Buurtbemiddeling. Het ministerie van Veiligheid en 

Justitie streeft in samenwerking met het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

naar een landelijke dekking in 2017.

Zwolle voorop

Het unieke van Buurtbemiddeling is dat het los staat van instanties als de politie, de 

woningbouwvereniging of de rechtspraak. 

“Het gaat niet om ‘geschreven recht’ in de vorm van wetten, regels of democratisch genomen 

besluiten. Het is een manier van werken die ‘recht’ doet aan alle betrokkenen”, zegt Grooten. De 

gemeenschap lost het zelf op, immers de vrijwillige bemiddelaars, die zijn opgeleid door Travers 

Welzijn, behoren zelf tot de stad, wijk of buurt.  Zij hebben geheimhoudingsplicht en gaan als gelijken 

in gesprek met de conflicterende partijen. Het enthousiasme, de oprechtheid en de neutraliteit van 

de bemiddelaars worden gezien als de belangrijkste succesfactoren voor een bemiddeling. 

Henk Lobers is al van begin af aan actief als buurtbemiddelaar in Zwolle.  “We hebben momenteel 

35 bemiddelaars. Het is een heel gevarieerd team van allerlei leeftijden en diverse achtergronden en 

afkomsten. En dat is goed ook, want de mensen die bemiddeling aanvragen, zijn ook heel divers en 

komen uit alle Zwolse wijken. Wij bemiddelaars hebben één ding gemeen: we zijn bereid om geheel 

belangeloos tijd te steken in constructieve gesprekken. We proberen om vooral niet de rechter te zijn; 

we zijn neutraal en zijn niet meer of minder dan de buurtbewoners.”

Recht doen aan de betrokkenen

‘ We hebben jaarlijks 
een succesratio van 
ruim zestig procent.’

Wie een oplossing voor een conflict met de buren zoekt, start zijn zoektocht vaak op het wereldwijde 

web. Daar heeft Grooten, als coördinator van Buurtbemiddeling Zwolle, op ingespeeld. “Ik zocht een 

manier om de lokale Buurtbemiddelingspagina’s op internet beter gevonden te laten worden en gooide 

dat op Twitter in de groep. Anne Baarda van Gula Websites twitterde terug dat hij een oplossing had, dus 

ik ben met hem in gesprek gegaan.” In een brainstorm met Grooten groeiden  zijn ideeën uit naar een 

concept voor een landelijke website, waarop een groot deel van de lokale Buurtbemiddelingsprojecten 

kan worden gevonden. 

Op de site staan de tien meest voorkomende burenproblemen en worden tips gegeven voor 

oplossingen. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor 

Buurtbemiddeling. Travers wil met de site Buurtbemiddeling onder de aandacht brengen, omdat het 

nog altijd relatief onbekend is. “We bereiken nog maar een puntje van de ijsberg. Meer dan een kwart 

van de Nederlanders heeft wel eens last van zijn buren en zes procent heeft vaak overlast. Zouden 

meer mensen Buurtbemiddeling kennen, dan konden veel conflicten in een vroeg stadium worden 

voorkomen”, aldus Grooten.

Online informeren

Het oplossen van ruzies met behulp van een bemiddelaar heeft momenteel de aandacht van het 

grote publiek. Programma’s als De Rijdende rechter, Bonje met de buren en De Rijdende Vechter 

zijn daar voorbeelden van. “Voor de bewustwording omtrent problemen met buren en de herkenning 

en erkenning van zulke situaties, dragen dergelijke programma’s zeker bij”, zegt Grooten. “Aan 

de andere kant is het pijnlijk om te zien hoe mensen met een camera erbij in het nauw worden 

gedreven; niemand wil gezichtsverlies lijden. Er kunnen dan hele nare dingen worden gezegd die de 

relatie nog verder beschadigen. Vaak worden in zulke programma’s oordelen door anderen gegeven, 

al is het maar door wat kijkers op sociale media roepen. Dat helpt niet. Bij Buurtbemiddeling 

daarentegen, gaat het niet om wie er goed of fout is. We zijn gericht op buren met elkaar in 

gesprek laten gaan en verwijten ombuigen naar behoeften en wensen. Zo kan begrip ontstaan, 

maken mensen spontaan en oprecht excuses, wordt het contact hersteld, komt er duidelijkheid en 

ontspanning. Ook begeleiden we mensen vervolgens om met elkaar te bedenken welke afspraken 

voor allebei werken.”

De Rijdende Vechter

Hoewel volgens Grooten dus nog steeds maar het ‘puntje 

van de ijsberg’ wordt bereikt, groeit de bekendheid 

van Buurtbemiddeling voortdurend. De Zwolse cijfers 

laten een stijging in het aantal aanvragen zien. Van 74 

aanvragen in 2001, naar 95 in 2011 tot 125 in recordjaar 

2014. Begin oktober 2016 staat de teller al  op 112, terwijl 

het jaar nog niet is afgerond.

De behoefte aan bemiddeling bij (dreigende) conflicten 

tussen buren is makkelijk te verklaren. In een stad als 

Zwolle zijn buren meestal met elkaar verbonden via 

tuintjes, paadjes achter het huis, een enkele muur, een 

trap of portiek. Dan kun je wel eens geluidsoverlast, 

ergernis over vuil in de tuin, stank, parkeerruimte 

of irritatie vanwege overhangende takken krijgen. 

“Kunnen buren elkaar niet op een aanvaardbare en 

begrijpelijke manier inzicht geven in elkaars standpunt, 

dan kunnen conflicten ontstaan”, zegt Grooten. “Zonde, 

want vaak hebben buren dezelfde verlangens als het 

op hun woonsituatie aankomt. Namelijk veiligheid, 

voorspelbaarheid, respect en ontspanning.”

Voortdurende groei

‘Zo kan begrip  
ontstaan, maken mensen 
spontaan en oprecht  
excuses’

‘“Wij gaan voor de  
oplossing. Een conflict 
ontstaat vaak vanuit  
onbegrip en onwetend-
heid.’

Hoe ontstaan dan toch steeds die conflicten tussen buren? “Thuis of op school is meestal niet geleerd 

hoe we kunnen omgaan met verschillen van mening en de gevoelens van angst, woede en verdriet die 

daarop volgen. Meestal is het vechten of vluchten. Dat betekent óf de confrontatie aangaan, eventueel 

met een advocaat of wijkagent erbij, óf de ontmoeting vermijden en soms zelfs verhuizen”, zegt Grooten. 

“Wij gaan voor de oplossing. Een conflict ontstaat vaak vanuit onbegrip en onwetendheid. Een 

blaffende hond bij de buren is storend, maar als je weet dat de eigenaren er alles aan doen om 

het dier op te voeden of zelf ook met de handen in het haar zitten, ontstaat wederzijds begrip. 

Een bemiddelingsgesprek kan verdere escalatie voorkomen en bijdragen aan een betere 

verstandhouding.”

Lobers kan zich nog goed zo’n geval herinneren, waarin onbegrip tot angst leidde: “vijf mensen in 

één portiek waren bang voor een man die daar vaak dronken rondliep. Ze dachten ook dat hij pistolen 

op zak had. Toen vroegen we aan deze meneer of ze bang moesten zijn. En die man zei tegen de 

buurvrouw, op zijn Zwols: ‘nee hoor wieffie, u hoeft niet bang te wezen, want ik doe u echt niets’. 

Ze namen afscheid en gaven elkaar een kus. Zo zie je maar dat elkaar leren kennen vaak al genoeg 

is. En daar steken we bij Buurtbemiddeling op in. Het gaat er niet om gelijk te krijgen, maar om 

onderling begrip te creëren.”

Vechten of vluchten

Begrip creëren

De aard van de klachten is divers, maar geluidsoverlast is veruit het 

vaakst de oorzaak. In 2015 ging in Zwolle 30 procent van de casussen 

om geluidsoverlast, 20 procent om schelden, dreigen of pesten, 15 

procent om een verstoorde relatie, 6 procent om overlast van dieren 

en eveneens 6 procent om geschillen rond tuin of grond. Verder 

kwamen geschillen over rommel, parkeerproblemen, overlast door 

kinderen en stank voor. Vernielingen, roddelen en discriminatie 

hadden in 2015 ieder een klein aandeel.  

Aard van de klachten

‘De aard van  
de klachten  
is divers, maar 
geluidsoverlast is 
veruit het vaakst de 
oorzaak.’

Dat Buurtbemiddeling midden tussen 

de mensen staat en niet handelt als 

een instantie, wil niet zeggen dat er niet 

met instanties wordt samengewerkt. De 

aanvragen voor bemiddeling komen van 

mensen zelf, maar ook via instanties 

als woningcorporaties, politie of sociale 

wijkteams. Daarnaast worden situaties 

die te complex zijn voor Buurtbemiddeling 

in overleg met de betrokkenen aan 

organisaties voor professionele hulpverlening 

doorgegeven.

Voor dit artikel is Buurtbemiddeling (2010), een uitgave 
in de nmi-kennisreeks van Sdu Uitgevers, als een van 

de bronnen gebruikt. 

Samenwerking met 

andere organisaties

We hebben jaarlijks 
een succesratio van 
ruim zestig procent.’


