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1. INLEIDING 

 

Stichting Buurtbemiddeling073 beleefde in 2021 het vijfde jaar als zelfstandige organisatie. Met 
financiering van de gemeente en de vier woningcorporaties bieden we de inwoners van ’s-
Hertogenbosch (inclusief Rosmalen, Nuland en Vinkel) een mogelijkheid om hulp en 
ondersteuning te vragen bij burenconflicten.  

Buurtbemiddeling073 stelt zich blijvend ten doel bewoners een handvat te bieden om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen bij conflicten, door de inzet – op vrijwillige basis – van 
buurtbemiddelaars (bewoners van ‘s-Hertogenbosch). Wij betrekken burgers bij het verbeteren 
van hun eigen/directe leefomgeving  

Buurtbemiddeling073 draagt op een laagdrempelige manier bij aan een goede leefbaarheid en 
sociale verbinding in de woonomgeving, zodat bewoners zich veilig voelen.  

Het is wederom een bijzonder jaar geweest voor Buurtbemiddeling073, wat niemand zal 
bevreemden. Wij konden niet voorspellen dat ook dit jaar nog volledig in het teken stond van 
Corona. Gelukkig hebben wij ook dit jaar, met wel wat aanpassingen op onze manier van 
werken, de casussen gewoon opgepakt. En dit hebben wij als zeer waardevol gezien en ervaren 
voor de bewoners. In een wereld die al zo onzeker is, was er gelukkig de mogelijkheid en ruimte 
om ieder zijn verhaal te laten doen en met de buren weer in gesprek te komen.  

Het was tevens het eerste jaar in de nieuwe samenstelling van coördinatoren. Keesje Hoes heeft 
Wilma Gevers eind 2020 opgevolgd. In juli 2021 heeft Wilma op een buiten terras in de stad 
afscheid genomen van Buurtbemiddeling073.  

Verder stond het jaar 2021 landelijk in het teken van 25 jaar Buurtbemiddeling. Op verschillende 
manieren is hier aandacht aan gegeven vanaf de maand september. Verderop in het verslag 
komen wij hier nog op terug.  

En tot slot werden wij in december door het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheidspreventie 
opnieuw erkend met een Plus-certificaat. Dit betekent dat wij als organisatie aan alle criteria 
voldoen voor een goede uitvoering van Buurtbemiddeling.  Een citaat: “U ontvangt het Plus-
certificaat omdat u de maximale score heeft behaald of omdat u alle eerder gedane 
aanbevelingen van het CCV heeft verwerkt in uw werkwijze. U toont daarmee aan dat u de 
werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend implementeert en de kwaliteit van 
Buurtbemiddeling in uw gemeente helemaal op orde is.” 

 

Wij wensen u veel leesplezier.  

 

Bestuur Stichting Buurtbemiddeling073 

Loek van der Staak (voorzitter) 

Lonneke van Roekel (secretaris- penningmeester) 

Inge Visschedijk (HR- Juridische Zaken)  
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2. ORGANISATIE 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2021 uit drie bestuursleden, Loek van der Staak, Lonneke van Roekel en 
Inge Visschedijk. Zij komen 1 keer per kwartaal samen en bespreken de algemene 
organisatieontwikkelingen, kwaliteit en HR-beleid, Financiën en onderhouden contacten met 
financiers en samenwerkingspartners. Daarnaast zijn zij, op afroep van de coördinatoren, 
betrokken bij de vraagstukken die het primaire proces aangaan. Denk aan; netwerk contacten, 
administratie, facilitaire zaken en ICT.  
De uitvoeringstaken op onder meer, onderhouden van contacten met het lokale en landelijke 
netwerk, het contact met de bemiddelaars, interne en externe communicatie, financiën, inkoop 
en facilitaire zaken, zijn gedelegeerd aan de beide coördinatoren.  

 

HRM: personeel en vrijwilligers  

 

Coördinatoren 

Bij de start van de stichting is ervoor gekozen om te werken met twee coördinatoren die ieder 
een eigen taak hebben als hoofdverantwoordelijke.  

Coördinator Marleen werkt 28 uur per week en coördineert alles met betrekking tot de 
casussen, voert de (financiële) administratie voor de dagelijkse gang van zaken en voert taken 
uit in het kader van geschreven communicatie, media en andere publiciteit.  

Coördinator Keesje werkte 20 uur per week en coacht en ondersteunt de bemiddelaars, 
organiseert de bemiddelaarsbijeenkomsten en ontwikkelt een trainings- en opleidingskalender. 
Zij onderhoudt tevens de externe contacten in het regionale en lokale netwerk.  

In 2021 is er door de coördinatoren meer samengewerkt op bepaalde strategische 
onderwerpen. Deze manier van werken is goed bevallen en zal in het komende jaar worden 
doorgezet. Tevens kunnen Marleen en Keesje elkaars dagelijkse werk overnemen, dit omdat ze 
beiden parttime werkzaam zijn. 

 

Vrijwillige bemiddelaars 

Eind 2021 waren er 45 bemiddelaars actief. Er zijn 7 bemiddelaars gestopt en 2 nieuwe 
bemiddelaars aangenomen. Met de bemiddelaars die zijn gestopt werd een afsluitend gesprek 
gehouden. Daarin werden ze persoonlijk bedankt en werd om feedback gevraagd, zodat we 
verbeterpunten kunnen aanbrengen waar nodig. We willen de groep bemiddelaars graag op 50 
personen houden om op die manier snel te kunnen handelen en bewoners tijdig te kunnen 
begeleiden. Dit betekent dat er begin 2022 dan ook een groep nieuwe bemiddelaars is gestart.  

In de praktijk blijkt regelmatig dat vrijwilligers tijdelijk niet beschikbaar zijn door persoonlijke 
omstandigheden zoals studie, nieuwe baan, verhuizing, ziekte, mantelzorg, etc. Gelukkig zijn er 
ook bemiddelaars die meerdere casussen naast elkaar kunnen oppakken waardoor we bijna 
altijd wel een match kunnen maken.  
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Het is en blijft van belang dat wij nadrukkelijk inzetten op het boeien en binden van de groep 
vrijwilligers. In 2022 zal hier ook extra aandacht naar toe gaan.   

Dit ook omdat de Coronajaren impact hebben gehad op het uitvoeren van deze vrijwillige taak. 
Het is voor iedereen een bijzondere periode geweest die veel heeft gevraagd op meerdere 
facetten (andere werkwijze, thuissituatie, elkaar niet fysiek kunnen zien bij bijeenkomsten, 
afzeggen van afspraken i.v.m. besmettingen, veel onzekerheid, verlies, etc.).  

De selectiecommissie bestond voorheen uit een bestuurslid en de algemeen coördinator. Zij 
houden een ‘kennismakingsgesprek’ en beoordelen, mede aan de hand van het 
kwaliteitshandboek/bemiddelaarsprofiel, of iemand in het team past en voldoet aan de 
verwachtingen van Buurtbemiddeling073. Vanuit de organisatie wordt in het gesprek duidelijk 
aangegeven wat er van bemiddelaars verwacht wordt. Eind 2021 is dit proces aangepast, wat 
betekent dat de commissie bestaat uit de 2 coördinatoren.  

Gedurende het hele jaar is er aandacht voor de bemiddelaars bij ziekte, verjaardagen, 
verhuizing, time-out of andere bijzondere gebeurtenissen. Dit wordt erg gewaardeerd.  

Er waren in 2021 twee jubilerende bemiddelaars. Zij bemiddelden 10 jaar en kregen daarvoor 
een bijzonder beeldje aangeboden.  

 

Deskundigheidsbevordering bemiddelaars, coördinatoren en bestuur 

Deskundigheidsbevordering is een belangrijk aandachtspunt binnen de stichting. Alle nieuwe 
bemiddelaars zijn verplicht de basistraining te volgen alvorens ze worden ingezet als 
bemiddelaar. In eerste instantie wordt de nieuwe bemiddelaar wisselend ingezet met een 
ervaren bemiddelaar.  

Wij vragen de bemiddelaars om zich per jaar te committeren aan een aantal casussen. 
Voorheen waren dit er minimaal 8. Wij hebben dit in 2021 wat losgelaten om in 2022 te bepalen 
wat wenselijk en haalbaar is.  

Intervisie is een methodiek waar wij veel waarden aan hechten. De bemiddelaars worden hierin 
begeleid door collega bemiddelaars die hiervoor getraind zijn. Aangezien het fysiek 
samenkomen in grote groepen in 2021 bijna niet mogelijk was hebben er minder 
intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden dan gepland. De aandacht ging in 2021 meer naar het 
individueel begeleiden en coachen van de bemiddelaar in een casus. Dit werd als prettig ervaren 
echter zien de bemiddelaars elkaar heel graag wat vaker. Wij gaan dit in 2022 dan ook weer 
extra aandacht geven.  

In 2021 hebben wij geëxperimenteerd met het aanbieden van een training (o.a. Mental Health 
First Aid) aan niet alleen onze groep bemiddelaars maar ook aan ons netwerk (denk aan 
wijkconsulenten, agenten, Farent medewerkers). Dit om zo kennis te delen, van elkaar te leren 
en meer inzicht in elkaars werk te creëren. Dit werd heel erg goed ontvangen!  

De coördinatoren kunnen jaarlijks aanspraak maken op opleidingsbudget, in 2021 is daarvan 
weinig gekomen door het verminderde aanbod van trainingen. Daarnaast bevorderen hun 
kennis door te praten met collega coördinatoren uit de regio en het land. Tevens zijn zij in 2021 
weer meer in contact getreden met hun netwerk. Dit om ook te leren van de andere partijen. 
Het bestuur coacht de coördinatoren ook als dit verlangd wordt. En als laatste is er veelvuldig 
overleg tussen de 2 coördinatoren over de aanpak en uitvoering werkzaamheden.  
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Aanpassing bemiddelingsproces 

Ook 2021 stond bijna volledig in het teken van de coronapandemie waardoor er soms een 
aanpassing op de procedure van bemiddelen nodig was. Gelukkig heeft er in 2021 geen sluiting 
plaats gevonden van de Brede Bossche Scholen waardoor wij hier de intake- en 
bemiddelingsgesprekken konden laten plaatsvinden. Het binnentreden bij partijen hebben wij in 
de strengere lockdown periodes geadviseerd niet te doen. Er bleven nog veel andere vormen 
over om de buren toch te spreken (telefonisch, videobellen, wandelen, gesprek op locatie bij 
een Brede Bossche School).  

 

 

3. FACILITEITEN EN HUISVESTING  

 

Kantoorruimte 

Buurtbemiddeling073 heeft haar kantoorruimte in woonzorgcentrum Nieuwenhagen. Daar 
werken de beide coördinatoren, vinden de overleggen plaats en kan gebruikt worden als een 
locatie voor een bemiddelingsgesprek.  

Tijdens de lockdown werkte de coördinatoren voornamelijk vanuit huis. In 2022 zullen wij gaan 
onderzoeken wat voor soort locatie en werkvorm beter passen bij de organisatie (in de 
toekomst).  

Daarnaast werden er gesprekslocaties gehuurd in de wijken van ’s-Hertogenbosch, dicht bij de 
bewoners. Hiervan maken wij ook gebruik voor intervisie of een bemiddelaarsbijeenkomst.  

 

Registratiesysteem 

Het registratiesysteem is volledig beveiligd tegen inbraak. Alle (formele) communicatie en 
registratie is ondergebracht in het met wachtwoorden beveiligde systeem. Elke bemiddelaar 
maakt gebruik van een speciaal voor Buurtbemiddeling073 aangemaakt e-mailadres en 
persoonlijk wachtwoord.  

Nieuwe bemiddelaars krijgen na de basistraining door de casuscoördinator een werkinstructie in 
het gebruik van het registratiesysteem. 
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4. FINANCIËN 

 

De begroting voor 2021 (maakte onderdeel uit van het convenant 2020-2022) werd in 2019 
akkoord bevonden door de financiers.  

De financiële administratie valt onder de verantwoordelijkheid van de 
secretaris/penningmeester van het bestuur. De financiële controle vindt (half)jaarlijks plaats 
door een accountant. De salarisadministratie wordt gevoerd door een extern 
administratiekantoor (Adfidi). 

Met de contactpersonen voor Buurtbemiddeling073 van de vier woningcorporaties vond er in 
2021 wel een half jaargesprek plaats. De maandelijkse bijdrage per corporatie voor het 
komende jaar wordt op basis van het resultaat vastgesteld. 

Er is in 2021 eenmaal een gesprek geweest over de halfjaar/jaarrapportage met de 
opdrachtgever/portefeuillehouder vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

 

5. COMMUNICATIEVOORZIENINGEN 

 

Door corona zijn er ook in 2021 veel (promotie)activiteiten niet altijd doorgegaan zoals, 
bijvoorbeeld de spreekuren op de wijkpleinen. Ondanks dat zijn er toch op verschillende 
momenten en manieren activiteiten ondernomen.  

ü De website wordt onderhouden en geactualiseerd door de coördinatoren.  

ü De folder is beschikbaar voor onze samenwerkingspartners. De bemiddelaars nemen de 

folder en het visitekaartje mee in hun gesprekken met bewoners.  

ü We maken gebruik van sociale media om Buurtbemiddeling073 regelmatig onder de 

aandacht te brengen van bewoners en samenwerkingspartners. We maken in 2021 

gebruik van LinkedIn en Instagram. We worden meer gevolgd dan in 2020 via de sociale 

media kanalen.  

ü Wij zijn aangesloten bij meerdere wijk overleggen, presentaties bij de politie, gemeente, 

vrijwilligersplatform Galant, etc.  

ü Er is op regelmatige basis contact met de woningbouwcoöperaties.  

ü Buurtbemiddeling073 staat vermeld op alle websites van onze financiers. 

ü Wij hebben in veel wijkkranten gestaan met interviews en tevens in de magazines van de 

woningbouwcoöperaties.  
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6. COMMUNICATIE INTERN EN EXTERN 

 

Intern  

De bemiddelaars worden via periodieke nieuwsbrief per mail op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen. In 2021 vonden er twee bemiddelaarsbijeenkomsten (1 digitaal en 1 fysiek) 
plaats en in juli een zomerborrel. Daarnaast hebben bemiddelaars onderling contact in de 
bemiddelingsprocedure en gesprekken met bewoners. En was er in 2021 meer individuele 
coaching door de coördinatoren. Dit omdat we elkaar in grotere groepen minder konden zien.   

De coördinatoren voeren met alle (nieuwe) bemiddelaars een evaluatiegesprek. Bemiddelaars 
hebben regelmatig contact over casussen en andere praktische zaken met de coördinatoren.  

Er vond werkoverleg plaats op afroep met het bestuur. Dit vond via ZOOM of op kantoor plaats. 
De coördinatoren zijn de bemiddelaars op frequentere basis gaan informeren in de vorm van 
een nieuwsbrief. Dit werd goed ontvangen.  

Tevens zijn de coördinatoren gaan werken met whatsapp groepen per casus. In deze groep 
kunnen bemiddelaars onderling afstemmen en de coördinatoren vragen om coaching of advies 
in een casus. Dit is goed ontvangen. Aandachtpunt is en blijft het niet in detail delen van 
privacygevoelige informatie. 

 

Extern 

De coördinatoren leggen telefonisch het eerste contact met bewoners, zij geven uitleg over de 
werkwijze van buurtbemiddeling073 en wat bewoners van ons mag verwachten, daarnaast een 
korte toets of een casus geschikt is voor bemiddeling. De casuscoördinator koppelt 2 
bemiddelaars aan een casus. Daarop maken de bemiddelaars een afspraak voor een 
intakegesprek met de bewoners. Nadien houden zij in het registratiesysteem de verdere 
contacten en communicatie bij. Er wordt minimaal geregistreerd en er vindt geen 
dossiervorming plaats.  

De coördinatoren zijn een belangrijke sparringpartner en leggen/onderhouden het contact met 
de netwerkpartners. Om een situatie in beweging te krijgen en/of te begeleiden is er regelmatig 
inzet van de netwerkpartners nodig. 

Met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid = onze brancheorganisatie) 
was er regelmatig contact. Vanuit het regionaal overleg, waar ook Buurtbemiddeling073 aan 
deelneemt, wordt de regio afgevaardigd naar het landelijk overleg.  Dit jaar is onze coordinator 
de afgevaardigde in het landelijk overleg. Jaarlijks leveren we cijfers aan het CCV voor de 
landelijke benchmark. Ook in 2021 is dit gebeurd.  

 

Regionale samenwerking 

De coördinatoren nemen deel aan het regionaal overleg. Viermaal per jaar vindt er een 
regionaal overleg plaats met alle coördinatoren in regio 11. In deze overleggen worden 
ervaringen uitgewisseld, het landelijk overleg voorbereid, gezamenlijke activiteiten ondernomen 
en is er samenwerking op gebied van deskundigheidsbevordering.  
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7. AANDACHTSPUNTEN 2022 

 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers  

In 2022 wordt intervisie wederom structureel aangeboden. Er zijn nieuwe begeleiders geworven 
waardoor wij de hele groep het kunnen aanbieden, 4 keer per jaar. Daarnaast zullen er 4 
bemiddelaarsbijeenkomsten worden aangeboden met de thema’s: verdieping van het 
buurtbemiddelingsproces, inzicht in de sociale kaart van de stad, omgaan met kwetsbare 
doelgroepen, eindejaar bijeenkomst. Het blijft belangrijk dat wij onze bemiddelaars blijven 
binden & boeien. De coördinatoren zorgen ervoor dat zij hun werk kwalitatief goed kunnen 
blijven uitoefenen 

 

Samenwerking netwerkpartners 

In 2022 loopt het huidige convenant af. Wij gaan samen met de netwerkpartners een nieuw 
convenant opstellen. Voorafgaand hieraan zal er samen goed worden overlegd wat de inhoud 
hiervan gaat zijn.  

 

Optimaliseren van de interne processen 

In het jaar 2022 wordt het kwaliteitshandboek in samenwerking met een aantal bemiddelaars 
herijkt op de kennis en tijd van nu.  

 

Communicatievormen 

Er zal een nieuwe website worden gebouwd met gebruik van nieuw beeld en tekstmateriaal.  

 

Rol van de coördinatoren 

De nieuwe algemene coördinator zal in 2022 blijven inzetten op het vergroten van haar 
verbindende rol in het netwerk en binnen de organisatie. De casus coördinator zal in 2022 
analyseren hoe het staat met de kwaliteit van het gehele proces op wat hoort wel bij 
Buurtbemiddeling en wat niet. Beide coördinatoren werken samen met het bestuur aan het 
toekomstplan voor de organisatie.  

 

Werving nieuw bestuurslid 

In december 2021 is gestart met het zoeken van een nieuw bestuurslid met portefeuille 
financiën, we hopen in 2022 een nieuw lid te kunnen verwelkomen. 
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8. RAPPORTAGE CASUSSEN 2021 

 

Onderstaande grafiek laat de toename van het aantal casussen zien in de afgelopen 3 jaren.  

Zoals af te lezen valt uit deze grafiek hebben we in het jaar 2021, 210 aanmeldingen verwerkt. 
Hiervan waren 72 aanmeldingen toe te schrijven van Zayaz, 41 van Brabant Wonen, 22 van 
Woonstichting JOOST, 6 van Mooiland en 69 eigen bezit/overig (kopers en overige kleinere 
verhuurpartners). 

 

Meer dan de helft van de aanmeldingen doen de bewoners op eigen initiatief. 
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De navolgende cirkeldiagram laat zien hoe de 115 casussen, die op eigen initiatief bij ons zijn 
aangemeld, verdeeld worden onder de verschillende partners. 

 

 
 

De volgende 2 staafdiagrammen laten een verdeling op wijkniveau zien. Het eerste 
staafdiagram is ingedeeld op aantal casussen per toeleider per wijk, het tweede staafdiagram 
op aantal casussen per organisatie per wijk. 
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Overlast  

De casussen worden onderverdeeld in een aantal categorieën. De volgende twee diagrammen 
laten het aantal casussen per overlastsoort zien. De eerste (cirkeldiagram) laat een uitsplitsing 
zien van het aantal per soort. De tweede (staafdiagram) laat een uitsplitsing zien op soort 
overlast per organisatie. 
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Uitkomst casussen 

Elke casus die wij in behandeling hebben genomen, krijgt na afloop een uitkomst mee. 
Ongeacht of het tot een bemiddeling is gekomen of niet, wordt er een resultaat aangekoppeld. 
Het cirkeldiagram hieronder laat de uitkomsten van de afgesloten casussen zien. Het betreft 
hier casussen die wij in het jaar 2021 afgesloten hebben. Hierin zijn dus ook casussen verwerkt 
die mogelijk al voor 2021 aangemeld waren.  

 

 
 

Uitkomst na bemiddelingsgesprek 
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Resultaten per toeleider - financier 

De volgende grafieken laten het resultaat per casus zien, uitgesplitst per toeleider - financier.  
Waarbij de ‘Eigen Bezit’ grafiek wordt toegeschreven aan de Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Het resultaat is gefilterd op type casus; plus of standaard 

 

Een casus wordt als plus-casus aangemerkt in de volgende situaties;  

- Complexe zaken (Multi-problematiek of psychosociale problemen) 
- Zaken met taalproblematiek  
- Meerdere partijen (kan soms ook als standaard-zaak aangemerkt worden) 

 

ZAYAZ 
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BRABANT WONEN 

 
 

 

JOOST 
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MOOILAND 

 
 

 

EIGEN BEZIT 

 
 


