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Eindelijk, eindelijk, eindelijk! Ons event ter gelegenheid van 30 jaar CoCon en 25 jaar buurtbemiddeling is nu echt 

aanstaande. We hebben er lang op moeten wachten, veel plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen … maar 

ook veel weer op het laatste moment moeten stopzetten en terugdraaien. De pandemie met zijn lockdowns 

speelde ons danig parten. Maar … lekker duurt het langst, denk ik maar, en nu, op 23 juni, is het dan eindelijk 

zover. Dan hebben we, zoals André Groenendijk het in het interview met hem in dit blad zegt, ons grote CoCon 

“ding-dong-moment”. 

Natuurlijk met onze ‘eigen’ mensen, met jou, met onze relaties, en met een speciale gast uit Amerika, Darlene 

Weide, uitvoerend directeur van de San Francisco Community Boards, inspirator voor buurtbemiddeling. Ook een 

interview met haar tref je aan in deze nieuwe uitgave van De CoCon. Zij komt op ons event vertellen over haar 

ervaringen, over de uitdagingen die haar te wachten staan. En ze is reuze nieuwsgierig naar onze werkwijze, onze 

opvattingen en onze uitdagingen. Want die zijn er natuurlijk volop. De samenleving verandert, mensen 

veranderen, dus ook buurtbemiddeling zal moeten veranderen. Mee met de tijd. Mee met de maatschappij. 

Maar waar? En hoe?

Eén grote verandering hebben we al meegemaakt: tele-bemiddeling. Noodzakelijk door de pandemie met al zijn 

restricties voor het samenkomen van mensen. Die verandering hebben we dankzij ieders tomeloze energie en inzet 

snel en adequaat vorm kunnen geven. Daar ben ik trots op. Op al die vrijwilligers die zich nieuwe vaardigheden 

moesten eigenmaken. En het stemt me hoopvol voor de toekomst, voor de nieuwe veranderingen die op ons af 

zullen komen. Welke dat zijn, zal de toekomst leren. Maar ze zullen komen. 

Op ons event zullen we er samen met Darlene Weide en met jullie zeker over spreken. Iedereen heeft immers zo 

zijn eigen ‘thermometer’ in de samenleving. Welke trends signaleren we? Waar kunnen wij van betekenis zijn? 

En wat hebben we daarvoor nodig? 

Eén ding weet ik zeker: onze vrijwilligers zijn en blijven keihard nodig. Want zij leveren telkens weer een 

betekenisvolle bijdrage aan buurten en mensen. Ook in dit nummer wordt daarover weer de loftrompet gestoken. 

Op ons event gaan we 25 jaar buurtbemiddeling feestelijk vieren. Maar ook de komende 25 jaar zal 

buurtbemiddeling niet weg te denken zijn uit onze samenleving. Dus op naar 50 jaar buurtbemiddeling. 

Graag tot 23 juni!

Fica Djohani

Directeur Coloured Consultancy – CoCon

foto ©Josje Deekens

De CoCon
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Shonholtz organiseerde zijn ‘alternatieve rechtssysteem’ 
op lokaal niveau. In zijn methodiek werken partijen met 
hulp van bemiddelaars zelf toe naar een oplossing voor hun 
geschil, of ten minste een leefbare situatie. Shonholz’ idee 
sloeg aan, en inmiddels kent Amerika meer dan vierhonderd 
bemiddelingscentra die werken volgens zijn methodiek, die 
al naar vele andere landen is geëxporteerd. De beweging is 
inmiddels dan ook mainstream geworden, zegt Darlene 
Weide, die de Community Boards “partners in 
vredesopbouw” noemt. 
Darlene: “De bemiddelaars en medewerkers van de 
Community Boards doen hun werk in alle stilte, zonder 
toeters en bellen. Zij zijn van onschatbare waarde bij het 
faciliteren en realiseren van vreedzame, effectieve en 
duurzame verandering.” 
De Community Boards ondersteunen ook professionals bij 
maatschappelijke organisaties; ze delen kennis en geven 
trainingen, waarmee ze hun werk ondersteunen en 
verbeteren. “We faciliteren verandering, creëren een 
platform voor verandering of promoten ‘luisterkanalen’ voor 
verandering. We willen ‘bruggenbouwers’ zijn.”

Dialoog en eigen inzet

De Rotterdamse delegatie die San Francisco bezocht, 
popelde om het concept in te voeren en vond in Coloured 
Consultancy (CoCon) de partner om buurtbemiddeling vorm 
te geven. Fica Djohani werd de eerste projectleider. 

San Francisco 
Community Boards 
zijn mainstream 
in Amerika

Vreedzaam veranderen

“We zijn als experiment gestart in drie buurten onder het 
motto ‘voor en door bewoners’, in een kleinschalige opzet,
laagdrempelig en met goed getrainde vrijwilligers. De pijlers 
waren toen empowerment, zelfredzaamheid, bereidheid tot 
dialoog waarin buren met elkaar zelf afspraken maken. En 
dat in een tijd dat burgers gewend waren voor elke klacht 
in de woonomgeving bij een loket aan te kloppen voor een 
oplossing. Het was pionieren pur sang! Het waren de eerste 
stappen naar een niet meer weg te denken voorziening.”
In de aanpak van woonoverlast keken in die jaren de 
gemeente en de corporaties meer naar laagdrempelige en 
preventieve interventies. Ook zij hechtten aan de dialoog en 
de eigen inzet van betrokkenen om de onderlinge 
communicatie tussen buren te verbeteren. De oplossing van 
de klacht of het probleem was mooi meegenomen maar niet 
de hoofdzaak.

De Rotterdamse aanpak van buurtbemiddeling is geschoeid op Amerikaanse 
leest. Halverwege de jaren negentig bezoekt een Rotterdamse delegatie van 
politici, beleidsmakers en wetenschappers de Community Boards in 
San Francisco, die (buurt)bemiddeling dan al twintig jaar succesvol 
toepassen volgens de visie van Raymond Shonholtz. 
Shonholtz streefde een systeem van dispute-management na, waarin 
getrainde burgers als bemiddelaars een prominente rol kregen, en niet de 
politie, de rechter of andere institutionele organisaties.

Fica Djohani: “Wat een eer en inspirerend om met 
Darlene en de Community Boards de basis gelegd te 
hebben voor onze toekomstige internationale 
samenwerking en uitwisseling op het gebied van 
Community Building en Mediation!”
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Wie is Darlene Weide?
Darlene Weide is uitvoerend directeur van de 

Community Boards in San Francisco, het langstlopende 

non-profit conflictoplossingscentrum in de Verenigde 

Staten. Sinds de oprichting in 1976 leidde de 

Community Boards meer dan 20.000 inwoners van 

San Francisco op tot bemiddelaars en hielp meer dan 

58.000 inwoners bij het oplossen van conflicten. 

Darlene is een ervaren mediator, trainer en docent, en 

is faculteitslid aan het City College of San 

Francisco van de faculteit Health Education and 

Community Health Studies, waar zij trainingen 

volksgezondheid en conflictoplossing op de werkplek 

geeft.

Darlene is de auteur van Safe Schools for Everyone: 

Responding to Anti-LGBTQ Bias in the Classroom & on 

the Playground, en van Conflict Resolution Skills voor 

het Jossey-Bass-leerboek. Ze is een ervaren mediator, 

trainer en docent.

“Het was,” zegt Fica, “een uitdaging bewoners en 
professionals vertrouwd te maken met dit nieuwe concept.  
Vooral de zaken overlaten aan (goed getrainde) vrijwilligers 
ging niet zonder slag of stoot. Het creëren van draagvlak bij 
stakeholders kostte wel wat tijd en … dialoog.” 

Samenwerking essentieel

Terug naar San Francisco. Voor Darlene Weide is de 
verbinding met maatschappelijke organisaties cruciaal om 
ze te ondersteunen bij het oplossen van conflicten en hun 
medewerkers te trainen in de noodzakelijke 
bemiddelingsvaardigheden. De Community Boards 
begeleiden daarom ook gesprekken over het openbare 
onderwijssysteem, over openbare veiligheid en over 
prioriteiten in de volksgezondheidssystemen. Ze stimuleren 
samenwerking en helpen organisaties om systemisch 
racisme aan te pakken. 
“Door kennisoverdracht vergroten we de capaciteit om 
te werken volgens de visie Shonholtz. We kijken daarom 
continu naar welke organisaties of personen in aanmerking 
komen voor toegang tot onze trainingen en benaderen hen 
dan. We passen waar nodig onze trainingen ook aan om aan 
te sluiten bij specifieke situaties. Maar we kijken ook 
voortdurend naar binnen: sluipen er bij ons geen 
vooroordelen in? zijn we nog scherp genoeg op 
maatschappelijke ontwikkelingen?”
Fica onderschrijft het belang van de samenwerking met 

“We kijken ook voortdurend naar onszelf: 
sluipen er bij ons geen vooroordelen in?”

Darlene Weide: “ Ik voel mij vereerd 
uitgenodigd te zijn en kijk erg uit naar 
het CoCon Event en mijn bezoek aan jullie 
prachtige stad. Ik hoop dat we veel 
ervaringen met elkaar kunnen delen.”
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maatschappelijke organisaties. “Voor een effectieve 
verbetering van burenrelaties én de leefbaarheid in buurten, 
is een goede onderlinge afstemming van belang, en waar 
nodig een gezamenlijk inzetten op specifieke casussen. 
We moeten daarom goed op de hoogte zijn van elkaars 
werkveld en expertise. We merken dat er nog veel langs
elkaar heen gewerkt wordt en willen daarom vaker met 
netwerkpartners ontmoetingsmomenten organiseren om 
ervaringen en expertise te delen om adequaat in te kunnen 
spelen op ontwikkelingen die we signaleren.”

Corona

Net als in Nederland steeg ook in San Francisco tijdens de 
corona-pandemie het aantal verzoeken om 
bemiddeling. Darlene: “Meer mensen hadden moeite 
rekeningen te betalen en raakten achter met de huur; 
huisgenoten kregen onenigheid over wat veilig is tijdens de 
pandemie; klachten over geluidsoverlast namen toe. Ook 
was er meer behoefte aan ondersteuning bij geschillen 
waarbij vakbonden, scholen en andere openbare instellingen 

betrokken zijn, die grote populaties beïnvloeden.”
Eveneens net als in Nederland wordt tele-bemiddeling 
geïntroduceerd. Darlene over die ontwikkeling: “Het grote 
pluspunt is dat we mensen kunnen blijven helpen tijdens de 
pandemie, zonder dat zowel de betrokkenen als de 
bemiddelaars hoeven te reizen. Ouders met kinderen hoeven 
geen opvang te regelen, en aan mensen met angsten over 
corona geeft online-contact een veilig gevoel. Wie geen 
computer heeft, kon op een kantoorruimte van de 
Community Boards terecht.”

“Een minpunt is de vertrouwelijkheid, een kernwaarde in ons 
werk. Bij tele-bemiddeling ziet men niet wat er achter de 
schermen gebeurt, of alles echt vertrouwelijk gaat. 
Daarnaast heb je zo nu en dan te maken met technische 
problemen. De grootste uitdaging is echter om vrijwillige 
bemiddelaars getraind en comfortabel te krijgen.”
Al met al denkt Darlene dat tele-bemiddeling zal blijven, 
naast het vertrouwde model van face-to-face-gesprekken. 
“Mensen houden ook wel van het gemak van 
tele-bemiddeling en online-training.”
Fica Djohani onderschrijft die conclusie. “We zijn hier snel 
overgeschakeld op tele-bemiddeling en hebben daarvoor een 
speciale online training ontwikkeld voor onze vrijwilligers. 
Het contact met hen hebben we noodgedwongen veelal 
online onderhouden en dat was voor de binding niet 
optimaal, daarvoor is het elkaar live ontmoeten onmisbaar. 
Het was ook een uitdaging bewoners te stimuleren 
tele-bemiddeling te gebruiken en ze waar nodig te helpen 
met de technische aspecten.”

Nieuwe uitdagingen

Sinds de corona-pandemie staan de Community Boards voor 
een grote opgave op het gebied van woninggelijkheid en 
toegang. Darlene: “Dakloosheid is een van de grootste 
zorgen in San Francisco. We maken nu deel uit van twee 
samenwerkingsprojecten voor snelle shared-housing-
programma’s. Eén gericht op volwassenen, de andere gericht 
op overgangsjongeren (18-24 jaar oud). We trainen 
zorgverleners en klanten, en coachen en bemiddelen om 
mensen te helpen gehuisvest te blijven. Er is een groeiende 
erkenning voor onze rol hierbij.”
De uitdagingen in Rotterdam zijn anders. Fica noemt onder 
meer de ontschotting als punt van aandacht. “Wij staan voor 
de vraag hoe we de uitdagingen die tijdens de 
corona-pandemie zichtbaar zijn geworden, gezamenlijk het 
hoofd kunnen bieden. Variërend van woonoverlast tot 
woningnood, maar ook de toegenomen polarisatie, armoede, 
en zorgvraag in brede zin. Wij willen onze expertise en 
trainingen op het gebied van conflictoplossing gerichter 
aanbieden aan professionals van maatschappelijke 
organisaties.”
Wat de aanpak van woonoverlast betreft wil Fica meer 
inzetten op preventie. “Bijvoorbeeld door het aanbieden van 
trainingen aan bewoners over goed buurschap, respectvolle 
communicatie en conflictoplossing. Wij geloven dat dit een 
belangrijke investering is in het leefbaarder en harmonieuzer 
maken van de buurten in onze stad.”
 Woningnood in San Francisco 

Woningnood is een groot probleem in San Francisco. Veel woningbezitters hebben de rijkdom van een eigen woning, 
maar kunnen van hun karige inkomen vaak amper de belastingen, de voeding en eventuele medische kosten betalen. 
Een huurder in huis nemen, kan dan soelaas bieden.
Het Home-share-program werkt met model-contracten die zonder veel juridisch gedoe ontbonden kunnen worden. 
Tussentijds wordt er regelmatig geïnformeerd bij woningeigenaar en huurder hoe het gaat, zodat bij veranderingen of 
dreigende conflicten afspraken zo nodig bijgesteld worden. Uitgangspunt is steeds dat beide partijen er blij mee zijn. 
Bij het maken van die afspraken en eventuele aanpassingen ondersteunen de Community Boards de beide partijen
Een voorbeeld: Een gepensioneerd woningeigenaar nam een huurder in huis die bij hem goedkoop onderdak kon 
krijgen in ruil voor het zo nu en dan op zijn dementerende vrouw letten, zodat hij er even uit kon. Toen zijn vrouw 
werd opgenomen in een verpleeghuis, werden de afspraken met de huurster aangepast: voortaan zou ze een uur per 
dag klusjes in het huishouden doen.  



Veiligheidsdag Zevenkamp

Wij waren erbij! Teamcoaches Herma en Koen met 
ondersteuning van stagiaire Naz en adviseurs Chris en 
Jacques spraken met bezoekers van de veiligheidsdag over 
vrijwilligerswerk bij CoCon.
Heb je zin en tijd om ons te helpen met het werven van 
nieuwe bemiddelaars en adviseurs? Laat het ons weten. 
Binnenkort zijn er meerdere gezellige evenementen waar we 

graag bij willen zijn. 

Nieuws

Nieuw teamcoach Ricardo Verheij

Wij zijn blij met onze nieuwe collega en teamcoach voor 
Barendracht, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee: 
Ricardo Verheij. Ricardo is geen onbekende, als 15-jarige 
jeugdbemiddelaar was hij al actief voor CoCon. Voordat hij 
zijn weg terugvond was Ricardo vooral werkzaam bij de 

politie en de gemeente Breda. Meer over hem op pagina 8. 

Vrijwilligers aan het woord

Vrijwilligers Christiaan, Chelsea, Pui Ling en Samir zijn 
binnenkort te vinden op onze website en andere CoCon 
sociaal media. Zij vertellen waarom vrijwilligerswerk zo 
belangrijk is, waarom ze hebben gekozen voor 

buurtbemiddeling en wat voldoening geeft. 

Bezoek Darlene Weide, uitvoerende 
directeur Community Boards San Francisco

Darlene Weide van het langstlopende non-profit 
conflictoplossingscentrum in de Verenigde Staten, The 
Community Boards, komt naar Rotterdam voor een weeklang 
bezoek. Ze is spreker op het jubileum-event 25 jaar 
Buurtbemiddeling 23 juni en zegt vooral uit te kijken naar 
ontmoetingen met CoCon-buurtbemiddelaars en adviseurs. 

Meer over Darlene op pagina 4. 
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Ricardo Verheij heeft verschillende petjes gedragen. 
Als een Pietje Bel veroorzaakte hij met zijn 
kattenkwaad regelmatig overlast bij de buren, terwijl 
hij als 15-jarige JOLO-bemiddelaar een belangrijke rol 
speelde in het terugbrengen van rust in de wijk. 
De politiepet droeg hij later, na zijn werk als JOLO- 
jongerenbuurtbemiddelaar bij CoCon en vijf jaar bij de 
NS.

Ricardo vertelt over zijn jonge jaren: “Mijn vriendjes en ik 
voetbalden graag en trapten de bal bij de buren in de tuin. 
Dan werd er wel eens een plantje beschadigd. Buren deden 
niets anders dan tuinieren. Die vonden dat natuurlijk niet 
leuk. Ik snap dat (nu) wel, vooral als het vier keer in de 
week gebeurt. Later werd het zelfs erger en gingen we ook 
met tennisballen gooien.”
De buren hadden er schoon genoeg van. Er werd een 
melding gemaakt bij de wijkagent. De JOLO-projectleider, 
Jurandy, werd ingeschakeld en ging in gesprek met de buren 
en de vijf jonge voetballers. De bemiddeling werd positief 
afgerond en daar bleef het niet bij.  
“Tot mijn verbazing werd ons gevraagd of wij interesse 
hadden om zelf buurtbemiddelaars te worden. Ik was 15 jaar 
en nieuwsgierig. Waarom niet? Ik wist in die tijd niets over 
andere culturen. Maar dat heb ik wel snel geleerd bij 
CoCon. Bij een ander in de keuken kijken en daardoor 
dingen begrijpen. Het hele groepje van overlastgevers is bij 
JOLO terechtgekomen.”
Ricardo herinnert zich nog heel goed een van zijn eerste 
bemiddelingen. De volwassen buur ervoer overlast van 
jongeren en was zeer sceptisch over de onpartijdigheid van 
zo’n jonge bemiddelaar. Er was veel weerstand, maar de 
bemiddeling bracht een positief resultaat en de buur werd 
een groot fan van JOLO.
Van overlastgever naar jonge buurtbemiddelaar tot 
JOLO-jongerenbuurtbemiddelaar, Ricardo bleef betrokken bij 
de mensen in wijk, ook in zijn latere rol als agent en boa in 
de wijk. 
“Ik wilde iets in de wijk betekenen. In een probleemwijk echt 
de bezem erdoorheen kunnen halen en gas kunnen geven. 
Fijn met mensen in gesprek kunnen gaan. Toegankelijkheid 
bieden.”

Buren kennen elkaar niet

Ricardo zegt over de huidige maatschappij: “De sociale 
cohesie van vroeger is er bijna niet meer. Dat vind ik wel 
jammer. Buren kennen elkaar niet. Een touwtje uit de 
brievenbus om de deur te openen, zie je niet meer. 
Communicatie is grotendeels digitaal. Er zijn geen 
straatfeesten meer waar je elkaar leert kennen. Het 
menselijke contact ontbreekt en daardoor is de 
maatschappelijke betrokkenheid een beetje zoek.”
“In plaats van zelf aan de slag te gaan, verwachten veel 
mensen gauw dat ze geholpen worden door anderen. Ik heb 
het vaak mee gemaakt in mijn werk als politieagent en ook 
als bemiddelaar: mensen verwachten dat wij problemen 
voor ze gaan oplossen. Als je dan vraagt: ‘Bent u zelf al 
in gesprek gegaan met uw buren?’ Dan hoor je heel vaak: 
‘Nee.’ Mensen schetsen zelf gauw een negatief beeld van een 
ander en durven daardoor niet in gesprek te gaan.”

“Je zult moeten opboksen 
tegen het maatschappelijk beeld dat 
is gecreëerd over de jeugd”

Ricardo Verheij, van jonge overlastgever 

naar 15-jarige bemiddelaar tot polit ieagent

”Maatschappelijke betrokkenheid 
  is een beetje zoek”
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In Ricardo’s werk werd minder tijd beschikbaar gemaakt 
voor de wijk. Een toename in geweld en het snel moeten 
binnen lepelen van microwave-gerechten vanwege wissel-
diensten vormde voor hem een verlangen naar een meer 
geregeld leven. Ricardo versterkt vanaf 1 maart het team bij 
CoCon als teamcoach voor Barendrecht, Hoeksche Waard en 
Goeree-Overflakkee.

JOLO in de maatschappij van nu

“Je zult moeten opboksen tegen het maatschappelijk beeld 
dat is gecreëerd over de jeugd. Vroeger hing je op de hoek 
van de straat gewoon te kletsen, nu ben je al gauw een 
dealer. Ik denk dat JOLO een rol kan spelen als je vroeg 
begint. Het is namelijk een andere maatschappij: de jeugd 
wordt sneller volwassen, mensen reageren heftiger en 
oordelen sneller. Er is meer vandalisme en minder 
onschuldige kattenkwaad. Voor een familie met een krap 
inkomen is een graffiti-verfspuit over je ramen geen grap. 
Kozijnen opnieuw laten verven voor zeshonderd euro en 
dan ook nog maanden wachten tot een schilder tijd heeft. 
Je moet kinderen dus veel eerder bereiken om dit soort 
situaties te voorkomen. Benader kinderen op jongere leeftijd 
vanuit school. Denk aan kinderen tussen de 8 en 10 jaar.”

Levenslange vaardigheden

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Door het helpen van anderen 
in je vrije tijd, draag je bij aan de samenleving. Er zijn veel 
soorten vrijwilligerswerk. Wat maakt buurtbemiddeling zo 
uniek?
“Je krijgt de kans om een kijkje te nemen in de keuken van 
een ander. Daardoor krijg je meer inzicht in verschillende 
culturen en religies. Je leert open te staan voor een ander 
beeld, je ontwikkelt begrip. En je doet het niet alleen. De 
gesprekken en de band met je medebemiddelaar zijn ook 
zeer waardevol. Ik heb een deel van mijn jeugd gevuld met 
buurtbemiddeling. Die ervaring neem je voor altijd mee. Je 
leert vaardigheden die bruikbaar zijn voor de rest van je 
leven.“

JOLO

JOLO Jongerenbuurtbemiddeling staat voor Jongeren Lossen het Op. Jongeren zijn vaak betrokken bij conflicten, 

maar zelden bij het zoeken naar een oplossing daarvoor. CoCon ontwikkelde een methodiek waarbij jonge 

bemiddelaars leerden actief te luisteren, verhalen samen te vatten, goede vragen te stellen en vooral niet te 

oordelen. Bij bemiddelingsgesprekken waren altijd de projectleider of een volwassen buurtbemiddelaar aanwezig 

maar hadden de jongerenbemiddelaars vooral de regie.

Wil je meer informatie over buurtbemiddeling? 

Bezoek onze website www.colouredconsultancy.nl 

Of e-mail ons via: info@awr010.nl



Het is 1978. Jacomien Glasbergen begint in Barendrecht als wijkverpleegkundige. Ze geniet van haar 
werk, de mensen, de omgeving: hier hoeft ze nooit meer weg. Ze zoekt en vindt in 1984 een 
hoekwoning, met een ruime tuin, vlakbij het centrum, waar ze inmiddels ruim vijfendertig jaar woont. 
En al is ze al geruime tijd gepensioneerd, haar dagen zijn intensief bezet met vrijwilligerswerk op velerlei 
terrein. Haar schier onuitputtelijke kracht en energie ontleent ze aan haar geloof, én aan de mensen die 
zij ontmoet. “Mensen steken je aan. En daar heb ik er veel van ontmoet.”

Portret van Karin Baanvinger 

“Na gezondheid is leefgenot 
het belangrijkste dat er is”
Vrijwilligerswerk moet lonend, leuk en juist zijn. En het moet bij je situatie passen. Voor 
buurtbemiddelaar Karin Baanvinger gaat het bijna allemaal op. Bijna, want leuk is het niet altijd, soms 
zelfs stressvol. “Maar het levert heel veel voldoening op als je iets wezenlijks voor mensen kunt 
betekenen. Buurtbemiddeling gaat natuurlijk altijd over gedoe, over overlast en geruzie, maar mensen 
willen in de eerste plaats hun verhaal kwijt, gehoord worden. Nieuwe mensen ontmoeten en gesprekken 
met ze voeren, daar houd ik van. De kern gaat over gedoe, maar er voor mensen zijn en ze soms op weg 
kunnen helpen naar rust, dat maakt het leuk.”
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“Ik realiseerde
me:

hier voel ik me
goed bij”

Karin Baanvinger woont met haar man en twee kinderen 
– een dochter van zestien en een zoon van veertien – in 
Numansdorp. Naast haar gezin en het huishouden heeft ze 
een parttimebaan als directiesecretaresse, werk dat ze met 
veel plezier doet. Met een degelijke Schoevers-opleiding op 
zak werkte ze onder meer bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, bij Bureau Jeugdzorg in Rotterdam en 
bij Vestia. Tussendoor woonde ze nog enige tijd in Amerika, 
waar ze, als betaalde baan, overblijfmoeder was.

Bij Bureau Jeugdzorg werkte ze twaalf jaar, en ‘achter de 
schermen’, zoals ze het zelf noemt. “Maar je krijgt dan toch 
veel mee. Bijvoorbeeld bij 
klachtgesprekken met ouders, 
waar ik ook bij zat. En daar kon 
het er heel emotioneel aan toe 
gaan. Ik kan goed een luisterend 
oor bieden, niet oordelen. 
Cliënten en collega’s belden na 
zo’n gesprek nog wel eens terug 
om nog een keer met me 
te praten. Dat vond ik een 
compliment.”
“Ik volgde toen bij Jeugdzorg ook 
een agressietraining. Er was een 
acteur die een boze vader 
speelde, die bij ons op kantoor 
verhaal kwam halen en de 
directeur wilde spreken. Hij 
speelde zo levensecht zijn 
boosheid en frustratie, 
fantastisch. De adrenaline gierde door mijn lijf. Het eerste 
wat ik in een opwelling deed, was hem een hand geven en 
me voorstellen. Dat bleek een goede eerste stap om hem 
wat te kalmeren. Later hoorde ik dat de andere deelnemers 
dat niet hadden gedaan en dat de acteur aangaf dat juist dat 
gebaar hem had geholpen. Het respect en de ander zien, in 
plaats van alleen het idee krijgen dat mensen zo snel 
mogelijk van je af willen. Ook hoorde ik terug dat de 
trainster vond dat ik “echt goede de-escalatieskills had”. Dat 
was leuk om te horen en heb ik altijd onthouden.”

“Ik bleek in Amerika als overblijfmoeder goed om te kunnen 
gaan met ruziënde kinderen, gedoe aan de lunchtafel of op 
het schoolplein, en had vaak een goede klik met kinderen 
die zich afzonderden. Zo was er toch een aantal momenten 
dat ik me realiseerde: hier voel ik me goed bij en ik vind het 
prettig om te doen.”
Terug in Nederland zag Karin een oproep voor 
buurtbemiddelaars. “Dat leek me wel wat, maar nog steeds 
twijfelde ik: kan ik dat wel? Via mijn werk volgde ik destijds 
een training Persoonlijk Leiderschap: wat zijn je krachten? 
Hoe gebruik je je talenten? In die dagen kwam naar voren 
dat mijn kernkwaliteit het bieden van veiligheid is. Dat was 
een openbaring voor me en ik vond het zonde daar verder 

niets mee te doen. En omdat er bij de oproep voor 
buurtbemiddelaar ook een training werd aangeboden, heb ik 
me aangemeld.”

“Ik voelde me direct bij CoCon thuis. Het is een fijne club, de 
mensen zijn oprecht, het contact altijd respectvol. Het sluit 
aan bij mijn normen en waarden over hoe je met mensen 
omgaat, over gelijkheid van mensen en niet te snel oordel-
en. Ook het contact met de andere vrijwilligers, bijvoorbeeld 
in trainingen, is altijd ontspannen. Mooi ook om te merken 
hoeveel mensen van zichzelf durven geven.”

Een valkuil in het vrijwilligerswerk 
als buurtbemiddelaar is te zoeken 
naar oplossingen. “Dat is mensen 
eigen. De kunst is echter dat juist 
niet te doen, hoe lastig dat ook 
is. Maar dat leer je goed in de 
trainingen. Mensen zitten niet te 
wachten op jouw oplossing, ze 
willen vooral hun verhaal 
kwijt. Het proces is belangrijk. Het 
gesprek voeren, ruimte laten voor 
gevoelens. Vaak merk je in de 
eerste gesprekken dat het vooral 
gaat over daden. Hij deed dit en 
toen deed ik dat. Als bemiddelaar 
leer je juist naar gevoelens te 
vragen. Sommige mensen zijn het 
helemaal niet gewend om 
daarover te praten en het is ook 
nogal wat. Je geeft niet zomaar 

toe: ‘Ik ben bang voor mijn buurvrouw.’ Maar pas als de 
gevoelens zijn uitgesproken, krijgt het gesprek een diepere 
laag en kun je soms toch het verschil maken. Dat is heel fijn, 
als je iets kunt bijdragen aan het leefgenot van mensen. Na 
gezondheid is dat het belangrijkste dat er is.”
“In een finaal driegesprek met de beide buren ontstaat vaak 
wel het meeste wederzijds begrip, maar zo’n driegesprek is 
niet per se het doel en ook niet altijd nodig. Als dat niet tot 
stand komt, kunnen mensen zo nodig coaching van CoCon 
krijgen om beter met de situatie te leren leven. Daar maakt 
niet iedereen gebruik van, maar het is wel mooi dat die 
follow-up bestaat.”

Het voordeel van dit vrijwilligerswerk is dat je het goed kunt 
laten aansluiten bij je beschikbare tijd. Je hoeft er geen 
vaste dag of tijd in de week voor in te ruimen. “Je kunt 
bepalen wanneer het je wel of niet uitkomt. Hoeveel tijd het 
je kost, maak je zelf voor een deel uit. En heb je het even 
druk met andere zaken, dan maak je pas op de plaats. Je 
geeft dan zelf aan wanneer je weer een zaak kunt hebben. 
Ja, het past in alle opzichten goed bij mij.”
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Woonconsulent André Groenendijk wil verbinden

“Je kunt je buren niet uitgummen”

Al 21 jaar is André Groenendijk woonconsulent op 
Goeree-Overflakkee. De oud-wijkagent en geboren 
Flakkeeënaar  heeft veel zien veranderen: het eiland 
zelf, waar veel nieuwe instroom kwam, de functie van 
woonconsulent, waar de focus verschoof van geld en 
stenen naar ‘gedoe’, en de samenleving, waar de 
onderlinge verbondenheid afnam. “De maatschappij 
ziet er nu heel anders uit; er zijn essentiële zaken 
gewijzigd, de leefbaarheid staat vaker onder druk.”

Verbinding is volgens André een van die essentiële zaken 
die de samenleving steeds meer ontbeert. Niet alleen de 
verbinding tussen bewoners, maar ook tussen bewoners en 
formele instanties en tussen die instanties onderling. Hij ziet 
het daarom als een belangrijke taak van de woonconsulent 
om die verbindingen te stimuleren en te verstevigen. Want 
corporaties zijn, zoals zo mooi in de wet staat omschreven, 
verantwoordelijk voor het woongenot van hun huurders. 
Alleen hebben ze lang niet alle instrumenten om dat 
woongenot te garanderen in eigen hand.
“Als we een leefbaarheidsmelding krijgen, overlast dus, dan 
kijken we als woonconsulent of we daar als corporatie zelf 
iets mee kunnen, of dat het nodig is een van onze 
ketenpartners in te schakelen: de gemeente, de wijkpolitie, 
Antes-psychiatrie. Soms is het ook samen optrekken, want 
we zien steeds meer huurders met complexe problematiek 
en mensen die alleen nog maar bezig zijn met ‘overleven’. 
Verbinding met onze partners, los van de lopende casussen, 
is daarom belangrijk.”
Af en toe stapt André dan ook met de wijkagent op de fiets 
om een rondje te doen, loopt hij bij de huurdersvereniging 
binnen voor ‘een bakkie’. “Je oor te luisteren leggen en zelf 
ook zaken delen, dat is belangrijk. Tijdige signalering kan 
veel leed voorkomen.”
“We moeten elkaar meer live zien en spreken, ons niet 
verstoppen achter brieven, online-formulieren en 
telefoonmenu’s. En we mogen niet alles dichttimmeren met 
protocollen en regels. Natuurlijk moet ik mijn 
computerbestanden ook bijwerken en op orde houden, maar 
ik heb vooral kennis ‘van buiten’ nodig om mijn werk goed te 
doen.” 
André Groenendijk is daarom groot voorstander van wat hij 
noemt het ding-dong-moment: gewoon even aanbellen bij 

elkaar, oogcontact. “Dat ding-dong-moment, daar moeten 
we beter in worden, dat verbindt pas echt.”

De neutraliteit is waardevol

Een relatief nieuwe ketenpartner is CoCon, dat de 
buurtbemiddeling op Goeree-Overflakkee verzorgt. Onlangs 
is het convenant uit 2017 verlengd. André Groenendijk is 
daar blij mee, al had het in begin wel wat voeten in aarde 
om het te laten starten. “We wisten ervan en hoorden ook 
dat buurtbemiddeling elders een succes was. Op Flakkee 
hadden we echter het idee dat het zo’n vaart niet liep, dat 
we het zelf wel konden oplossen. Maar inmiddels weten we 
uit eigen ervaring dat buurtbemiddeling een prachtig 
aanvullend instrument is. Ik krijg terug te horen van 
huurders dat ze zich echt gehoord voelen en serieus worden 
genomen. Alle respect voor de vrijwilligers die dat werk zo 
zorgvuldig doen, des te meer omdat uit onderzoek blijkt dat 
steeds minder mensen bereid zijn zich in te zetten voor hun 
woonomgeving. Daarnaast hebben mensen eerder de 
neiging om een probleem bij een instantie over de schutting 
te gooien, zo van: los het op voor me. Ook dat is een 
cruciale verandering in onze samenleving.”
Buurtbemiddeling is een van de instrumenten, maar niet 
altijd de eerst aangewezen weg. “Mijn collega’s die de 
meldingen ontvangen, vragen voor we welke actie dan ook 
ondernemen altijd wat degene die de overlast meldt er zelf al 
aan gedaan heeft. Bewoners hebben tenslotte ook hun eigen 
verantwoordelijkheid en moeten (weer) beter worden in 
het ding-dong-moment. Maar is de veiligheid in het geding, 
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bijvoorbeeld omdat er sprake is van geweld of bedreigingen, 
dan staat de wijkpolitie aan de lat. En bij psychiatrische 
problematiek wordt geschakeld met Antes. “Soms gaan we 
er zelf op af als we denken dat we een beetje 
Haarlemmerolie kunnen zijn, maar als de corporatie op de 
stoep staat kan dat, zeker in het het begin van een conflict, 
ook olie op het vuur zijn. Juist de onafhankelijkheid van 
buurtbemiddeling, die neutraliteit, maakt hen zo waardevol.”

Zorg om capaciteit

Op Goeree-Overflakkee is men dus zeer te spreken over 
buurtbemiddeling, maar niet aangesloten bij de Advieslijn 
Woonoverlast. André en zijn collega’s willen graag een 
stevige vinger aan de pols van hun samenleving houden en 
ook als instantie niet het ‘gedoe’ over de schutting kieperen. 
“Met zo’n 6500 verhuureenheden is het nog te doen om zelf 
zo lokaal mogelijk meldingen op te pakken en problemen 
op te lossen. Dat kan op deze schaal nog en wij kennen het 
gebied en de huurders goed.”

“Mensen weten steeds beter 
zelf de weg te vinden naar 
buurtbemiddeling”

Wel heeft de praktijk geleerd om buurtbemiddeling niet te 
laat in te schakelen. “Bij twijfel bellen we nu sneller met de 
coördinator van buurtbemiddeling. De kunst is met elkaar 
af te stemmen en van elkaar te leren wat nodig is om buren 
ondanks geschillen en verschillen toch vreedzaam naast 
elkaar te laten wonen. Mensen hoeven niet de beste 
vrienden te worden, maar kijk vooruit. Voorlopig woon je 
naast elkaar en zie je elkaar elke dag. Je kunt je buren niet 
uitgummen. Dat vergeten mensen wel eens in de emotie van 
het moment. Maar het gros van de huurders kan, als de rust 
er is, best reflecteren op eigen handelen. En als mensen rijp 
zijn om deel te nemen, moet je het moment niet missen.”
“Buurtbemiddeling werkt goed, de rapportages wijzen uit 
dat het overgrote deel van de meldingen succesvol wordt 
afgesloten. Zelfs tijdens de coronagolf, waar het toch 
behelpen was met tele-bemiddeling omdat live-contacten 
niet of beperkt mogelijk waren. Dat hoor ik van huurders ook 
spontaan terug, maar ik monitor het zelf ook door in 

bepaalde gevallen nog eens langs te gaan – mijn ding-dong-
moment – om poolshoogte te nemen. En de tamtam gaat 
hier snel: men vertelt elkaar dat het werkt. Het heeft ertoe 
geleid dat mensen steeds beter zelf de weg naar 
buurtbemiddeling weten te vinden. De meeste meldingen 
komen nu direct van bewoners, en niet van de politie, de 
gemeente of de corporatie. Dat is een mooie ontwikkeling.”
Eigenlijk heeft André Groenendijk maar één zorg: de 
capaciteit. Gemiddeld zijn er zo’n 25 á 30 meldingen naar 
buurtbemiddeling per jaar. “Soms is er al een wachttijd, ik 
hoop niet dat dat gaat toenemen, want dan is het moment 
voor bemiddeling weg. Dat zou zonde zijn, want 
buurtbemiddeling is een prachtig instrument.”

André Groenendijk, woonconsulent Oost 
West Wonen: “De tamtam gaat hier snel: 
men vertelt elkaar dat het werkt.”
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Het gesprek

Herma en Franciska: toegewijd en 
nieuwsgierig

Franciska
Herma

Franciska Morang en Herma Oosterhof hebben hun 
strepen verdiend. Beide vrouwen zijn bijna tien jaar 
actief in de weer met buurtbemiddeling: Franciska in 
haar vrije tijd als bemiddelaar en Herma in verschil-
lende ondersteunende rollen, maar vooral als team-
coach voor bemiddelaars en adviseurs in Rotterdam, 
Barendrecht, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. 
Welke vragen hebben deze ervaren vrouwen voor 

elkaar?

Herma: Wat doe je met een zaak waar al 
van alles aan gedaan is door meerdere in-
stanties?

Franciska: “Aai, daar vraag je zoiets … Dan lees ik eerst alles 
nog eens zorgvuldig door en tracht ik er voor mezelf de rode 
draad uit te halen. Die gebruik ik dan als kapstok om de 
acties uit te gaan zetten en in eerste instantie mijn vragen 
voor te bereiden, zodat ik ‘de gaten kan dichten’ en kan 
ontdekken wat er nu echt achter zit. En ... tussentijds blijven 
toetsen en van tevoren goed navraag doen of het klopt wat 
je leest.”

Wat ervaar je bij een ingewikkelde zaak die 
meer tijd en energie kost dan ‘normaal’ en 
waarbij uiteindelijk de buren niet nader tot 
elkaar komen?

“Ik ben dan vooral teleurgesteld, te meer omdat in zo’n 
geval voor mijn gevoel vaak eenzelfde patroon bij beide 
buren speelt en ze elkaar eigenlijk heel goed zouden kunnen 
ondersteunen … en om eerlijk te zijn dus ook wel een tikje 
machteloos, omdat het dan toch niet gelukt is, al weet je dat 
een interventie altijd wel wat in beweging heeft gezet.”

Wat maakt dat je al zo lang bemiddelaar 
bent?

“Zaken blijven me verrassen; Wat zit er nu echt achter? Ik 
ben een erg nieuwsgierig mens en ben dol op het uitzoeken 
van een ‘puzzeltje’. Ik blijf ook het leuk vinden om op 
plekken te komen die ik nog niet ken.
Interculturele conflicten vind ik vooral interessant omdat ik 
in veel verschillende landen gewoond en gewerkt hebt.  Ik 
vind het fijn om contact te hebben met en me te verplaatsen 
in mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.”
“Verder is het voor mij een goede manier om met beide 
benen op de grond te blijven staan en mijn eigen situatie 
te relativeren. Elke keer weer een andere insteek met een 
andere collega bepaalt ook een deel van de lol.
Tot slot vind ik de CoCon-trainingen die Vinod blijft 
ontwikkelen heel inspirerend. En al zijn sommige innovatieve 
methodes niet direct in de praktijk toe te passen, toch is het 
heel nuttig om weer wat nieuws als bagage mee te kunnen 
nemen.”

Franciska: Welke zaak zal jij nooit 
vergeten, Herma?

Herma: “Moeilijk om te kiezen. Ik herinner mij meerdere 
zaken om verschillende redenen. Er was een zaak waar een 
bemiddeling niet goed eindigde in de beleving van buur A. 
Deze persoon vond de bemiddelaars partijdig en ging bij 
verschillende instanties en ook bij mij klagen. Ik ken deze 
bemiddelaars en ik wist dat het anders was gegaan dan buur 
A beschreef. Ik vond het heel erg dat mijn bemiddelaars en 
ook de naam van buurtbemiddeling zwart werden gemaakt. 
Gelukkig wisten de andere instanties wel beter.”
“Een andere zaak die ik nooit ben vergeten, bestond uit vijf 
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buren die overlast ervoeren van één buur. Objectief gezien 
was er inderdaad overlast, maar er waren factoren binnen 
dat gezin die maakten dat zij dit niet zomaar op konden
lossen. Een machteloze, verdrietige toestand voor alle 
betrokkenen. Er waren harde woorden gevallen, ook door 
buur B. Uiteindelijk, na een uitzonderlijk lang traject waar 
om de beurt verschillende buren afhaakten en toch weer 
instapten, is er toch meer begrip gekomen over en weer, en 
wonen ze inmiddels in relatieve rust. Dankzij het 
engelengeduld van de bemiddelaars.”
“En dan is er de zaak waarbij twee, uiterst keurige dames 
van 80-plus ruzie hadden. De één draaide te harde muziek 
vond de ander. Vervolgens gooide zij eieren door het open 
slaapkamerraam van de overlastgever. Het beeld van een 
ei-slingerende 80-plus-dame blijft nog steeds hangen.”

Wat doe jij om te voorkomen dat je je 
zorgen gaat maken over de vervelende 
situaties waarvan je in je werk kennis 
neemt? 

“Ik heb tijdens mijn opleiding tot psychosociaal hulpverlener 
geleerd dat je het probleem daar laat waar het hoort. Ik heb 
voor CoCon bij Slachtofferhulp gewerkt, dat was een goede 
leerschool want wat je daar hoort kún je simpelweg niet mee 
naar huis nemen, dan ga je er aan onderdoor. Dus er is wel 
wat gewenning inmiddels. Als er toch iets is wat me dwars 
blijft zitten, dan helpt het mij heel goed om er met een 
collega over te praten. En voor mezelf relativeren: je kunt 
niet iedereen helpen.”

Wat maakt dat je zo betrokken bent bij je 
werk en altijd voor ons klaar staat?

“Ondanks wat ik eerder zei, heb ik een behoorlijk ontwikkeld 
helpertje in me zitten. Ik denk iedereen wel die dit soort 
werk doet. Dus al die buren wil ik graag helpen. Soms komt 
er een zaak die onoplosbaar lijkt en dan lukt het toch. Een 
andere zaak die simpel lijkt blijkt soms heel ingewikkeld. Het 
is nooit saai.”
“Ik vind onze vrijwilligers het belangrijkst, zonder jullie 
kunnen we niets. Ik vind het geweldig dat jullie dit doen en 
je energie en tijd geven vanuit jullie eigen goedheid. Je kunt 
op allerlei manieren je vrije tijd indelen. Als je er dan voor 
kiest om andere mensen in een nare situatie te helpen, dan 
wil ik daar graag bij helpen. 
En jullie zijn allemaal leuke mensen – vervelende mensen 
gaan dit niet doen – en dat helpt ook.”
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Strip


