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Zo waren wij te gast bij het Huurders
Platform Lombardijen (HPL), in de
Pirandellostraat 43 waar wij 25 jaar geleden
met Buurtbemiddeling startten met onder
andere Annie Freriks en Juan Jonas, de eerste
bemiddelaars van Rotterdam! Dank aan
Danielle Groot (secretaris) en Cees Broers
(voorzitter), die speciaal voor ons tijd vrij
hadden gemaakt.

BEZOEKEN IN DE STAD

Ook bij Woonstad op hun locatie aan de
Rochussenstraat 21, gingen wij in gesprek met
Ruth van Bree (woonconsulent) en Johan Hagenus
(teamleider Sociaal Beheer). Een ontmoeting
waarop wat ons betreft zeker een vervolg komt om
de samenwerking op de aanpak van woonoverlast
te versterken en te verbreden met meer aandacht
voor ‘vaker naar en dichter bij de bewoners’.

De week van 20 juni 2022 stond in het teken van de viering van 25 jaar
Buurtbemiddeling Rotterdam en 30 jaar CoCon

Eregast Darlene Weide, executive director van de Community
Boards, het langstlopende non-profit conflictoplossingscentrum in de
Verenigde Staten en inspiratiebron voor Buurtbemiddeling in
Nederland, was in Rotterdam voor een weeklang bezoek.
Samen met haar bezochten wij diverse organisaties in Rotterdam,
waarbij wij ervaringen en ideeën uitwisselden over de aanpak van
woonoverlast, het investeren in harmonieuze buurten en het faciliteren
van bewoners om daar een rol in te nemen.

 

In het Vreewijkhuis, aan de Dreef 83A
ontmoetten wij  Aimée Neeleman
(Beleidsadviseur Staf Wonen) en Cheyenne Sof
(woonconsulent) van Havensteder. 

https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Dani%C3%ABlle/1


BEZOEKEN IN DE STAD

Bij de Hogeschool INHolland aan de Posthumalaan 90 brachten we een
bezoek aan de Rechtswinkel en kregen een uitgebreide rondleiding waarbij veel
uitwisseling plaatsvond over studieprogramma’s waarin ook bemiddeling en
conflictoplossing opgenomen kunnen worden. Wij kijken uit naar een unieke
samenwerking in de nabije toekomst.

Darlene genoot van de rondleiding in de Rechtswinkel en het
mooie gebouw van de Hogeschool INHolland . Hierbij zijn er
nieuwe connecties ontstaan en waardevolle ervaringen gedeeld.
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De viering ter gelegenheid van 25 jaar
buurtbemiddeling Rotterdam en 30 jaar CoCon vond
plaats op 23 juni in het sfeervolle theater van de
bibliotheek Rotterdam. 

Het jubileum was een hybride event waardoor het
publiek in de zaal maar ook vanuit huis of op andere
locaties via een live stream actief mee kon doen en
kijken. Voor het publiek in het buitenland werd het
event live vertaald in het Engels. 

Evita de Roode was de moderator en zorgde voor een
avond vol interactie tussen de sprekers, panelleden
en het publiek zowel in de zaal als online.

 

Eindelijk was het zover, het (uitgestelde) jubileumevent 25 jaar Buurtbemiddeling
Rotterdam. De kers op de ‘event-week-taart’.

De video-boodschap van wethouder Vincent Karremans, aan het begin van de avond, werd erg op prijs
gesteld. En zijn afsluitende woorden ‘op naar de volgende 25 jaar’ vormden een mooie context waarbinnen
verdere oriëntatie kon plaatsvinden op hoe verder met de aanpak woonoverlast in de komende jaren. 
Wij hopen dat de wethouder later dit jaar nog een moment vindt voor een ‘live-ontmoeting’ met onze
adviseurs van de Advieslijn Woonoverlast en onze bemiddelaars van Buurtbemiddeling. 

De avond stond in het teken van Samen Vooruit. Fica Djohani, directeur CoCon: “Voor welke
uitdagingen staan we met Buurtbemiddeling? Is herbezinning op de werkwijze en de uitgangspunten
gewenst?  Uitdagingen en vragen die alle ketenpartners van woonoverlast aangaan en dat vraagt om
samenwerking, afstemming, nog meer dan we al doen, ontschotting tussen instanties.”

Wethouder Karremans: 'op naar de volgende 25 jaar BB’ 
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Na het openingswoord van Fica Djohani, gaf Darlene Weide, executive
director van de Community Boards, een beeld van de geschiedenis van
de Community Boards en de uitdagingen waar zij nu voor staan. 

"Diversity adds to the
richness of communities"

 
Interview met Fica en Darlene door Evita de Roode,
moderator van de avond.
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Een samenwerking tussen CoCon en The Community Boards
werd officieel aangekondigd met de onthulling van het logo 
The Golden Swan, een samenvloeiing van The Golden Gate Bridge
en de Erasmusbrug beter bekend als de Zwaan. 

We planted a
seed, which is the

beginning of
something to

blossom
Darlene
Weide

Karin van Dreven
(bestuurder Woonbron)
sprak via een
beeldscherm grote
waardering uit naar de
bemiddelaars en
teamcoaches voor het
mooie werk dat ze doen. 

In de samenleving wordt een misverstand vaak een conflict waarbij het gaat escaleren en
mensen geen goed beeld meer hebben voor elkaar maar met wantrouwen naar elkaar kijken zonder
ogen voor de motieven en belangen van een ander. Het is fantastisch dat jullie er zijn om de
communicatie weer op gang te brengen waardoor hopelijk wederzijds begrip kan ontstaan.

Karin van Dreven (Woonbron) grote zorg: 
het wantrouwen in de samenleving en in organisaties. 

Mijn grote zorg: het wantrouwen in de samenleving, in organisaties, in woning corporaties
en in elkaar. Mijn vraag: waarom zijn wij niet in staat om het vertrouwen in elkaar te
herstellen. 
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Deelnemers aan het panelgesprek waren: Jenny Vermeeren - directielid Woonstad, 
Jur Verbeek – stadsmarinier en auteur van binnenkort te verschijnen boek ‘een veilig dorp, een
veilige stad, een veilig land’ Ricardo Verheij, van overlastgevende jongere naar CoCon Teamcoach,
Jurandy Martien, oud-jongerenbuurtbemiddelaar en oud-CoCon medewerker voor JOLO
jongerenbuurtbemiddeling en buurtbemiddeling, Ria Severijns, oud-buurtbemiddelaar en thans
adviseur voor de Advieslijn Woonoverlast.

Panelgesprek

Ricardo: Iedereen heeft zijn eigen waarden en normen, door woonoverlast, kom je met elkaar in
gesprek, kun je bij elkaar ‘in de keuken kijken’ en kan wederzijds begrip ontstaan

Ria: Iedereen wil prettig wonen, men gaat niet ergens wonen om woonoverlast mee te maken. Bij
het conflict gaat het om het zoeken naar een gemeenschappelijk belang.

Jenny:  Woonstad wil bijdragen aan Rotterdam een beetje mooier maken, dat kan fysiek zijn, maar
sociaal. Woonoverlast wil je voorkomen, maar als buren nav die woonoverlast in gesprek komen
met elkaar dan is dat mooi.

STELLING 1 

Woonoverlast moeten we niet alleen zien als een hinderlijk probleem,
maar ook en vooral als een kans voor sociale harmonie.

Jur: Alles komt neer op naar
elkaar luisteren. Wat mij
betreft zou zo veel en zo lang
mogelijk in gezet kunnen
worden op het eerste
plateau van de driehoek van
Fica, dus door de adviseurs
en  de bemiddelaars.

Jurandy: Ik ben destijds door de jongerenwerkster
benaderd voor JOLO (Jongerenbuurtbemiddeling) en daar
ben ik voor het eerst de essentie van communicatie in
gaan zien. 

Buurtbemiddeling

Corporatie, Politie 
en formele zorg

Juridisch



SAMEN VOORUIT JUBILEUMEVENT 23 JUNI, 2022

Ria: AWR en BBR lijkt een hokje apart in de ketenaanpak
Woonoverlast. Wij kunnen best meer betekenen. Pleit voor meer
gezamenlijkheid en afstemming in het beoordelen van het juiste
traject en wat AWR BBR nog meer kan betekenen.

Jur: De ketenaanpak in Rotterdam is best goed geregeld, de vraag is
wel hoe de ketenpartners elkaar weten te vinden.

STELLING 2 

De huidige ketenaanpak van woonoverlast zet de vrijwilligers en de vrijwilligheid
van bewoners teveel onder druk.

Ricardo: De wijkagent was zichtbaar, ook andere
professionals. Overal moest op bezuinigd worden,
daarmee is de connectie met de wijk weg. 

Panelgesprek

Jenny: Aanpak
woonoverlast begint aan de
voorkant met een goede
intake voor een analyse van
het probleem, enkelvoudige
woonoverlast of te complex,
zodat Buurtbemidd de juiste
zaken krijgt. De allereerste
vraag voor de meeste
stakeholders blijft : ‘Wat
heeft u zelf al gedaan?’,
Mensen blijven
verantwoordelijk voor hun
eigen gedrag. 
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Publiek

De gasten tijdens het jubileumevent op 23 juni in het Bibliotheektheater vormden een divers
gezelschap van alle ‘stakeholders van Buurtbemiddeling’, door de jaren heen.
(Jongeren)buurtbemiddelaars en CoCon-medewerkers van toen en nu, adviseurs,
netwerkpartners, doorverwijzers, familie en vrienden.

Gedreven, enthousiast en op creatieve
wijze loodste Evita, ons door de avond en
wist zij het publiek in de zaal en via de
livestream ook goed te betrekken bij het
programma.

JOLO heeft bijgedragen aan
mijn persoonlijke

ontwikkeling en JOLO
maakte je maatschappelijk

betrokken. 
Ik mis heel vaak dat

jongeren meegenomen
worden in beslissingen en

keuzes. Terwijl jongeren de
toekomst zijn. Als je die

groep niet meeneemt dan
sla je de plank mis.

Jongeren hebben een druk leven: school, werk,
stages. Het kost veel tijd en creativiteit om hen
vrijwillig te betrekken bij de wijk. Succes ligt
vooral in het aantrekkelijk maken voor jongeren.

Jacomien Glasbergen Firat Kocak 

Herma Oosterhof 
Hossni el Chamlal 

Buurtbemiddelaar Barendrecht Oud-JOLO jongerenbuurtbemiddelaar

CoCon teamcoach Advieslijn
Woonoverlast en Buurtbemiddeling 

Oud-CoCon medewerker JOLO en
Buurtbemiddeling

Ik ga altijd verder, in overleg met de
teamcoach.

We hebben meer personen nodig die zelf naar
jongeren toestappen en hen zeggen dat zij iets in
hen zien, in hen geloven.

Richard Lugten
Project Directeur Bureau Rise 

Herma vraagt aandacht voor overlast
waarbij studenten zijn betrokken.
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Na het panelgesprek
kwam Kiki Schippers
in beeld met een lied
dat zij speciaal voor ‘25-
jaar Buurtbemiddeling’
had geschreven voor
de buurtbemiddelaars. 

Aan het einde van de avond kregen Chris Noorland (adviseur) en Leila Cabell
(buurtbemiddelaar) het 25-jaar Buurtbemiddeling jubileumcadeau uitgereikt door
Jenny Vermeeren namens de opdrachtgevers, gemeente Rotterdam,
Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad voor alle vrijwilligers van de
Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling. En ontving zij zelf een jubileumcadeau
voor de opdrachtgevers.

Wij kijken terug op een inspirerende en geslaagde jubileum-week. 
De wens en het belang tot nog meer samenwerking en afstemming tussen de ketenpartners

in de aanpak woonoverlast werd door iedereen gedeeld. 
Aandacht voor het betrekken van jongeren hierbij is meerdere keren benadrukt. 

 
Een mooie uitkomst waar wij zeker op verder zullen bouwen. 

 
Fica Djohani
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CoCon – Coloured Consultancy

www.colouredconsultancy.nl

info@colouredconsultancy.nl


