
etra valt met de deur in huis: ‘We zijn  
nog maar twee maanden bezig of 
we hebben al 45 conflictmeldingen. 

Eigenlijk hadden we voor heel 2009 zo’n  
75 meldingen verwacht. Mensen blijken het 
toch lastig te vinden om hun irritaties uit  
te spreken. Ergernissen stapelen zich op tot  
de maat vol is. In de emotie is de juiste toon 
vaak ver te zoeken. En dan kan het vuur  
hoog oplaaien.’
De vraag is hoe je elkaar op zo’n moment  
nog in redelijkheid kan bereiken. Als dat niet 
meer lukt, kun je buurtbemiddeling inscha-
kelen. Petra: ‘Dat kan via de wijkagent of een 
woonconsulent. Maar het kan ook rechtstreeks 
via www.buurtbemiddelingnijmegen.nl of via 
telefoonnummer 024-32 32 751. Dan krijg je  
via het NIM, mij aan de lijn.’

Heerlijk om in het voorjaar de ramen en deuren weer open te gooien en de zon 

binnen te laten. Maar daarmee komt meer binnen dan je lief is. Geluidsoverlast staat 

in Nijmegen met stip op nummer één, als het om huis-tuin-en-keukenruzies gaat. 

En dan moet de zomer nog beginnen. Met de geuren van de barbecue, luidruchtige 

tuinfeesten en het geluid van roepende kinderen of ronkende motoren. Gelukkig 

doen we sinds maart ook in Nijmegen aan buurtbemiddeling. Vrijwilligers brengen 

ruziënde mensen met elkaar in contact om tot een oplossing te komen. We inter viewen 

projectcoördinator Petra Verschoor van het NIM maatschappelijk werk. Verder brengen 

Ria Heeren en Hans Karthaus, twee gedreven vrijwilligers, hun eerste ervaringen in. 

Boven: Hans Karthaus en 

Ria Heeren verzachten de 

meningsverschillen in  

de buurt.

Buurtbemiddeling landelijk  
zeer succesvol
Nijmegen is de 123e gemeente in Nederland die 
buurtbemiddeling toepast. Het is een initiatief 
van gemeente, politie, NIM en de gezamen-
lijke woningcorporaties. De eerste bemidde-
ling begon vijftien jaar geleden in Rotterdam. 
Inmiddels is buurtbemiddeling landelijk zeer 
succesvol. Hoe valt dat te verklaren? Petra: ‘We 
denken dat het te maken heeft met de inzet van 
vrijwilligers. Als een wijkagent of wooncon-
sulent langskomt, is er meteen sprake van een 
machtsverhouding. Een vrijwilliger komt uit 
betrokkenheid. Gewoon van mens tot mens, 
zonder belang. Dat is laagdrempelig en minder 
bedreigend. Van alle bemiddelingsgesprekken 
die tot nu toe plaatsvonden, had 90% dan ook 
een positief einde.’ 

Vrijwillige  
buurtbemiddeling 
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Van intake naar bemiddelingsgespek
Terug naar de burenruzie. Je belt, krijgt  
Petra aan de lijn, en dan? ‘Ik kijk wat er speelt, 
wat ze zelf hebben gedaan en wat ze willen. 
Voor alle duidelijkheid, het gaat hier alleen 
over alledaagse onvrede. Zwaardere problema-
tiek als verslaving, psychiatrie of criminaliteit 
speel ik door aan de juiste instantie.’ 
Vervolgens gaan twee vrijwilligers eerst naar  
de klagende partij. Ze luisteren naar het  
verhaal. Dan aanhoren ze de aangeklaagde  Vrijwillige  

buurtbemiddeling 
partij en checken of beide partijen bereid zijn 
om samen aan tafel te gaan. Als de wil er is om 
het op te lossen, vindt een gesprek plaats op 
een neutrale plek. 

Onbekend maakt onbemind
Vrijwilligster Ria: ‘Je kan nu eenmaal niet 
allemaal in een huis met een park eromheen 
wonen. En dus is het belangrijk om onvrede 
met elkaar te bespreken. Ruzies kunnen enorm 
escaleren en eigenlijk proberen we op deze 
manier excessen te voorkomen.’
Ze vindt het nog een wonder dat in het 
dichtbevolkte Nederland relatief weinig ruzie 
is. Want het blijkt moeilijk om eerlijk naar 
elkaar te zijn. Ontkennen doen we graag, net 
als de schuld bij de ander leggen. Erkennen 
en accepteren is echter een hele kunst!
‘Eigenlijk nodigen we mensen uit om nieuws-
gierig te worden naar de ander. Want als je  
de ander beter kent, kun je vaak ook meer 
begrip opbrengen.’ 

Harmonisch naast elkaar wonen
‘Neem nou het voorbeeld van te weinig  
isolatie,’ vertelt vrijwilliger Hans. ‘Soms horen 

mensen bijna nog wat de ander eet. Natuurlijk 
moet je dit op termijn verhelpen, maar hoe 
ga je er in de tussentijd mee om?’ Petra: ‘Ik 
zeg wel eens tegen de mensen: je hoeft hele-
maal geen vrienden te worden, waar het om 
gaat is dat je in harmonie naast elkaar kan 
wonen.’
Zelf gelooft Petra heilig in buurtbemiddeling. 
‘Ik heb zowel bij de politie, als bij de hulp-
verlening en woningcorporatie gewerkt en  
hier zie ik alles samenkomen. De kracht zit 

hem in het informele en laagdrempelige.’
Vrijwilligers gaan voor een betere wereld.
Via een wervingscampagne in de bladen  
hebben zich 20 vrijwilligers aangemeld. 
Inmiddels zijn ze allen geschoold. ‘Heel  
belangrijk. Want ze zijn zo gemotiveerd,’  
aldus Petra, ‘dat ze het soms te graag  
willen oplossen. En dat is niet de bedoeling.  
We brengen de ruziënde partijen samen,  
maar zij moeten het zélf oplossen. Onze 
oplossing hoeft immers niet hun oplossing  
te zijn.’
Deze motivatie verschilt overigens van  
persoon tot persoon. Neem Hans. Hij was 
altijd al sociaal bewogen. ‘Ik heb in Maastricht 
ervaring met buurtbemiddeling opgedaan. 
Sinds kort woon ik in Nijmegen. Nu ik als 
leraar het mbo achter me gelaten heb, vind  
ik dit een zinvolle vrijetijdsbesteding.’ Bij  
Ria klinkt tussen de regels een missie door.  
‘Ik zie graag mensen ontdooien, zodat ze weer 
de beweging naar de ander kunnen maken. 
Door verschillen te helpen overbruggen maak 
ik voor mezelf de wereld ook een beetje vrien-
delijker. Want die hardheid brengt ons niets.  
Ik geloof in begrip en verbinding.’ 

‘ Ik zie  
graag 
mensen 
ontdooien, 
zodat ze 
weer de 
beweging 
naar de 
ander 
kunnen 
maken.’
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bij ‘bonje tussen buren’

Rechts: Petra Verschoor 

van het NIM en de 2 vrijwilligers 

Hans Karthaus en Ria Heeren


