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Toelichting van ons ontwerpburo Tac’tik op de omslag: 
'Connectie' is het centrale thema binnen dit jaarverslag. Bij Buurtbemiddeling gaat het 
tenslotte altijd om het maken van verbinding. Niet alleen tussen individuen bij het oplossen 
en bemiddellen in situaties maar evengoed bij het aangaan van waardevolle samenwerkingen 
met andere organisaties.
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Organisatie en partnerorganisaties 

Sinds 2005 kent Maastricht al buurtbemiddeling: indertijd opgezet vanuit de 
welzijnsorganisatie Trajekt die ook de Jongeren en Studenten Buurtbemiddeling 
(J&SBBM) heeft ontwikkeld. Sinds 2013 is Buurtbemiddeling (zonder J&SBBM) 
ondergebracht in een autonome en onafhankelijke stichting en in 2020 heeft de 
stichting de J&SBBM activiteiten op verzoek van de gemeente overgenomen van 
Trajekt om daarmee alle vormen van buurtbemiddeling te bundelen. 

Een aantal belangrijke partners als de Gemeente Maastricht, de woningcorporaties 
Maasvallei, Servatius en Woonpunt, de Politie, de welzijnsinstelling Trajekt en sinds 
2020 ook de Universiteit Maastricht zorgen samen met de contacten die worden 
onderhouden met sociale wijkteams en bewonersorganisaties voor de noodzakelijke 
verankering in de Maastrichtse samenleving. Sinds 19 april 2018 zijn de belangrijkste 
basisafspraken hierover meerjarig vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. 

De voorzitter van het Stakeholdersoverleg, Alex Meij

Woningcorporatie Maasvallei treedt al zeven jaar namens de gezamenlijke 
stakeholders op als voorzitter en vaste gastheer van het Stakeholdersoverleg. 
Directeur Bestuurder Alex Meij legt uit waarom hij dat met plezier doet: 

“Stichting Buurtbemiddeling Maastricht” is voor de stakeholders een belangrijke 
schakel in het zorgen voor een goede leefbaarheid in de buurt. De vrijwilligers 
van Buurtbemiddeling houden gesprekken met buren om ervaren overlast en 
onderlinge irritaties op te lossen. De vrijwilligers worden op hun beurt gecoacht 
door professionele coördinatoren. Ze verrichten hiermee goed werk, waardoor 
de politie en de corporaties hun professionals kunnen inzetten voor zwaardere 
leefbaarheidsproblematiek in de buurt. In de toekomst wordt het steeds 
belangrijker dat de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in de buurt 
goed verloopt, dat is een volgende stap in de ontwikkeling van Buurtbemiddeling. 
Het doel is dat burgers zich gehoord en geholpen voelen bij het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid om samen te leven in de buurt. Buurtbemiddeling is daarmee 
een goed voorbeeld van samenredzaamheid in de praktijk.” 

Jos Wauben

Alex Meij

Hylke Nijholt

Voorwoord bestuur Stichting Buurtbemiddeling Maastricht

De vrijwilligers die zeven jaar geleden een doorstart maakten als Stichting Buurtbemiddeling Maastricht wilden een aantal dingen 
bereiken: ze wilden vooral de handen vrij hebben om te doen waar ze het beste in zijn: bemiddelen. Alle organisatorische aspecten 
wilden ze zo veel mogelijk beleggen bij een bestuur dat moest zorgen voor stabiele financiering van de activiteiten, inclusief 
de benodigde middelen voor het trainen en opleiden van de vrijwilligers; voor een veilig registratiesysteem, voor een goede 
“vindbaarheid” van buurtbemiddeling en voor een goede onderlinge sfeer als misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde om 
een vrijwilligersorganisatie te laten draaien. 

Door vervolgens als vrijwilligers excellent werk te leveren en als bestuur organisatorisch aan te sluiten bij de best practices zoals 
die door het landelijke CCV tot op de dag van vandaag breed worden gedeeld en bij beproefde landelijke ontwikkelingen zoals 
de site “Problemenmetjeburen.nl”, maar vooral ook door de goede contacten met de belangrijkste stakeholders aan te halen, 
slaagde het bestuur van de stichting er al in 2016 in om de prijs voor best georganiseerde vrijwilligersorganisatie in Maastricht in de 
wacht te slepen. Het was dan ook geen verrassing dat het in 2017 lukte om ons te laten certificeren via het CCV. In 2018 werd een 
meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend met alle stakeholders die ook voorzag in financieringsafspraken. Daarmee kwam 
buurtbemiddeling in Maastricht in stabiel vaarwater, hetgeen leidde tot een opmerkelijke toename van de aantallen casussen die zich 
aandienden, maar in de afgelopen jaren ook tot bezinning over de vraag hoe buurtbemiddeling nog beter ingezet kan worden om 
samen met tal van andere partijen in de stad bij te dragen aan een veilige en prettige leefomgeving voor de burgers van Maastricht. 

Als voorzitter van het bestuur van de Stichting (sinds eind 2014) vind ik dit een goed moment om mijn taken over te dragen aan een 
nieuw bestuur met nieuwe en inhoudelijke ideeën over hoe die invulling er in de komende zeven jaar moet gaan uitzien. Met voor 
het jaar 2022 een nieuwe voorzitter en secretaris die beiden een vrijwilligersachtergrond hebben, is een afzonderlijk bestuurslid 
als intermediair tussen bestuur en de vrijwilligers niet meer nodig. Mede in verband daarmee heeft ook Hylke Nijholt besloten om 
afscheid te nemen. Hylke en ik kijken met veel dankbaarheid en genoegen terug op de afgelopen periode van zeven jaar waarvan dit 
jaarverslag voor ons de afsluiting vormt. 

Wij wensen het nieuwe bestuur evenveel plezier en voldoening als wij beleefd hebben aan het werken met deze geweldige club 
mensen: medebestuursleden, vrijwilligers, coördinatoren en al degenen die het als stakeholders op de achtergrond mogelijk maken 
dat zij zich kunnen inzetten voor een stad waarin mensen bereid en (met een beetje hulp) in staat zijn naar elkaar te luisteren en “zich 
te versjtaon”. 

Jos Wauben (scheidend voorzitter) en Hylke Nijholt (scheidend bestuurslid)
namens het bestuur van Stichting Buurtbemiddeling Maastricht in 2021. 



Van bemiddelaar naar bestuurder 
Kennismaken met de nieuwe voorzitter, Floor Martens

Nadat ik in 2008 de opleiding tot mediator had afgerond, ben ik in 2010 als vrijwilliger begonnen bij 
Buurtbemiddeling Maastricht. Ik wilde graag mijn bemiddelingsvaardigheden op peil houden en dat kon prima 
zo. Ik ging aanvankelijk met een ervaren bemiddelaar op stap en leerde zo de kneepjes van het vak van 
hem en vooral ook waar wij van waren en waar wij niet van waren. Vanwege mijn achtergrond als huisarts 
had ik vaker de neiging om mensen ook te coachen in het hoe om te gaan met lastige buren, zeker 
als dat mensen waren met psychische dan wel psychosociale problematiek, maar dan werd ik op 
de vingers getikt, dus dat deed ik niet meer. Ik beperkte me tot het huis-, tuin- en keukenleed. We 
spraken met de ene buur, we spraken met de andere buur, we regelden een gezamenlijk gesprek 
en konden zo heel veel goed werk doen. En dat is nog steeds de kern van buurtbemiddeling en 
betreft het overgrote deel van onze casussen. 

In de loop van de jaren begon ik het echter steeds moeilijker te vinden om problemen te 
signaleren en er vervolgens niets mee te kunnen doen. Er kwamen steeds meer complexe 
casussen en ook meer tussen groepen bewoners.

Waarom niet mensen coachen hoe om te gaan met elkaar en met lastige lieden? Waarom mensen 
niet wijzen op mogelijke hulpverlening die voor hen geschikt zou kunnen zijn? Waarom geen signaal 
afgeven als er wel allerhande hulpverlening in beeld is, maar langs elkaar heen werkt, ieder op hun 
eigen terrein? Hoe groepsbemiddeling van de grond te krijgen?

In de loop van de jaren werd het coachen van buren normaler en werd dat ook gestimuleerd vanuit het CCV en 
kregen de bemiddelaars hiervoor trainingen aangeboden. De overige vragen bleven echter grotendeels liggen. 
Op kleine schaal werd ermee geëxperimenteerd. Dat triggerde mij. Ik wilde dat dat ook verder doorontwikkeld 
zou worden. Na een gesprek met Jos Wauben hierover kwamen we tot de conclusie dat ik een hele goede 
kandidaat zou zijn om hem op te volgen als voorzitter van de stichting Buurtbemiddeling Maastricht. Ik denk dat ik 
als voorzitter meer zicht krijg op alle maatschappelijk processen en de positionering van buurtbemiddeling in dit 
krachtenveld. En ik voel een enorme drive om op deze manier een steentje bij te dragen aan de doorontwikkeling 
en verdere fundering van het prachtige werk dat al onze vrijwilligers doen. Wij zijn neutraal, onafhankelijk en 
beloven geheimhouding, wij zijn van geen enkele officiële instantie en bovendien gratis voor de bewoners van 
Maastricht. Daardoor zijn wij extreem laagdrempelig en toegankelijk voor alle burgers. De ogen op de vloer van 
de buurt, wat een gouden constructie. Ik hoop hier ook in mijn nieuwe rol nog vele jaren aan te mogen bijdragen.

Blik op de toekomst

In een Toekomstvisie Buurtbemiddeling Maastricht heeft het bestuur een beeld 
geschetst van de belangrijkste beoogde ontwikkelingen in de komende jaren. 
Organisatorisch is het eerst en vooral van groot belang dat niet alleen de 
continuïteit in de coördinatie gewaarborgd wordt, maar dat er ook meer ruimte 
komt voor een breder palet aan activiteiten. Alleen dan kan Buurtbemiddeling 
Maastricht zich doorontwikkelen naar een bredere en waar mogelijk preventieve 
ondersteuning van buren en ketenpartners in Maastricht en aansluiten bij actuele 
ontwikkelingen als de Leefbare Wijken Aanpak. 

Mede met het oog op die doorontwikkeling is in 2021 toegewerkt naar een nieuw 
bestuur en ook is geprobeerd om het coördinatoren-duo Jan van der Weerd en 
Gerard Mol in verband met het voorgenomen vertrek van Gerard aan te vullen. 
Helaas is dat laatste niet gelukt en zal er in 2022 opnieuw geprobeerd worden 
om de coördinatietaken te beleggen bij twee gelijkwaardige maar tegelijkertijd 
complementaire parttimers, die alle voorkomende werkzaamheden onderling 
verdelen maar ook elkaars taken kunnen overnemen. Gerard heeft zich bereid 
verklaard nog even door te gaan zodat het nieuwe bestuur alsnog de tijd heeft om 
de continuïteit in de coördinatie veilig te stellen. Mogelijk is het nodig om (anders 
dan tot nog toe het geval was) de coördinatoren in loondienst aan te stellen. Dat 
zal dan wel leiden tot hogere kosten in de toekomst. 

Het nieuwe bestuur is per januari 2022 aan de slag gegaan. 
Bestuur van de Stichting Buurtbemiddeling Maastricht in 2021:
Jos Wauben Voorzitter
Gertie de Veen Bestuurslid
Lou Oostwegel Penningmeester/Secretaris
Hylke Nijholt Bestuurslid (intermediair Bestuur - Vrijwilligers)

Bestuur van de Stichting Buurtbemiddeling Maastricht in 2022: 
Floor Martens Voorzitter
Gertie de Veen Bestuurslid
Esther Wehrung Secretaris 
Lou Oostwegel Penningmeester

Floor Martens

Esther Wehrung



Coördinatie van Buurtbemiddeling
Een succesbepalende formule

De afgelopen 7 jaar hebben Jan van der Weerd en Gerard Mol opgetreden als 
coördinatoren duo. Zij hebben onderling een taakverdeling gemaakt waarin 
beiden hun deskundigheid en ervaring goed konden inzetten. Deze formule 
is bepalend geweest voor het succes van Buurtbemiddeling Maastricht in de 
afgelopen jaren. Gerard heeft eerder aangekondigd zijn taak te willen beëindigen 
per 1 januari 2022. Het bestuur wilde de duo coördinatie continueren maar heeft 
in 2021 geen nieuwe coördinator kunnen vinden die samen met de zittende 
coördinator op basis van onderlinge gelijkwaardigheid en complementariteit het 
complete takenpakket vorm wist te geven. Besloten is dat het nieuwe bestuur de 
zoektocht naar een coördinator die aan die eisen voldoet met hoge prioriteit zal 
voortzetten. De coördinatoren zijn tot nog toe niet in dienst van de stichting. Zij 
ontvangen een vergoeding voor hun coördinerende activiteiten. Die zijn in de 
afgelopen jaren toegenomen door de hogere aantallen zaken en die ontwikkeling 
zal mede door de verbreding van de activiteiten in de komende jaren doorzetten.

Uitgangspunten van Buurtbemiddeling

De door het landelijke Centrum Voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geformuleerde en door 
Buurtbemiddeling Maastricht overgenomen uitgangspunten van principiële aard zijn de volgende:

• Buurtbemiddeling is onafhankelijk en wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers met 
ondersteuning van professionele coördinatoren.

• In Maastricht zijn de gemeente, de woningcorporaties en de Universiteit de financiers. Samen 
met de politie fungeren ze als opdrachtgevers. Daarnaast vervullen ze een actieve rol in de 
doorverwijzing. Daarmee zijn ze mede verantwoordelijk voor de resultaten. 

• Buurtbemiddeling richt zich niet alleen op het oplossen van burenproblemen. Andere 
doelstellingen zijn herstel van de onderlinge communicatie, begrip voor andere culturen, 
empowerment van buurt en bewoners, sociale samenhang en een veilige en leefbare 
woonomgeving. Buurtbemiddeling investeert in de sociale gezondheid van burgers en in hun 
betrokkenheid bij de buurt. De ijkpunten zijn daarom geen eendimensionale grootheden 
(bijvoorbeeld alleen gericht op effectiviteit en efficiency), maar een hulpmiddel in een 
bredere context.

• Buurtbemiddeling gaat niet op zoek naar conflicten. Het initiatief ligt bij bewoners zelf, al 
dan niet actief gestimuleerd door verwijzers.

• Buurtbemiddeling Maastricht legt alleen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de bemiddeling: het plannen en registreren van de afspraken. 
Persoonsgegevens en afspraken worden uitsluitend vastgelegd in het door het landelijke 
CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) ontwikkelde registratiesysteem. 

• De bewoners worden hierover zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd: er wordt 
een brochure afgegeven bij het eerste contact.

• Met de stakeholders zijn afspraken gemaakt over de (niet tot personen herleidbare) 
managementinformatie die periodiek wordt gegenereerd en ook gebruikt wordt voor 
het jaarverslag. 

Buurtbemiddeling is nadrukkelijk bedoeld om te helpen om dichtgeslibde 
communicatiekanalen geopend te krijgen en buren te helpen om (weer) met elkaar in 
gesprek te gaan. Maar wanneer het gaat om een geschil waarin een van de partijen gelijk 
wil krijgen, zal BBM adviseren dat men zich wendt tot een mediator of een advocaat en 
mogelijk zelfs tot de rechter. 

11 uitgangspunten voor de 
praktijk uit het CCV Handboek 
Buurtbemiddeling:

•   Buurtbemiddeling gebeurt voor en door bewoners.
•   Centraal staat de aanpak van overlast en conflicten 

tussen bewoners.
•   Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie.
•   Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers.
•   Twee buurtbemiddelaars ondersteunen beide partijen  

in een conflict.
•   De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven 

geen oordeel.
•   Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt 

vertrouwelijk. 
•   Deelname aan buurtbemiddeling is gratis en daardoor 

laagdrempelig.
•   Een bemiddelingsgesprek is op basis van vrijwilligheid, 

maar het is niet vrijblijvend.
•   Buren zijn zelf verantwoordelijk voor 

(de oplossing van) hun conflict.
•   Zelf bedachte oplossingen zijn duurzamer  

dan opgelegde oplossingen.

Privacy en omgaan met persoonsgegevens onder 
de nieuwe AVG

Per mei 2018 is de nieuwe AVG over de verwerking van persoonsgegevens in 
gegaan. Buurtbemiddeling Maastricht heeft de werkwijze op enkele punten 
aangepast om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen: bij de intake 
worden betrokkenen gewezen op de manier waarop met persoonsgegevens 
omgegaan wordt en bij het eerste bezoek wordt een folder afgegeven waarin 
een passage hierover is toegevoegd. Buurtbemiddeling Maastricht legt alleen 
persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor het doen van bemiddeling. 
Persoonsgegevens worden uitsluitend vastgelegd in het door het landelijke 
CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) ontwikkelde 
registratiesysteem. Zowel de coördinatoren als het bestuur blijven het zorgvuldig 
en volgens de regels omgaan met persoonsgegevens onder de aandacht houden.

Certificering Buurtbemiddeling Maastricht 

Buurtbemiddeling Maastricht is aangesloten bij de landelijke organisatie 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hier kunnen we 

terecht voor advies en feedback. Sinds 2015 is de 
stichting door het CCV gecertificeerd. In 2021 ontving 
Buurtbemiddeling Maastricht voor de derde keer het 
PLUS certificaat omdat het team consequent werkt 
conform de aanbevelingen van het CCV en daarmee 
bewijst dat men de werkwijze en methode van 
Buurtbemiddeling uitstekend heeft geïmplementeerd 
in overeenstemming met de landelijke eisen ten 
aanzien van professionaliteit en zorgvuldigheid. Elke 
twee jaar moet de stichting dit opnieuw aantonen om 
verzekerd te blijven van de certificering. 

In 2021 werkten 134 gemeenten met een door het 
CCV erkende buurtbemiddelingsorganisatie.

drs. P.C. van den Brink

Directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Uitgereikt aan:

Werkzaam bij:

drs. P.C. van den Brinkdrs. P C. van den Brinkddddrs. Pdrs. PP.C.P.CP.C.C. vanC. van n den dn deden Brden BrrinBrinBrinnkink

i i

Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid 
door het stimuleren van publiek-private samenwerking, 
actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en 
kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

CCV1003/206   

Uitgegeven juni 2017 
Geldig tot juni 2019

Eerste uitgifte juni 2015

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
verklaart dat Buurtbemiddeling Maastricht voldoet aan de 
door het CCV gestelde kwaliteitscriteria, zoals vermeld in de 
Vragenlijst kwaliteitstoets organisatie buurtbemiddeling, versie 

 en vastgelegd in de Toelichting 
Maastricht, versie 

. Bovendien ontvangt Buurtbemiddeling Maastricht het 

zonder enige vorm van commentaar vanuit de 
adviescommissie. 

J.F. Wauben

Buurtbemiddeling Maastricht
Picardenlaan 25 
Maastricht

Verklaring
Erkenning buurtbemiddeling
Maastricht



Evaluatie BBM J&SBBM Totaal Percentage

Positief 114 11 125 62,8%

Gestopt 25 - 25 12,6%

Negatief 46 - 46 23,1%

Verwezen 3 - 3 1,5%

Nog in behandeling 12 - 12

Totaal 200 11 211

BBM J&SBBM Totaal

Niet afgesloten zaken vanuit het vorige jaar 28 -

Aantal nieuwe aanmeldingen in het  
lopende jaar

172 11

200 11 211

BBM J&SBBM Totaal

Geschikt voor bemiddeling, behandeld en 
afgesloten in het lopende jaar

188 11

Ongeschikt voor bemiddeling - -

Nog niet afgesloten bemiddelingen 12 -

200 11 211

BBM J&SBBM Totaal

Opgelost door inzet van buurtbemiddeling 
(uitgaande van afgesloten bemiddelingen) 
NB. ‘verhuizing’ of ‘opgelost door aanpas-
sing woonsituatie’ vallen hier niet onder.

114 11 125

Nota bene:

188 BBM casussen = 188 x 2 partijen om mee te spreken.

11 J&SBBM casussen = 11+33 = 44 partijen in plaats van 22. 
Een aantal van die 44 partijen zijn betrokken eigenaren/verhuurders (in 2021: 6)

11 J&SBBM casussen zijn dus vergelijkbaar met 22 BBM casussen.

per buurt/wijk Aantal % Woonpunt Servatius Maasvallei Politie Zelfmelders Anders
Amby 7 3% - - - 3 3 1
Belfort 1 0% - - - 1 - -
Biesland - 0% - - - - - -
Borgharen 2 1% - - - - 2 -
Boschpoort 3 1% 1 1 - - 2 -
Bosscherveld 1 0% - - - - 1 -
Brusselse Poort 6 3% 2 1 - 1 2 -
Caberg 13 6% 5 6 - 1 1 -
Centrum 13 6% 3 2 1 3 3 1
Daalhof 21 10% 6 4 - 1 9 1
Fronten Kwartier 3 1% - 1 - 2 - -
Hazendans 2 1% 2 - - - - -
De Heeg 6 3% 2 - - 2 2 -
Heer 13 6% 2 - 2 1 6 2
Heugem 7 3% 1 1 - 1 3 1
Heugemerveld 6 3% - 1 - - 5 -
Itteren 2 1% - - - - 1 1
Jekerdal 1 0% - - - - 1 -
Limmel 2 1% - - - - 1 1
Malberg 10 5% 2 - - 2 4 2
Malpertuis 9 4% 6 3 - - - -
Mariaberg 14 7% 8 3 - - 3 -
Nazareth 17 8% 13 - - 4 - -
Oud Caberg 1 1% - 1 - - - -
Pottenberg 15 8% 4 7 - 1 2 1
Randwyck - 0% - - - - - -
Scharn 4 2% - - 1 1 2 -
Sint Maartenspoort 1 0% 1 - - - - -
Sint Pieter 1 0% - - - - 1 -
Statenkwartier 2 1% 2 - - - - 3
Wittevrouwenveld 5 2% 2 - - - - -
Wolder 1 0% - 1 - - - -
Wyck 8 4% 3 - - 1 4 -
Wyckerpoort 5 2% - - - 2 3 -
Randgemeenten 9 4% 2 3 2 - 1 1
Totaal 211 100% 67 35 6 27 61 15

Woonpunt Servatius Maasvallei Politie Zelfmelders Anders Totaal
Buurtbemmiddeling 67 35 6 21 57 14 200

33,5% 17,5% 3% 10,5% 28,5% 7%
Jongeren en studenten - - - 6 4 1 11

0% 0% 0% 54,5% 36,4% 9,1%
211

Verwijzers en buurten

In 2021 kwam 54% van de meldingen van de 
woningcorporaties. Maar ook de burger zelf, de 
politie en tal van andere instanties wisten BBM 
weer te vinden. Binnen de corporaties levert  
Woonpunt al enkele jaren op rij de meeste 
meldingen aan. Bovendien stelt Woonpunt 
om niet een ruimte ter beschikking om in een 
veilige omgeving bemiddelingsgesprekken te 
kunnen houden. 

De 11 jongeren/studenten casussen brachten 
veel extra werk met zich mee.

Buurtbemiddeling wordt steeds vaker 
geconfronteerd met veelal in een buurt 
geplaatste bewoners die kampen met 
onderliggende (multi-)problematiek waardoor 
zij niet goed in staat zijn zich tot hun omgeving 
te verhouden en het moeilijk is om tot een 
oplossing te komen zonder anderen (zoals al 
dan niet reeds betrokken zorginstellingen) in te 
schakelen. 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven 
hoe de meldingen in 2021 verdeeld waren 
over de verschillende melders en de buurten 
van Maastricht. 

In 2021 heeft BBM 199 casussen opgepakt en afgesloten waarvan 11 casussen 
Jongeren en Studenten buurtbemiddeling. Daarbij moet worden aangetekend dat 
de J&SBBM casussen veel bewerkelijker zijn dan reguliere buurtbemiddelingen. 
Helaas kunnen we dat niet registreren in het CCV systeem zonder dubbel-tellingen 
te veroorzaken, maar onderstaand nota nene verklaart die bevinding:

Van de in totaal 211 afgehandelde casussen (met werk voor 222) kon in 62,8% van 
de gevallen de bemiddeling met een positief resultaat worden afgesloten. Er was 
sprake van herstel van communicatie en partijen hebben al dan niet schriftelijk 
afspraken met elkaar gemaakt waardoor de situatie voor alle betrokkenen 
verbeterde. In 12,6% van de gevallen stopte de bemiddeling door bijvoorbeeld 
het wegvallen van de reden voor het conflict. Aan het eind van het jaar waren er 
nog 12 casussen lopende. Die zijn weer meegenomen naar 2022.

Gegeven alle hobbels die genomen moesten worden om te blijven bemiddelen in 
tijden van Corona zijn dat opnieuw resultaten om trots op te zijn.

Resultaten 2021 

Aan het begin van het jaar waren 28 casussen uit 2020 nog niet afgerond. Die zijn 
meegenomen naar het nieuwe jaar. Daar kwamen 183 nieuwe casussen bij, zodat 
het totaal aan buurtbemiddelingscasussen in 2021 uitkwam op 211. 



Vrijwillige buurtbemiddelaars  
de pijlers van buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling bestaat in Maastricht al bijna twee decennia en is al die tijd 
alleen mogelijk geweest dankzij de bemiddelaars die hun tijd en inzet vrijwillig 
en belangeloos leveren. In 2021 telde ons team 34 reguliere bemiddelaars en 
10 studentbemiddelaars. Begin van dit jaar ontvingen alle bemiddelaars een 
identiteitspas, die zij op verzoek aan bewoners kunnen tonen. 
De vrijwillige buurtbemiddelaars zijn de pijlers waarop Buurtbemiddeling Maastricht 
rust en we hechten daarom grote waarde aan persoonlijk contact met- en tussen de 
bemiddelaars. Het doet dan ook pijn dat Covid-19 fysiek contact gedurende grote 
delen van het jaar onmogelijk heeft gemaakt.

Het bestuur heeft om die reden begin 2021 de bemiddelaars verrast met een 
chocolade OPKIKKER om hen op deze wijze een hart onder de riem te steken.

 
In de zomer van 2021 waren de 
coronamaatregelen versoepeld en dat 
stelde ons in de gelegenheid om met een 
deel van het team een wandeling door 
de ENCI-groeve te maken en aansluitend 
samen te eten. Uiteindelijk hebben ruim 
20 bemiddelaars een leuke middag en 
avond gehad. Alle bemiddelaars kregen 
het boekwerkje “Socrates op sneakers” 

Buurtbemiddeling Maastricht anno 2021
• bemiddelen tussen bewoners maar ook
•  bemiddelen tussen jongeren en studenten en andere burgers 
•  en gewaardeerd en onafhankelijke partner die bijdraagt aan een 

veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners van Maastricht. 

De afgelopen zeven jaar heeft buurtbemiddeling zich verder ontwikkeld tot een 
professionele organisatie van onafhankelijke en goed getrainde vrijwilligers die 
bewoners van onze stad helpen om escalatie van conflicten en polarisatie te 
voorkomen of te verminderen. Steeds meer verwijzers en bewoners weten ons te 
vinden en de succesratio is hoog. Daarmee is buurtbemiddeling een constante 
meerwaarde voor de stad geworden. 

In 2019 werd door Trajekt aanbevolen om J&SBBM samen te voegen met BBM en op 
verzoek van de Gemeente is daar in 2020 werk van gemaakt en kon halverwege het 
jaar vastgesteld worden dat die samenvoeging goed verlopen is. 

Ook in 2021 is het aantal studentencasussen lager uitgevallen dan op basis van de 
ervaringen uit het precorona tijdperk werd ingeschat. Wel kan worden vastgesteld 
dat de complexiteit en de heftigheid van een aantal van de 11 aangemelde casussen 
heel veel extra werk met zich heeft meegebracht. Doordat er vaak meer dan twee 
partijen betrokken zijn, zijn deze casussen heel intensief: aan één studentencasus zit 
al gauw meer werk dan aan twee reguliere casussen. 

Daar komt nog bij dat we als buurtbemiddeling weliswaar geconfronteerd worden 
met het feit dat onze vrijwilligers met hun inspanningen snel oplopende escalaties 
kunnen stoppen door partijen met elkaar in contact en tot reële afspraken te 
brengen, maar wanneer die afspraken niet nagekomen worden, is de burger heel 
gauw geneigd om te concluderen dat je aan buurtbemiddeling ook niks hebt en is 
de escalatie “in no time” en verhevigde mate terug. 

Het blijkt bijvoorbeeld heel moeilijk om een eigenaar/verhuurder ertoe te bewegen 
om huurders te verplichten zich aan gemaakte afspraken te houden. Het is strikt 
genomen ook niet aan onze buurtbemiddelaars om dat te proberen. 

Sinds 2018 biedt de Wet Aanpak Woonoverlast aan gemeenten de mogelijkheid 
om druk uit te oefenen op eigenaren/verhuurders om overlast tegen te gaan. 
Buurtbemiddeling hoopt dat de beoogde Leefbare Wijken Aanpak in 2022 
aanknopingspunten zal bieden om dat via intensieve samenwerking met partners in 
de stad en met de gemeente zelf te bewerkstelligen. Want zonder dat we het stokje 
kunnen overdragen aan een instantie die wel druk kan zetten op het nakomen van 
gemaakte afspraken, lukt het niet om escalatie en hoog oplopende ongewenste 
polarisatie tussen studenten en burgerij voor te blijven. Het bestuur van de stichting 
wil daar heel graag in investeren maar is daarvoor wel afhankelijk van de inbreng, de 
inzet en de financiering van onze stakeholders.

Hetzelfde geldt voor veelal in een buurt geplaatste bewoners die kampen met 
onderliggende (multi-)problematiek waardoor zij niet goed in staat zijn zich tot hun 
omgeving te verhouden. Het gaat in sommige wijken al gauw om 10 tot 15% van 
de bewoners. Hoewel soms tal van instanties bemoeienis hebben met dergelijke 
bewoners, stellen onze vrijwilligers regelmatig vast dat het ontbreekt aan (regie op) 
een noodzakelijke coherente aanpak. Het is dan net als bij de hierboven genoemde 
studentencasussen moeilijk om tot een oplossing te komen zonder anderen in te 
schakelen en regie te gaan voeren op de gewenste aanpak. Het zou geweldig zijn 
wanneer de Leefbare Wijken Aanpak daarbij gaat helpen. 

Indien melders zich zorgen maken over het gedrag van buren, dan is daar sinds 2020 
trouwens een meldpunt voor: www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl
Behalve de meerwaarde van het bemiddelen kan buurtbemiddeling nog veel 
meer betekenen voor stad en samenleving door te helpen signaleren, te helpen 
coördineren en regisseren van noodzakelijke aanpak (wanneer dat niet door een 
andere, meer aangewezen instantie gebeurt) en last but not least door bewoners te 
inspireren en te trainen om onderlinge problemen met praten op te lossen. In 2021 
hebben we daar zeer positieve ervaringen mee opgedaan door bewoners en andere 
belangstellenden enkele trainingen aan te bieden in het kader van het 25 jarige 
bestaan van buurtbemiddeling in Nederland. 

In 2021 is echter ook gebleken dat daarmee al gauw 20% van de tijd van de 
coördinatoren gaat zitten in activiteiten die verder gaan dan het organiseren van het 
reguliere bemiddelen tussen twee partijen. 

(een filosofische gids voor het stellen van goede vragen) als bedankje voor hun niet 
aflatende inzet.

Onze eindejaar activiteit viel weer onder een strenger Covid-19 regime waardoor 
ook dit jaar geen gezamenlijke maaltijd kon plaatsvinden. Met een kleine groep 
vrijwilligers werd onder begeleiding van een geweldige gids uit de eigen gelederen 
een grottenwandeling gemaakt. 
Corona heeft echter beslist zijn sporen nagelaten. Er waren minder bemiddelaars 
inzetbaar omdat zij het risico van besmetting niet wilden lopen. Daardoor waren 
er beduidend minder contacten tussen de bemiddelaars onderling en tussen 
bemiddelaars en coördinatoren. Enkele bemiddelaars hebben te kennen gegeven 
hun werkzaamheden te beëindigen. Ook het op peil houden van de deskundigheid 
van de bemiddelaars door middel van de team- en intervisiebijeenkomsten werd door 
corona bemoeilijkt. Dit was reden dat de coördinatoren zochten naar alternatieven 
in de vorm van intervisie via Teams of Zoom, maar dat was geen succes. Daarnaast 
zochten we naar andere vormen van digitaal leren en kwamen uit op trainingen van 
E-buurtbemiddeling. Alle trainingen van E-buurtbemiddeling zijn geschreven vanuit 
praktijkervaring gecombineerd met een helder theoretisch kader. Er is een breed 
scala aan modules (10) voor bemiddelaars die hun communicatieve en bemiddelende 
vaardigheden willen uitbreiden en ontwikkelen. We hebben 10 accounts ingekocht 
en er is een kerngroep gevormd die in 2022 de deskundigheidsbevordering verder 
gaat ontwikkelen en bewaken.



Buurtbemiddeling in Coronatijd
“in gesprek met mensen die er alles van weten”

Wat maakt een buurt gezellig? “Het gaat om je eigen opstelling” zegt Gerard Mol, 
coördinator Buurtbemiddeling Maastricht. Ben je een opgewonden standje die gelijk 
reageert of kun je wat door de vingers zien en wat begrip hebben voor hetgeen de 
ander doet. Een goede relatie met je buren is niet vanzelfsprekend getuige de vele 
tv-programma’s zoals “Bonje met je buren” en de “de rijdende rechter”. En Coronatijd 
heeft de banden in de buurt in veel gevallen niet sterker gemaakt. Normaal hoor 
je alleen elkaars avondgeluiden, nu zit je 24/7 op elkaars lip en moet je gewoon 
je werk doen, terwijl je buurman naast je druk aan het klussen is. Er was ook geen 
ontsnappen aan want de bioscoop, het restaurant, alles was dicht. “Ons wereldje werd 
wel heel erg klein en dan valt je ineens alles op wat je in die vierkante meters hoort 
of ziet”, vertelt Bente London van Bemiddelingsburo Beterburen. Met stip boven aan 
het lijstje met irritaties staat dan ook geluidsoverlast. “De eerste weken begrepen 
mensen nog wel dat de scholen dicht waren en je de kinderen niet op de bank kan 
vastbinden. Maar de rek is er op een gegeven moment uit”. Bij elke lock down was 
er een toename van aanmeldingen voor buurtbemiddeling, voornamelijk in de grote 
steden. Er kwamen ook nieuwe spanningen: mensen die zeiden “ik wil niemand zien 
uit angst voor corona” versus de mensen die dachten “nu de kroeg dicht is, doe ik het 
wel thuis”. Corona vraagt veel van mensen, je voelt je beperkt, je voelt je niet gezond, 
je raakt gestrest etc. Maar wat moet je dan als het gedrag van je buren je irriteert? “Tel 
tot 10 en ga het gesprek aan” zegt Gerard Mol “Te lang wachten tot je een gesprek 
begint en de irritaties je boven het hoofd stijgen, zorgt ervoor dat een goed gesprek 
niet meer mogelijk is. Wees rustig, stel je voor, geef aan wat je stoort en dat je dit 
samen wilt oplossen. En kom je er samen niet uit : Buurtbemiddeling helpt!”

bron: De telegraaf Eigen Buurt

Ervaringen van een bewoonster
“Ik woon in de leukste straat van Maastricht”

Annechien Deelman woont al 25 jaar in een koopwoning in Maastricht. Het is een 
leuke buurt met een mix van mensen. Er is ook een bepaalde vorm van saamhorigheid. 
Als er iets aan de hand is, komt de buurt in actie. Het is niet de sociale controle die je 
in de kleine dorpen ziet, maar wel een sociale alertheid. Dat vind ik prettig. Ondanks 
dat zij in de leukste straat van Maastricht woont, heeft Annechien al twee keer een 
beroep gedaan op buurtbemiddeling en beide keren naar tevredenheid. De eerste 
keer betrof het camera’s die door een bewoner aan de overkant waren opgehangen. 
Die camera’s stonden recht op mijn huis gericht en dat vond ik niet prettig. De tweede 
keer ging het om een conflict met studenten, met name tussen een buurtbewoonster 
en een van de studenten. De bewoonster was ontdaan en overwoog zelfs om te 
verhuizen. Het eerste gesprek met de bewoonster ging niet goed. Het zat haar te 
hoog. Uiteindelijk heb ik het tweede gesprek met buurtbemiddeling en een van de 
studenten gevoerd. Dit ging beter. Er was wederzijds begrip. De student waar het 
om ging was inmiddels verhuisd. De mensen van buurtbemiddeling pakten dit heel 
professioneel aan. Vreemde ogen dwingen. Ik vind het geweldig hoe zij dit doen. Ze 
stellen zich heel neutraal op, geven geen mening, maar vragen wel door. Sindsdien is 
het probleem opgelost. Het zijn ook niet altijd de studenten die overlast veroorzaken. 
We moeten er samen voor zorgen dat het goed gaat. Ik deed wel eens briefjes in de 
bus bij studenten waarin ik ze welkom heette in de buurt, veel plezier wenste maar 
ook om begrip vroeg voor de medebewoners. Ik heb dat een tijdje niet meer gedaan, 
maar toen ik dat laatst tegen een student zei, reageerde hij enthousiast “ dat zou ik 
hartstikke leuk hebben gevonden. Ik zou me welkom hebben gevoeld. Dit heeft me 
aan het denken gezet. Misschien moet ik toch weer die briefjes gaan schrijven….

Bron: Buurten, strategyminds

Buurtbemiddeling Landelijk 

2021 was opnieuw geen normaal jaar met de coronamaatregelen en een 
maandenlange lockdown. Maar ook omdat het jaar in het teken stond van 25 jaar 
buurtbemiddeling
 

In de herfst van 1996 begon de ontwikkeling van 
buurtbemiddeling in ons land. De hele maand 
september 2021 werd het 25-jarig jubileum 
gevierd. 

Voor alle bemiddelaars was er een interessant 
Socratisch webinar van Elke Wiss dat meer 
dan 5.500 keer bekeken is. Op 30 september 
ontmoetten alle coördinatoren elkaar op een 
landelijke Coördinatoren dag, waar verrassende 
workshops en presentaties op het programma 
stonden. 

Ook kon volop gebruikgemaakt worden van het 
25-jarig logo en alle materialen in de toolbox.

Voor de verwijzers werd een mooie infographic ontwikkeld: 

Ook Buurtbemiddeling 
Maastricht deelde in de 
feestvreugde en wijdde 
een speciale nieuwsbrief 
aan het heuglijke feit. 
Onze vrijwilligers 
kregen het boekwerkje 
“Socrates op sneakers” 
als bedankje voor hun 
niet aflatende inzet. 



Netwerkcontacten

Voor Buurtbemiddeling Maastricht is het opzetten en het onderhouden van een 
sociaal netwerk heel belangrijk. De partners binnen dit netwerk zijn potentieel 
melders van zaken en indien gewenst, nodig voor de samenwerking en 
afstemming binnen een gemelde casus. Zo ontmoeten de woonconsulenten van de 
woningcorporaties en de coördinatoren elkaar in het voor- en najaar om de dagelijkse 
praktijk op werkniveau te evalueren en zo nodig de aanpak bij te stellen. Door 
Corona heeft de bijeenkomst in februari via Zoom plaatsgehad.  Gelukkig kon door 
versoepeling van de regels de bijeenkomst in oktober wel fysiek plaatshebben. Aan 
de orde kwamen de wijze van het doen van meldingen, de onderlinge afstemming 
en samenwerking bij problematische casussen. In de laatste bijeenkomst werd ook 
afscheid genomen van Gerard Mol, coördinator BBM en werd er teruggekeken op 
een prettige samenwerking.

Woningcorporatie Woonpunt stelde een woning aan de Kolonel Millerstraat ter 
beschikking waar bemiddelingsgesprekken gehouden kunnen worden en de 
coördinatoren overleg kunnen organiseren. Daarmee kreeg BBM in 2021 dankzij 
een van onze trouwe stakeholders en partnerorganisaties een vaste werklocatie. 

Op verzoek van de Hotelschool Maastricht hebben de coördinatoren in 2020 
deelgenomen aan zogeheten “gangtrainingen”. Tijdens deze trainingen ontvangen 
nieuwe studenten informatie over de buurt en buurtveiligheid, maken kennis met 
bestuursleden van de bewonersorganisatie en medewerkers van Stichting Trajekt, 
Buro Handhaving en Buurtbemiddeling Maastricht. Als gevolg van corona is de 
Hotelschool gedwongen om de gangtrainingen in 2021 af te gelasten.

In het begin van dit jaar is er contact geweest met Maastricht Mediation Clinic. Zij 
geven studenten informatie over bemiddeling en de wijze waarop studenten zich het 
bemiddelen eigen kunnen maken. Buurtbemiddeling Maastricht heeft in het kader 
van studentenbemiddeling gevraagd om met elkaar van gedachten te wisselen 
over vormen van samenwerking. Maastricht Mediation Clinic hoopt op haar beurt 
studenten – als potentieel bemiddelaar- te kunnen verwijzen naar Buurtbemiddeling 
Maastricht. Ook hier gooide Covid19 roet in het eten. We hopen op een hernieuwing 
van de kennismaking in het voorjaar van 2022.

Daarnaast nam Jan van der Weerd als coördinator buurtbemiddeling deel aan het 
bewonerskrachten overleg Heugemerveld.
De coördinatoren namen verder deel aan het online coördinatoren overleg Limburg. 
De coördinatoren van buurtbemiddelingsprojecten in Midden, Noord en Zuid Limburg 
hebben 3x per jaar contact om de plaatselijke, regionale en landelijke ontwikkelingen 
met elkaar te bespreken en hier zo nodig op te anticiperen. Daarnaast stemmen zij de 
activiteiten op het gebied van scholing op elkaar af en organiseren trainingen waar 
mogelijk gezamenlijk. 

Het bestuur heeft in de persoon van Claire Coenegracht iemand gevonden die 
de zorg voor de PR uitingen op zich heeft genomen. Zij zorgt voor de invulling 
van nieuwsbrieven en plaatst berichten op facebook, instagram etc. Zij zal tevens 
kartrekker zijn van de landelijke CCV campagne “Dat is makkelijk praten”.  

Voor bewoners organiseerden wij een tweetal trainingen 

Inge Veerkamp was een van de deelnemers en reageerde enthousiast: 
“Ik had het genoegen om deel te mogen nemen aan de training “In gesprek met je buren” 
met trainer Erik Feekes. Dit samen met enkele buurtkrachten van Woonpunt, Servatius en 
Maasvallei. We werden al meteen in de watten gelegd met koffie en vlaai. Na de voorstelronde 
startte de training. Ik vond het fijn om deze training samen met de buurtkrachten te doen. 
Ik heb er respect voor dat ze zich op deze manier geheel vrijwillig inzetten voor hun buurt.  
De training zelf vond ik interessant. Ook al doe ik dit werk al een tijdje, je leert altijd weer 
bij! Het is fijn om weer bewust te worden van hoe je een goed gesprek kunt voeren. Het G 
model werd uitgelegd. Het is een handvat om erachter te komen hoe een conflict in elkaar 
steekt. Ik heb zelf aan een oefening meegedaan aan de hand van dit G model. Als je de 
theorie leest lijkt het makkelijk. Maar doen is een ander verhaal. Oefening baart kunst! De 
training werd afgesloten met een certificaat.”

Een andere enthousiaste deelnemer was Jos Daenen: “Enige tijd geleden mocht ik 
een zaterdag “opofferen” voor de training “In gesprek met je buren”. Opofferen tussen 
aanhalingstekens want het was zeer leerzaam. Op een humoristische manier gebracht. Maar 
zeker ook inhoudelijk duidelijk, met mooie praktijkvoorbeelden en veel oefenmomenten. 
En heel leuk om de ervaringen van de buurtkrachten te mogen horen. Ondanks dat het 
nu niet tot mijn werkzaamheden hoort, heb ik het toch al vaker kunnen toepassen! Mooi 
initiatief van Buurtbemiddeling Maastricht. En zeer gedreven gegeven door Erik Feekes.”

Benchmark buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling blijkt onmisbaar, juist in moeilijke tijden zoals deze corona 
pandemie. Corona beheerst al bijna 2 jaar een groot deel van eenieders leven 
en werk. Dat zagen we ook terug in de landelijke benchmark van het CCV 
over 2020. Veel mensen ervoeren burenproblemen, er kwamen meer dan 
20.000 meldingen binnen. Ondanks alle beperkingen zijn wederom 7 op 
de 10 meldingen die buurtbemiddelaars in behandeling namen, met goed 
gevolg afgerond. 

Eind 2021 waren er 302 gemeenten met buurtbemiddeling. 
De landelijke dekking kwam daarmee op 86%.
Meer dan 8 van de 10 gemeenten investeren dus in buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling Regionaal en Lokaal

In 2021 is er enkele malen in de Limburger aandacht geweest voor 
Buurtbemiddeling: in februari verscheen een artikel over buurtbemiddeling 
in Coronatijd “Niet meer buurtbemiddeling in Maastricht ondanks 
coronamaatregelen” en in juni over geluidsoverlast naar aanleiding van een 
rechtszaak van een bewoner tegen een woningcorporatie.

In totaal werden er in 2021 zes nieuwsbrieven uitgegeven. De nieuwsbrief 
van september stond geheel in teken van het 25 jaar Buurtbemiddeling in 
Nederland. 

Om Buurtbemiddeling Maastricht nog meer bekendheid te geven, werd een 
poster gemaakt met de tekst “Ervaart u hinder van uw buren? Wilt u dat graag 
met hen oplossen, maar u weet niet goed hoe? Bel 06 526 51 647”. 
Alle drie de corporaties verspreidden de posters in hun flatgebouwen. 
Daarnaast werd de folder van buurtbemiddeling aangepast en verspreid via 
de corporaties. Tevens werden de folders vertaald in het Engels en Duits.

Jan van de Weerd en Gerard Mol 



Begroting en financiële realisatie 2021 met toelichtingStichting Buurtbemiddeling Maastricht Begroting 2021 Realisatie 2021

Coördinatie en sturing

Vergoeding coördinatoren (twee parttime coördinatoren op freelance basis)  € 84.500 € 76.620

Reiskosten coördinatoren € 1.000 € 471

Ondersteunende activiteiten tegen vrijwilligersvergoeding - €740

Bestuurskosten € 250 €89

Verzekeringen  € 1.250 € 1.067

Kwaliteit Bemiddelen

PR en communicatie € 2.500 € 5.367

Onkosten vrijwilligers € 3.800 € 843

Scholing en training € 6.000 € 3.334

Netwerktrainingen €350 -

Kosten activiteiten € 2.600 € 2.881

Bijdrage bovenlokale/externe activiteiten €150 €100

Organisatiekosten

Huisvesting (hier gebaseerd op medegebruik accomodatie)  € 1.000 € 1.980

Onkosten vrijwilligers ondersteunende activiteiten €3.600 -

Bureaukosten  € 2.000 €  1.008

Totaal aan uitgaven € 109.000 € 94.500

Inkomsten in €

Maasvallei € 9.000 € 9.000

Servatius € 15.000 € 15.000

Woonpunt € 15.000 € 15.000

Gemeentelijke bijdrage > Buurtbemiddeling regulier € 45.000 € 45.000

Gemeentelijke bijdrage > Jongeren en Studenten Buurtbemiddeling € 20.000 € 20.000

Teruggave bijdrage > Jongeren en Studenten Buurtbemiddeling - - €10.000

Universiteit Maastricht € 5.000 € 5.000

Totaal aan inkomsten € 109.000 € 99.000

onderhouden van onze naamsbekendheid en de PR, het bijhouden van de website en 
Facebookpagina of voor administratieve hand en spandiensten. Die kosten werden 
begroot onder de post “onkosten vrijwilligers ondersteunende activiteiten” en 
werden uitgegeven bij “ondersteunende activiteiten tegen vrijwilligersvergoeding”, 
Helaas was ook die inzetbaarheid in 2021 veel lager dan verwacht (en begroot). 
Het jaar 2021 was opnieuw door de Covid-19 maatregelen nog steeds verre 
van “normaal”, hetgeen ook dit jaar weer zijn weerslag heeft gehad op de 
opleidingsactiviteiten, de intervisie en werkbegeleiding voor de vrijwilligers en de 
kosten die we hebben moeten maken voor groepsbijeenkomsten. Dit alles is terug te 
zien in de realisatiecijfers. 

In het kader van 25 jaar buurtbemiddeling hebben wij in 2021 wel een tweetal 
trainingen voor buurtbewoners kunnen organiseren, waarmee buurtbemiddeling 
heeft laten zien dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het “van onderop” 
bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners van onze stad. 

Eind 2019 is door de financierende partners van het eerste uur (gemeente en 
woningcorporaties) besloten dat zij vanaf 2020 jaarlijks de helft meer zouden 
gaan bijdragen om te waarborgen dat Buurtbemiddeling Maastricht kwalitatief en 
kwantitatief op peil gehouden kan worden. De gemeente stelde bovendien 20.000 
euro per jaar extra beschikbaar voor de uitbreiding met Jongeren en Studenten 
Buurtbemiddeling en ook de Universiteit was bereid om daaraan bij te dragen. 
Omdat J&SBBM pas halverwege het jaar goed op gang kwam, is bij de definitieve 
vaststelling van de subsidie over 2020 besloten over het eerste jaar de helft daarvan 
toe te kennen waardoor BBM in 2021 10.000 minder inkomsten had.

Het grootste deel van de begroting is en blijft bestemd voor de vergoedingen van de 
coördinatoren. De coördinatoren zijn niet in dienst van de stichting. Zij ontvangen een 
vergoeding voor hun coördinerende activiteiten. 

Het in 2019 fors toegenomen aantal zaken is sindsdien gestabiliseerd. 

Het bestuur koos er al in 2020 voor om de beproefde duo coördinatie met twee 
coördinatoren op freelance/zzp basis te continueren en is toen ook al met de werving 
gestart. In 2020 noch in 2021 lukte het om een geschikte coördinator te vinden. 
Gelukkig heeft coördinator Gerard Mol zich bereid verklaard om in 2022 nog enkele 
maanden door te werken. Het is echter zaak om heel snel een geschikte opvolger te 
kunnen aanstellen. Mede daarom, maar ook omdat er wetgeving in de maak is die, 
ter bescherming van de zzp-ers, het langere tijd op zzp basis werken in een structurele 
baan gaat verbieden, overweegt het bestuur om de coördinatoren een dienstverband 
aan te gaan bieden, hetgeen echter hogere kosten met zich brengt. Een en ander 
is onderwerp van gesprek met de stakeholders en zal t.z.t. zeker gevolgen hebben 
voor de begroting 2023. De eventuele gevolgen voor de begroting 2022 kunnen 
hoogstwaarschijnlijk vanuit de buffer worden opgevangen.

Om de coördinatoren te vrijwaren van te veel activiteiten die niet direct met het 
bemiddelingsproces te maken hebben, kunnen tegen (vrijwilligers/onkosten-) 
vergoeding ondersteunende krachten worden ingeschakeld; bijvoorbeeld voor het 
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