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De zomer is officieel begonnen. Heerlijk die zon.  

“Dat is niet waar zegt M. Eteoroloog. De zomer begint 

op 1 juni.” Maar A. Stroloog zegt: “de zomer begint op 

21 juni.” Begripvolle en begrijpende mensen zullen 

zeggen, beide is prima. Ieder mens heeft zijn eigen 

beleving en benadert situaties op een andere en 

eigen manier. En weet je? Dat is prima. Het gaat niet 

om het gelijk hebben. Het gaat erom dat mensen 

verschillend omgaan met situaties, ieder op een 

eigen passende manier. En als alle mensen open 

staan voor andere meningen en mensen, dan kunnen 

we buurtbemiddeling opdoeken. Dan heeft 

buurtbemiddeling levenslang zomervakantie. Maar 

helaas dat is de ideale wereld. Nu terug naar de 

keiharde werkelijkheid. Want veel mensen willen 

gelijk, niet alle mensen staan open voor andere 

meningen, mensen hebben verkeerde 

verwachtingen, mensen dringen hun mening op. 

Vaak zit er achter bepaald gedrag en een bepaalde 

mening een heel verhaal. Wij zoeken altijd naar de 

behoefte achter de emotie. Vaak schuilen er pareltjes 

van verlangen achter een bepaalde behoefte. En 

deze pareltjes kunnen weer schitteren zodra de zon 

doorbreekt. Dit kan de fysieke zon zijn maar ook 

bemiddelaars zijn een zonnetje in menig huis.  

 

Ga voor het zonnige geluk en niet voor gelijk. Dan 

gaat ieders wereld iets mooier stralen.  

 

 info@buurtbemiddelingenschede.nl 

 

 06-53347021 of 06-82824184 

 

Buurtbemiddeling Enschede 

 

Buurtbemiddeling Enschede 

 

Bereikbaarheid 
maandag t/m donderdag 

09.00 - 17.00 uur 
 

 
 

RESULTATEN 2022 
SLAGINGSPERCENTAGE 

52% 

 

TOP 3 KLACHTEN 

GELUIDSOVERLAST 

PESTEN/TREITEREN/RODDELEN 

TUIN/BUITENPROBLEMEN 
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ONTWIKKELINGEN BUURTBEMIDDELING 

 

*BENCHMARK*  
 

In mei zijn de landelijke cijfers van Buurtbemiddeling 
gepubliceerd. Hieronder een samenvatting van de 
ontwikkelingen in buurtbemiddelingsland in het jaar 

2021.   

• Buurtbemiddeling 25 jaar succesvol in 
Nederland. Bemiddelaars, verwijzers en 
coördinatoren zijn verrast met infographics, 
workshops, webinars. De landelijke, regionale 
en lokale media hebben Buurtbemiddeling in 
de spotlights gezet.  

• Landelijke zijn er 21.000 meldingen opgepakt 
door buurtbemiddelaars. 

• 2/3 van de meldingen is succesvol opgelost.  

• Aantal zelfmelders is 60%. Overige meldingen  
wordt gemeld door corporaties en politie.  

• 71% van de meldingen wordt als normale 
melding bestempeld; 18% als complex. 

• Top 3 klachten: geluidsoverlast, 
pesten/treiteren, tuin/buitenproblemen. 

• Landelijke dekking buurtbemiddeling is 85%.  

• 44% van de buurtbemiddelingsorganisaties is 
een CCV erkende organisatie.  

 
 
*STOPPENDE EN STARTENDE BEMIDDELAARS* 

 
Afgelopen maanden zijn er helaas een aantal 

bemiddelaars gestopt. BEDANKT Anita, BEDANKT 
Carl, BEDANKT Eric BEDANKT Annemiek.  

Dank voor jullie tijd en inzet. En jullie weten het…… 
de deur bij buurtbemiddeling staat altijd open.  

  
Er zijn ook weer een aantal krachtpatsers 

bijgekomen. Moedige mensen, die bemiddelaars.  
WELKOM Natascha WELKOM Janine  

 
 

JARIGE JOBJES & JETJES 
 

 

 

 

 

 

 

26 juni Devin 

10 juli Laura 

15 juli Marianne 

3 augustus Lean 

8 augustus Herman 

10 augustus Riad 

21 augustus Marcel 

3 september Jan 

7 september Fred 

14 september Barry 

17 september Edwin 

20 september Ria 

 

Wir gehen party machen!!!  

 

GEFELICITEERD ALLEMAAL!! 

 
 

INTERESSANTE LINKS 

www.problemenmetjeburen.nl 

www.overlastadvies.nl 
www.rechtbankoverijssel.nl  

www.platformwoonoverlast.nl 
www.waarstaatjegemeente.nl 

www.hetccv.nl 

www.hetccv-woonoverlast.nl 

www.enschede.nl/meldingen-

klachten-bezwaren/woonoverlast-

melden 

 

http://www.problemenmetjeburen.nl/
http://www.overlastadvies.nl/
http://www.platformwoonoverlast.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.hetccv.nl/
http://www.hetccv-woonoverlast.nl/
http://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/woonoverlast-melden
http://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/woonoverlast-melden
http://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/woonoverlast-melden
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*LUNCHEN MET DE BURGEMEESTER* 
 

Buurtbemiddeling vindt het belangrijk dat iedereen 
weet dat wij “voor en door de bewoners zijn.” Maar 

weet onze burgervader dat eigenlijk wel? We hebben 
onze bemiddeling skills ingezet en hebben dhr. 

Bleker uitgenodigd om te lunchen. En wat was het 
een zinvolle lunch. Drie bemiddelaars, gevarieerd in 

oud-jong, man-vrouw, ervaren-onervaren ging in 
gesprek met de burgemeester. Er ging een wereld 

open toen hij hoorde dat maar liefst 38 bemiddelaars 
zich dagelijks vrijwillig inzetten om te ondersteunen 

bij burenruzies. Met daarbij de aantekening dat we te 
weinig bemiddelaars hebben en er een wachtlijst van 
meldingen is. En weet je? Dhr. Bleker is ook gewoon 

een mens. Misschien moeten we binnenkort wel 
tussen hem en de buren bemiddelen. Deze drie 

bemiddelaars kunnen dan niet ingezet worden want 
zij “kennen” hem nu en dat komt de neutraliteit niet 

ten goede.  
 

 
 

 

 
*STAGIAIRE* 

 
En dan komt er opeens een mail binnen van Sylvana. 

Een enthousiaste 2e jaar student sociaaljuridische 
dienstverlening die vraagt of ze stage mag lopen bij 

buurtbemiddeling. Na een energiek gesprekje werd al 
snel duidelijk: wij kunnen iets voor elkaar betekenen. 
Vanaf 31 augustus zal Sylvana ons team versterken 
voor ongeveer een dag per week. Wat ze gaat doen? 

Alles. Alle taken en klussen die je maar kan 
bedenken en die voorkomen bij buurtbemiddeling, 

pakt ze op. We denken niet dat ze dat gaat redden in 
een dag dus helaas moeten wij ook wel wat blijven 

doen.  Welkom Sylvana.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW 

COORDINATOR NINA 
 

 

 

 

 

 

 

Bij buurtbemiddeling krijgen we 

vaak de vraag: “maar bij hoeveel 

ruziende mensen komen jullie”. 

 En meestal schrikt men van het 

aantal. Nina werd hierover 

geinterviewd door Twente 

Vandaag. Mooi gesprek om te 

beluisteren  
https://www.youtube.com/watch?v=DQP6uNPcpjo&list

=PLwu70WfKjFCPVhvac5T1v6wp85zpQg6X_  

 

RONDJE WIJKTEAMS 
 

De afgelopen maanden hebben 

we als een soort van “zendeling” 

een ronde gemaakt bij 

verschillende wijkteams met de 

vraag hoe elkaar nog beter te 

vinden en hoe nog beter samen te 

werken. Goede gesprekken 

gevoerd, goede ideeen geopperd. 

En… we zijn er nog niet. We gaan 

verder met ons zendelingswerk 

totdat iedereen “bekeerd” is in 

buurtbemiddeling. Uiteraard 

houden we jullie op de hoogte van 

de voortgang zodra we iedereen 

gesproken hebben. Dank voor 

jullie gastvrijheid prettige, lieve 

wijkteammedewerkers.  

https://www.youtube.com/watch?v=DQP6uNPcpjo&list=PLwu70WfKjFCPVhvac5T1v6wp85zpQg6X_
https://www.youtube.com/watch?v=DQP6uNPcpjo&list=PLwu70WfKjFCPVhvac5T1v6wp85zpQg6X_
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*TEAMUITJE BUURTBEMIDDELING 
 ENSCHEDE EN LOSSER *   

 
8 juni 2022… een dag om niet te vergeten….. 

 
Eindelijk is het zover, het langverwachte teamuitje. 

Omdat de groep varieert in leeftijd, fitheid, handigheid 
etc. hadden we gekozen voor een “veilig” uitje. Dus 
op pad met een aantal tuktuks, e-choppers en fat 
bikes. Kan niet misgaan zou je denken. Na een 

vertraging van ongeveer een half uur door allerlei 
toestanden konden we op pad. Route is klaar, 

regencapes om en gaan met die        . 
Na twee minuten het eerste ongelukje. Er moet hard 

geremd worden door een auto die geen voorrang 
verleend. Een bemiddelaar valt en krijgt een zware  

e-chopper op zijn benen. En behulpzaam als 
bemiddelaars zijn staat iedereen klaar om deze 

bemiddelaar van het asfalt te rapen. De schrik en de 
pijn zit er goed in. Heel vervelend maar the show 
must go on. De eerste stop is Watermolen Bels in 

Vasse waar we warm verwelkomd worden met taart, 
koffie, bier etc. Opwarmen en bijkletsen. Want ja, 

normaal gesproken is de rol van bemiddelaar 
luisteren, maar als het niet hoeft, dan wordt er heel 

wat afgepraat. Alle opgekropte woorden komen eruit.  
Wat een gezelligheid maar er moet ook ‘gereden’ 
worden. Iedereen weer ingepakt en hop door. Nog 
maar amper een kwartier later horen we een harde 
knal. Een van de tuktuks krijgt een klapband. Tja en 

bemiddelaars zijn van het samenwerken dus er wordt 
overlegd hoe dit op te lossen. Maar helaas is niet al 

het gereedschap aanwezig. Dus de verhuurder wordt 
gebeld. Hij arriveert en is niet blij. We zijn te ver van 

de route, we mogen hier niet rijden etc. 

Vriendelijkheid alom ☹. Maar ook dat mag de pret 

niet drukken. Band er weer op en hoppa weer door. 
Want dat is ook typisch iets voor bemiddelaars. Zij 

laten zich niet uit het veld slaan bij een tegenslag. Zij 
zien altijd nog de positieve kant, ook al denk je dat 
die er niet meer is. Na deze barre tocht van maar 

liefst twee uur arriveren we in Tilligte. Daar staat een 
buffet klaar voor al deze lieve bemiddelaars. Er wordt 

mega geschranst. Want deze survivaltocht heeft 
hongerig gemaakt. En met een biertje, wijntje, water 
in de hand wordt er heel wat afgekletst en gelachen. 
En wat worden er mooie plannen gemaakt. En wat 

leert men elkaar goed kennen. 
En wat zijn wij blij met zo’n fantastische groep 

mensen om ons heen. Mensen met het hart op de 
goede plek. Mooie mensen. Wat een rijkdom.   

 
 
 
 

SPREEKUREN 
 

 

 

 

 

 

Buurtbemiddeling heeft op 

verschillende dagen en verschillende 

tijden spreekuren in heel Enschede.  

 

Wijkwijzer Noord (Proathuus) 

Woensdagmiddag  

Wijkwijzer Oost (Lumen) 

Dinsdagmiddag 

Wijkwijzer Oost (Glanerbrug) 

Woensdagochtend 

Wijkwijzer Centrum 

Donderdagochtend 

Wijkwijzer Zuid (Magneet) 

Woensdagochtend 

Wijkwijzer Zuid (Stroinkshuis) 

Donderdagochtend 

Wijkwijzer West (De Boei 

donderdagochtend 

Wijkwijzer West (’t Ni-je Terphoes) 

Dinsdagochtend 

Spreekuur Poolsterstraat  

4e donderdag van de maand 

1400-1500 uur 

 

ACTUELE SPREEKUREN  

EN TIJDEN OP  

  

 

 

STICHTING PRESENT 
 

Begin juni was er een voorlichting 

bij Stichting Present. Een concrete 

bijeenkomst waarbij kort en 

praktisch werd uitgelegd wanneer 

je Present kan inschakelen.  

Het aanbod van de vrijwilliger 

staat centraal.  

Samengevat. 
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*TRAININGSCARROUSEL* 
 

We zijn gestart. Op 15 juni heeft de eerste workshop 
van trainingscarrousel verdiepingstrainingen 

plaatsgevonden. Op het programma stond LSD: 
Luisteren – Samenvatten – Doorvragen  

 
Janneke en Lonneke hebben de bemiddelaars 

meegenomen in deze trip.  
Hoe luister jij? 

Wat neem je van jezelf mee in het luisteren? 
Hoe geef je in een gesprek een gevoelsreflectie? 
Hoe zorg je ervoor dat je de juiste vragen stelt? 

Etc. 
 

Enkele reacties van bemiddelaars: 
 

* Goed kunnen oefenen * 
** Leerzaam * 

* Club was mix van beginner, enige ervaring en 
ervaren bemiddelaar * 

* Trainers goed afgestemd en aanvullend op elkaar * 
* Goede leerzame avond * 

*Prettig en interessant, ik wil meer * 
 

 
 

*LANDELIJKE EN REGIONALE 
ONTWIKKELINGEN* 

 
Regionale ontwikkelingen  

Dit jaar staat intervisie centraal. Deelname aan 
intervisie door bemiddelaars is wisselend. Hoe 

intervisie vormgeven om het aantrekkelijk te maken 
voor bemiddelaars? In de regio wordt in het najaar 

een training gegeven aan coördinatoren om intervisie 
zodanig vorm te geven dat het interessanter wordt 

om als bemiddelaar hier aandacht en tijd aan te 
besteden. 

Daarnaast wordt in het najaar opnieuw gekeken naar 
de grootte van de regio. De huidige regio is groot 

waardoor effectieve besluitvorming en 
slagvaardigheid achterwege blijft. 

 
Landelijke ontwikkelingen 

Eventueel opzetten van Buurtbemiddeling Plus, een 
extra dienstverlening dat ingezet kan worden bij 

complexe zaken. Deze wijkt af van reguliere 
bemiddeling doordat de standaard methodiek niet 

werkt of niet mogelijk is door escalatie of vergaande 
problematiek. Komende tijd wordt geïnventariseerd of 

hier behoefte aan is, tips & tricks, valkuilen etc.  
Daarnaast blijven de hot topics voor 2022 preventie, 

complexe casuïstiek en financiering.  
 

 Inzet vindt plaats via 

maatschappelijke organisaties. 

Het wordt structureel opgezet 

binnen professionele kaders. En 

er is sprake van plaatselijk 

draagvlak. Het principe voor en 

door Enschede is leidend.  

In te zetten bij praktische en 

sociale projecten die voldoen aan 

onderstaande criteria: 

- Onvoldoende netwerk 

- Onvoldoende geld 

- Onvoldoende gezondheid 

- Hulpontvanger levert 

bijdrage 

 

Belangrijk is dat er sprake moet 

zijn van langdurige betrokkenheid 

door bijvoorbeeld professionals of 

welzijnsmedewerkers. 

 

Welke projecten doet Stichting 

Present niet? 

- Verhuizingen 

- Vieze beestjes 

- Geen deadlines 

 

BIJZONDERE DAGEN 
 

29 juni     Modderdag 

1 juli        Dag van de Komkommer 

22 juli      Hangmatdag 

20 aug    Wereld Muggendag 
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TEAMUITJE 2022  

BUURTBEMIDDELING ENSCHEDE & LOSSER 
 


