
Buurtbemiddeling: 

win-win!

In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van inwoners en 
instanties. Deze week een duoportret 
van Natasja de Bont en Jac Corten, 
vrijwilligers voor buurtbemiddeling 

vanuit Surplus Welzijn.

Jac Corten &  
Natasja de Bont

Contact opnemen met de buurtbemiddeling van Surplus Welzijn? Bel dan via 076 522 32 20. Liever langskomen? 
Inlooplocaties en -tijden vind je op www.surpluswelzijn.nl. 
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Buurtbemiddeling? Is dat zoiets als ‘de rijdende 
rechter’? Niet echt, want bij de rijdende rechter 
zijn het vaak twee partijen die elkaar om de 
oren slaan, waarbij er één uitspraak volgt. 
Buurtbemiddelaars laten de buurtbewoners 
juist uitpraten en dienen dus als onpartijdige en 
vrijwillige ‘luisteraars’. Natasja (45 jaar): “Justitie 
is vaak verlies-verlies; wij zijn vaak win-win.” 
Ze zijn eigenlijk een soort mediator tussen twee 
partijen, met een verschil: de eerste partij heeft ze 
ingeschakeld, de tweede partij moet vaak worden 
overgehaald tot een gesprek. Ze houden altijd de 
dialogen op neutraal terrein en in tweetallen. Een 
back-up voor als het iets pittiger wordt!
Terwijl het buiten flink regent, zitten we gezellig 
thuis bij Natasja. Deze positief ingestelde vrouw 
is op een heel aparte manier bij buurtbemiddeling 
terechtgekomen. Zeven jaar geleden zag ze een 
advertentie op internet staan onder ‘ruziezoeker’. 
Hoewel zo’n term erg dubbelzinnig klinkt, valt zo’n 
vacature natuurlijk flink op. Natasja: “het concept 
van ‘buurtbemiddeling’ stond toen eigenlijk nog in 
de kinderschoenen.” Naast haar zit Jac (68 jaar), 
de goedlachse man met het ronde brilletje, ook 
wel bekend van de Terre des Hommes winkels 
in Oosterhout. Hij deed mediation in het kader 
van verplichte nascholing en vond het een mooie 
manier om de kennis in de praktijk te brengen. Is 
buurtbemiddeling leerzaam? Ja, want zo ontdekt 
Natasja veel over de juridische kant, over haarzelf 
en over het grote aanpassingsvermogen van 
mensen in het algemeen. Jac daarentegen leert 
veel over (geweldloze) communicatie en het idee 
dat voor sommige mensen gevoelens als feiten 
worden gezien. Beiden zijn het erover eens dat 
niets is wat het lijkt.

Ik was benieuwd naar één verhaal dat hen 
allebei is bijgebleven, maar er bleef een stroom 
aan nieuwe verhalen komen. De thema’s zijn 
heel divers: van continu tikkende hamers op de 
vloer tot aan ‘nachtelijke geluiden’ en van afval 
van het balkon gooien tot aan intimiderende 
machomannen met een klein hartje. Negen van 
de tien gevallen lossen ze met positief resultaat 
op. De buurtbemiddelaars zijn dus eigenlijk niet 
weg te denken uit de buurt. Niet gek, want het is 
goed voor het onderlinge contact, de leefbaarheid, 
de zelfredzaamheid én de veiligheid. Daarom 
vindt er ook vaak overleg plaats met de 
woningcorporatie, de politie en de gemeente.  Het 
woongenot? Ja, die kan door buurtbemiddeling 
flink toenemen. Ook het duo voor me heeft er 
baat bij: voor Natasja geeft buurtbemiddeling veel 
voldoening en energie, voor Jac is het verrassend 
en interessant. “Iedereen leeft in zijn eigen bubbel 
van waarheid”.
Het gezellige duo is het met elkaar eens dat 
buurtbemiddeling er over vijf jaar nog steeds 
hetzelfde uit ziet. Een klein puntje: volgens Jac 
mag de capaciteit nog groter. Heb jij dus interesse? 
Word jij warm van het ombuigen van negatieve 
energie naar positieve energie? Kijk jij verder 
dan vooroordelen? Als je twee zaterdagen een 
opleiding hebt gedaan, kun je deze competenties 
verder ontwikkelen. Weliswaar word je geen 
meester in de rechten, maar wel meester in 
mediation! Voor een buurt van onschatbare 
waarde.


