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Jongerenbuurtbemiddeling in de praktijk 
 
Maastricht is weer een Trajekt-project rijker: jongerenbuurtbemiddeling (JBB) 
Maastricht. Het doel is om jongeren in te zetten bij conflicten tussen 
jongerengroepen of tussen jongeren en buurtbewoners. Op die manier hopen 
de vrijwilligers de wijken leefbaarder te maken.  
 
Een van de vrijwilligers is Roxanne Kaitjily, 23 jaar oud en momenteel werkloos. “Als de 
jeugd een vaste hangplek heeft, toevallig vlakbij een huis, kan het zomaar gebeuren dat de 
bewoners zich onveilig voelen. De jongeren beseffen echter helemaal niet dat ze dit soort 
gevoelens veroorzaken. In hun ogen roken ze gewoon gezellig een sigaretje.”   
Door de communicatie tussen de partijen op gang te brengen, hoopt 
jongerenbuurtbemiddeling dat jong en oud gaan samenwerken om het probleem aan te 
pakken, en dat er meer begrip ontstaat tussen de twee partijen. 
 
Hoe werkt jongerenbuurtbemiddeling? 
Het signaal komt binnen bij Trajekt. Dit kan op verschillende manieren. Een wijkagent kan 
melding maken van de problemen, maar klagers kunnen ook rechtstreeks bij Trajekt 
aankloppen. Een van de jongerenwerkers beoordeelt dan eerst of het geschikt is voor JBB 
en zoekt vervolgens vrijwilligers van wie hij/zij denkt dat ze passen bij de problematiek, de 
jeugd en de klagers. De personen die de overlast ervaren, worden als eerste benaderd voor 
een gesprek. Daarna zijn de hinderaars (veroorzakers) aan de beurt.  
Wanneer JBB denkt dat een oplossing mogelijk is, brengen ze beide partijen bij elkaar. 
Wanneer het mogelijk is om afspraken te maken tussen de mopperaars en de hinderaars, 
zorgen de bemiddelaars ook voor nazorg. Na twee weken nemen de verzoeners contact op 
met de betrokken partijen om te kijken of de afspraken ook zijn nagekomen.  
Als een van de partijen niet mee wilt werken, houdt alles op. “Mensen moeten wel bereid zijn 
iets te veranderen, anders heeft onze bemiddeling geen zin,” aldus Sandra Smeitink van 
Trajekt.  
 
Geen rechters 
Gabriëlle Fey is twintig jaar oud en afgestudeerd aan de opleiding Sociaal Werk: “Op de 
training hebben we geleerd dat we vooral in ons achterhoofd moeten houden dat wij geen 
rechters zijn. We dragen ook geen oplossingen aan, dat moeten de betrokkenen zelf doen.” 
De bemiddelaars gaan ook nooit alleen op pad. Het is altijd een koppel dat samen ingezet 
wordt voor alle partijen. 
“Er zijn vaak klachten over ‘overlast’ van jongeren, maar dit is niet altijd het geval. Veel heeft 
ook te maken met tolerantie,” vertelt Smeitink gedreven, “en het kan ook zo zijn dat er hele 
andere oorzaken aan ten grondslag liggen.” De jongeren zijn getraind om die basisbehoeften 
te herkennen in een gesprek.  
 



Sandra Smeitink van Trajekt heeft 10 jongeren (vanaf 17 jaar tot 24 jaar) gevonden die 
geheel vrijwillig mee willen werken aan het initiatief. Als voorbereiding op de 
jongerenbuurtbemiddeling hebben ze een tweedaagse cursus gevolgd. De jongeren willen 
graag dat er meer begrip ontstaat voor de jeugd. Voordeel is dat zij zich gemakkelijker 
kunnen inleven in de problematiek. En natuurlijk staat het mooi op hun CV! 
 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met: Sandra Smeitink,   
E sandra.smeitink@trajekt.nl / T 06 – 556 952 79. 
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