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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Steunpunt Scherpenzeel, De Inloop en Buurtbemiddeling, 

samengevat Welzijn Scherpenzeel. Zij is onderdeel van Welzijn Barneveld. 

 

Ook dit jaar kijken we terug op mooie gesprekken, bemiddelingen, activiteiten en bijeenkomsten. Er is 

een veelvoud aan momenten geweest waarin inwoners, mantelzorgers en hulpvragers een beroep 

hebben kunnen doen en gedaan of de verschillende projecten in Scherpenzeel. 

 

Welzijn Barneveld heeft in de gemeente Barneveld een aanzet gedaan tot het beter herkenbaar maken 

van Welzijnsactiviteiten in de verschillende dorpen. Welzijn Barneveld blijft de moederorganisatie 

waar vandaan expertise kan worden, en wordt ingezet ter ondersteuning van alle projecten. U kunt 

hierbij denken aan management, de boekhouding, landelijke ontwikkelingen en vraagstukken op het 

gebied van visie en missie.  

In de dorpen is er vraag naar herkenbaarheid en eigenheid, naar een eigengezicht en ondersteuning 

op maat. Vandaar Welzijn Kootwijkerbroek, Welzijn Garderen en in de toekomst ook Welzijn 

Voorthuizen.  

Voor ons is het daarom een logische keuze om ook in Scherpenzeel de naam aan te passen naar Welzijn 

Scherpenzeel. Welzijn Scherpenzeel is verbonden met de gemeente Scherpenzeel waaronder het 

Steunpunt Scherpenzeel, De Inloop en Buurtbemiddeling zijn geplaatst. Naast deze duidelijk zichtbare 

projecten is er vanuit Welzijn Scherpenzeel verbinding naar andere maatschappelijke organisaties 

maar ook naar de CHE, jeugdzaken en sociale samenhang.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Namens alle betrokken medewerkers, 

Ellen Alders 
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Algemene cijfers Welzijn Scherpenzeel via Welzijn Barneveld 

Aantal beroepskrachten 2 

Aantal parttimers  Dubbel 2 

Aantal beroepskrachten betrokken bij Welzijn Scherpenzeel via Welzijn 
Barneveld 

7 

Aantal invallers op nul uren voor De Inloop 2 

Aantal invallers via collega organisatie voor De Inloop 5 
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Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers 

Voortgang 

Voor inwoners die zich vanuit maatschappelijk betrokkenheid, zinvolle dag invulling of persoonlijke 

interesse als vrijwilliger willen inzetten in Scherpenzeel, biedt Steunpunt Scherpenzeel een 

toegangspoort. Er zijn diverse oriëntatiegesprekken 

geweest met inwoners. Sommige inwoners weten 

duidelijk wat ze willen doen voor vrijwilligerswerk. 

Anderen hebben meer ondersteuning nodig en die 

bieden wij door in gesprek te gaan en samen te 

bekijken wat passend is.  Naast de mogelijkheid van 

persoonlijke bemiddeling, kunnen inwoners ook 

kiezen voor een digitale bemiddeling via onze online 

vacaturebank. 

Sinds juli 2019 hebben wij een nieuwe online 

vacaturebank. Een overzichtelijke site waar organisaties zelf vacatures kunnen plaatsen en 

toekomstige vrijwilligers een breed aanbod hebben om te kiezen. 

 

Steunpunt Scherpenzeel ondersteunt ook mensen die door persoonlijke omstandigheden afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben in het vinden van passend vrijwilligerswerk. Dit betreft voornamelijk 

mensen vanuit de Participatiewet. Steunpunt Scherpenzeel gaat in gesprek met deze mensen en 

organisaties om zo een bemiddeling tot stand te brengen. 

 

Om vrijwilligers te ondersteunen in hun 

ontwikkeling en vaardigheden, hebben wij, in 

samenwerking met de gemeente 

Woudenberg, diverse scholingsavonden 

georganiseerd. Verschillende onderwerpen 

zijn aan bod gekomen zoals: wervend 

schrijven, depressie, EHBO en 

oplossingsgericht coachen.  

 

 

Het werven van nieuwe vrijwilligers is en blijft een uitdaging. Om het vrijwilligerswerk in beeld te 

brengen plaatst Steunpunt Scherpenzeel elke 2 maanden een pagina in de Scherpenzeelse Krant 

met daarin iemand aan het woord die vrijwilligerswerk doet in Scherpenzeel. Afgelopen jaar zijn 

vrijwilligers uitgelicht die vrijwilligers doen bij het VVV, de Buurtbus, een sportvereniging en het 

maatjesproject. 

 

In het voorjaar is een nieuw project gestart voor eenzame ouderen met brede interesse. Wij hebben 

hierin geparticipeerd doordat wij een behoefte merkten bij ouderen die een maatje zochten met 
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een brede interesse. Naast het aandragen van potentiele ouderen hebben wij vrijwilliger als 

gespreksleider gezocht en gevonden.  

 

Er komen steeds meer vragen binnen van ouders met jonge kinderen die aansluiting zoeken met 

andere ouders, bijvoorbeeld omdat ze pas zijn komen wonen in de gemeente Scherpenzeel. Op dit 

moment zijn we, samen met het CJG, Steungezinnen, gastouderbedrijf en Gemeente Scherpenzeel, 

aan het bekijken of we een mamacafé kunnen opzetten.  Dit kan mogelijk voor een verbreding van 

De Inloop kan betekenen.  

 

Ook afgelopen jaar hebben wij een Scherpenzeels 

vrijwilligersfeest georganiseerd. Iedere inwoner 

van de gemeente Scherpenzeel die 

vrijwilligerstaken uitvoert werd uitgenodigd. Ruim 

80 vrijwilligers genoten van een ontspannen 

avond, waarbij de wethouder namens de 

Gemeente Scherpenzeel haar waardering uitsprak 

voor het vele werk wat gedaan wordt door 

vrijwilligers. 

 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn meer vrijwilligers. 
Er zijn persoonlijke en digitale bemiddelingen geweest.  
Er zijn meer contacten met maatschappelijke organisaties die vrijwilligersvacatures aanbieden.  
Er is een scholingsaanbod voor vrijwilligers om hen te ondersteunen in de werkzaamheden.  
Steunpunt Scherpenzeel beheert een online vacaturebank. 
Er is meer bemiddeld via de online vacaturebank. 
Er is een Scherpenzeels vrijwilligersfeest georganiseerd. 
Specifieke doelgroepen kunnen worden ingezet in lokaal vrijwilligerswerk. 
Er is samenwerking met de klantmanagers Participatie. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie  

2019 

Bemiddelingen1 27 26 

 Mensen vanuit de Participatiewet 4 4 

 Jongeren voor Maatschappelijke stage 52 - 

Scholingsavonden 13 43 

Theatercollege ‘Negen open deuren’ in Barneveld (aantal deelnemers), 
via Welzijn Barneveld 

- 9 

Maatjesproject 

Voortgang 

Er zijn nieuwe aanvragen voor een maatje gekomen van inwoners, soms ook met ondersteuning van 

een verwijzer uit de zorg. Veelal betreft het een eenzame ouder die door lichamelijke beperking of 

verhuizing in een isolement is geraakt en contact zoekt. 

                                                             
1 Sommige vrijwilligers zijn meerdere keren bemiddeld, digitaal en/of persoonlijk 
2 Gefaciliteerd door Welzijn Barneveld 
3 Eén scholingsavond is geannuleerd i.v.m. beperkt aantal deelnemers. In 2020 zullen de scholingsavonden gezamenlijk met 
Welzijn Barneveld worden georganiseerd 
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Er is meer vraag dan aanbod van maatjes. Daarom er een succesvolle samenwerking met lokale 

vrijwilligersorganisaties die ook bezoekvrijwilligers of vrijwillige thuishulp aanbieden.  

 

Ook hebben wij bij de verschillende kerken het maatjesproject opnieuw onder de aandacht 

gebracht.  

Steunpunt Scherpenzeel heeft contact met de CHE en krijgt nu ook vraag van 1e-jaars studenten die 

zich als maatje willen inzetten.  

 

 
 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Maatjescontacten tussen deelnemers en vrijwilligers zijn succesvol. 
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die met enthousiasme maatje worden. 
Er wordt afgestemd met andere welzijnsorganisaties waardoor de deelnemer de beste 
ondersteuning krijgt. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie in 
cijfers 2018 

Prestatie in 
cijfers 2019 

Nieuwe aanvragen 6 8 

Bemiddeld binnen maatjesproject 1 5 

Bemiddeld naar lokale welzijnsorganisaties - 3 

Openstaande aanvragen - 5 

Lopende maatjescontacten 5 7 

Vrijwilligersorganisaties 

Voortgang 

Scherpenzeel kent een actief verenigingsleven waarbij vele verenigingen en initiatieven kunnen 

bestaan door de inzet van inwoners die zich vrijwillig inzetten. Er wordt onderling samengewerkt. 

Steunpunt Scherpenzeel versterkt deze onderlinge samenwerking door met regelmaat een 

netwerkbijeenkomst te organiseren. Daarin bieden wij onder meer ruimte om informatie te delen 

over nieuwe initiatieven/diensten en elkaar informeel te ontmoeten. 

 

Daarnaast biedt de Beraadsgroep een mooi platform van formele- en informele organisaties. De 

afgelopen 1,5 jaar hebben wij gezamenlijk aandacht besteed aan onze droom voor een ideale 

situatie van onze kwetsbare inwoners. Onze toekomstvisie is middels een notitie aangeboden aan 

de gemeente. 
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Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Vrijwilligers kunnen taken ondersteunen of zo mogelijk overnemen van professionals. 
Er zijn meer contacten met maatschappelijke organisaties die vrijwilligersvacatures aanbieden.  
Informele en formelen netwerken vinden elkaar. Het Steunpunt faciliteert en ondersteunde waar 
gevraagd. 
Er is een scholingsaanbod voor vrijwilligers om hen te ondersteunen in de werkzaamheden.  
Vrijwilligersorganisaties in het veld van zorg en ondersteuning worden versterkt. 
Steunpunt Scherpenzeel is goed zichtbaar voor organisaties en andere stakeholders in Scherpenzeel. 
Er is samenwerking met lokale vrijwilligersorganisaties. 
Steunpunt Scherpenzeel beheert een online vacaturebank. 
Vrijwilligersorganisaties plaatsen vacatures op de online vacaturebank. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie in 
cijfers 2018 

Prestatie in 
cijfers 2019 

Netwerkbijeenkomsten vrijwilligerswerk 1 2 

Bijeenkomsten Beraadsgroep 3 4 

Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk 1 44 

Pagina ‘Steunpunt Scherpenzeel’ in Scherpenzeelse Krant 5 4 

Vacatures op online vacaturebank - 29 

Mantelzorg 
Voortgang 

Mantelzorgers uit Scherpenzeel kunnen bij het Steunpunt Scherpenzeel 

terecht. Zij komen met praktische vragen of emotionele ondersteuning. Bij 

praktische vragen kan het gaan om inzet van een vrijwilliger (maatje). Mede 

door de samenwerking met NPV en de Zonnebloem zijn er diverse 

vrijwilligers ingezet om mantelzorgers te ondersteunen. Ook is er vraag 

naar huishoudelijke ondersteuning. Hiervoor kunnen mantelzorgers 

gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp-regeling die via Steunpunt 

Scherpenzeel aangevraagd kan worden.  

 

Wij hebben meer individuele gesprekken gehad met mantelzorgers. Vanaf afgelopen juni hebben 

wij een nieuwe werkplek in de voormalige gemeentewinkel op de begane grond. Mantelzorgers, 

maar ook professionals lopen nu sneller even 

naar binnen voor een vraag. Mede daardoor en 

onze aanwezigheid bij overleggen en 

bijeenkomsten met zorgprofessionals, zien wij 

dat bij de zorgprofessionals de aandacht voor 

mantelzorgers groeit. 

 

In de gesprekken met mantelzorgers bieden wij 

een luisterend oor en kijken samen wat de 

mantelzorger nodig heeft. Daarvanuit zijn er 

mantelzorgers gaan deelnemen aan onze gesprekgroep of aan activiteiten in De Inloop of in 

zorgcentrum Huis in de Wei. De gespreksgroep is maandelijks. De laatste gespreksgroep voor de 

zomervakantie doen wij een uitje. Deze keer zijn wij naar een theehuis in Leusden geweest.  

                                                             
4 Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk en Nieuwsbrief Mantelzorg zijn vanaf april 2019 samengevoegd.  
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Ook ondersteunen wij een actieve netwerkgroep van Ouders van Bijzondere Kinderen. Als (jonge) 

ouder met een zorgintensief kind moet er veel geregeld worden op het gebied van zorg, school, 

vervoer, ondersteuning/begeleiding. Tijdens de bijeenkomsten staat het contact (omzien naar 

elkaar) centraal waarbij er ook ruimte is voor thema’s, werkvormen of een gastspreker. Vanaf het 

najaar neemt de cliëntondersteuner van MEE ook deel aan de maandelijkse bijeenkomsten. 

Hierdoor wordt de inzet van de cliëntondersteuner meer benut. 

 

Uit de enquête die we tijdens de Dag van de Mantelzorg in 2018 hebben laten invullen door 

mantelzorgers kwam naar voren dat men behoefte heeft aan uitjes met elkaar. Begin juli hebben 

wij een uitje naar de Eekhoeve (Zorgboerderij met dieren, pluktuin en winkel) georganiseerd.  

De Dag van de Mantelzorg in Scherpenzeel is een dag waar 

mantelzorgers al naar uitkijken.  

Op zaterdag 9 november namen er bijna 70 mantelzorgers 

deel aan een heerlijke high tea met aansluitend creatieve en 

ontspannende workshops en wellness-behandelingen. 

Wethouder Henny van Dijk heeft haar waardering 

uitgesproken en heeft diverse ‘speeddates’ gehad.  

Bij vertrek kregen de mantelzorgers een goodiebag mee. 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en 

lokale bedrijven. 

 

Ook regionaal weten we elkaar te vinden. We bundelen onze krachten en werken samen waar 

mogelijk. Zo bekijken we de mogelijkheden voor een NAH-cursus en hebben we gezamenlijk een 

inventarisatie gemaakt wat er voorhanden is op het gebied van respijtzorg. 

Tevens zijn er plannen om in 2020 een respijtweekend/arrangement te organiseren in de omgeving.  

 

Het op de kaart zetten van mantelzorg via de verschillende mediakanalen blijft nodig om 

mantelzorgers bewust te maken van hun mantelzorg-zijn en dat zij ondersteuning kunnen krijgen. 

Met de hulpverleners is hierin een mooie wisselwerking doordat wij hen voorzien van informatie en 

zij voor ons weer een kanaal zijn om mantelzorgers te bereiken. Zo worden onze activiteiten voor 

mantelzorgers in de wachtkamers bij huisartsen en apotheek op een digitaal scherm onder de 

aandacht gebracht en nemen de thuiszorgmedewerkers onze nieuwsbrieven mee naar hun cliënten.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Het Steunpunt Scherpenzeel, met daarmee het steunpunt mantelzorg, groeit. 
Het steunpunt mantelzorg speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij. 
Er worden regelmatig evenementen georganiseerd in het kader van Mantelzorg. 
Mantelzorgers vinden hulp, ondersteuning en een luisteren oor bij of via het Steunpunt 
Mantelzorg 
Organisaties en andere stakeholders krijgen informatie via of van het Steunpunt Mantelzorg. 
Mantelzorgers worden begeleid bij het vinden van respijtzorg. 
Steunpunt Scherpenzeel faciliteert bij de HH-regeling en informeert de gemeente. 
Steunpunt Scherpenzeel geeft invulling aan de Dag van de Mantelzorg. 
Steunpunt Scherpenzeel geeft mede-invulling aan de mantelzorgwaardering. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie in 
cijfers 2018 

Prestatie in 
cijfers 2019 

Aantal geregistreerde mantelzorgers  149 160 

Aanmeldingen 46 25 

Aantal gesprekken (huisbezoek + kantoor) 13 22 
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Gespreksgroep Mantelzorgers (gemiddeld aantal deelnemers)  6 7 

Netwerkgroep OBK (gemiddeld aantal deelnemers) 6 6 

Uitje mantelzorgers nvt 6 

Dag van de Mantelzorg (aantal mantelzorgers) 62 69 

Nieuwsbrief Mantelzorg (aantal) 3 3 

Nieuwe aanvragen HH-regeling 9 2 

Aantal lopende HH-regelingen 12 10 
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De Inloop is een algemene voorziening. Het is een samenwerkingsverband van Kwintes, 
Abrona, SWO en Welzijn Barneveld. 

De Inloop 
Voortgang 

Het afgelopen jaar is De Inloop nog ‘groter’ geworden. 
Steeds meer inwoners weten De Inloop te vinden voor gezelligheid en informatie. Of het nou slecht 

weer is met hagel, sneeuw of bloedheet, men blijft komen. 
We zien hoe belangrijk De Inloop is voor de bezoekers. 
Voor veel van hen is het een moment in de week waar ze 
naar toe leven om naar toe te kunnen gaan. Zo werkt De 
Inloop preventief en kan er voorkomen worden dat 
bezoekers vereenzamen en in het ergste geval in een 
zorgtraject terecht komen. 
Als wij ons erg bezorgd maken over een bezoeker maken 
we melding bij ‘Meldpunt Bezorgd’.  
 
Van alle bezoekers die naar De Inloop komen zijn de 

meeste afhankelijk van vervoer. Er zijn 3 bezoekers die soms met de fiets komen. Dat De Inloop 
centraal in Scherpenzeel ligt is daarom ideaal. Het is goed bereikbaar voor iedereen, het is 
laagdrempelig waardoor je ‘zo’ even binnen kan komen en het is zichtbaar waardoor men gemakkelijk 
de stap neemt om binnen te komen.  
Andersom is het ook dat wij hierdoor met voorbijgangers 
in gesprek kunnen komen en deze een warm welkom 
kunnen geven in De Inloop. 
Het raam is letterlijk een etalage en wordt als 
‘informatiebord’ gebruikt voor activiteiten en 
evenementen die er in De Inloop en in Scherpenzeel 
plaatsvinden. Ook de vacatures voor vrijwilligers die op 
de vacaturebank van Welzijn Scherpenzeel staan, 
worden op deze manier gepromoot.  
 
Naast de reguliere openingstijden zijn we extra geopend tijdens bijv. de jaarlijkse feestmarkt van 
Scherpenzeel. De deuren staan open en door samen te werken met Buurtgezinnen, Bibliotheek 
Scherpenzeel en Vrienden van Huis in de Wei, hadden we die middag en avond veel aanloop. 
Dit alles heeft ons het afgelopen jaar meer bezoekers gegeven, meer bekendheid gegeven voor de 
activiteiten en evenementen die in Scherpenzeel worden georganiseerd en vrijwilligers opgeleverd. 
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Vorig jaar is de handwerkclub van het Rode Kruis/Welfare gestopt. Veel van deze deelnemers komen 
sinds die tijd bij De Inloop om te handwerken, maar ook voor gezelligheid of een spelletje. Zelfs een 
deelneemster uit Renswoude blijft komen om toch de verbinding te houden met de groep. 
 
Onder de bezoekers zijn steeds meer statushouders. Veelal komen zij voor het integreren in 
Scherpenzeel en het oefenen van de Nederlandse taal. Ook zijn er veel hulpvragen onder deze 
doelgroep. Dit zijn veelal vragen over brieven/communicatie die niet begrijpelijk zijn voor hen en waar 
men hulp/uitleg bij nodig heeft. Meestal komen we er samen uit, soms verwijzen we door naar de 
formulieren-brigade van de SWO. 

 
Elke 2 weken zijn er de vaste activiteiten ‘Natuurlijk Wandelen’ 
en ‘Creatieve-middag’. Er is voor deze activiteiten veel 
belangstelling. Het ‘Natuurlijk Wandelen’ wordt vanuit De 
Inloop georganiseerd en sinds november 2019 lopen er ook 
soms fysiotherapeuten mee van TTCS.  
 
 

Het is mooi om te zien dat de bezoekers elkaar ook soms buiten De Inloop weten te vinden.  

Opbrengst 2019   

Kwalitatieve opbrengsten 
 

Inwoners ontmoeten elkaar en zijn van betekenis voor elkaar. 
 Er is integratie en sociale participatie van (kwetsbare) burgers in eigen buurt/dorp. 
 Inwoners zijn langer/meer zelfredzaam en blijven langer zelfstandig(er). 
 Inwoners zijn wegwijs in het kunnen stellen van kleine hulpvragen op divers gebied zoals de sociale 
kaart, vrijetijdsbesteding, omgaan met financiën, internetgebruik. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie in 
cijfers 2018 

Prestatie in 
cijfers 2019 

Totaal aantal bezoekers januari- juni 607 1405 

 Maandag 14.00 uur tot 16.00 uur 151 433 

 Gemiddeld op maandag (50 x) 7 8.6 

Dinsdag (per 1-8-2019, 2 x per maand) 19.00 uur tot 21.00 uur -- 50 

Gemiddeld op dinsdag (7 x) -- 7.1 

 Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur 244 526 

 Gemiddeld op woensdag (51 x) 9 10.3 

 Donderdag 14.00 uur tot 16.00 uur 212 416 

 Gemiddeld op donderdag (48 x) 9 9 

Totaal aantal individuele inwoners*  ± 35 ± 40 

*Waarvan geregistreerd -- 30 

*Waarvan wonend in een woonvorm -- 5 

Volgers van onze facebookpagina De Inloop 68 72 

Aantal vaste vrijwilligers 4 8 

   

Hulpvragen (half mei – juni) 8 19 

Onderwerp:  

Hulp bij zoeken naar vrijwilligerswerk 2  2 

Hulp bij verhuizing 1  - 

Hulp bij maaltijdvoorziening 1 1 

Hulp bij zoeken naar stageplek 1  1 

Hulp met een pinpas 1  - 
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Hulp met formulieren en brieven* 2  10 

     * doorverwezen naar formulierenbrigade SWO  2 

Hulp bij account aanmaken Mijn Valys  1 

Zoeken van vrijwilliger om Engelse les te geven  1 

Bemiddeling voor vloerleggen bij statushouder  1 

 
  



 

14 
 

 

Buurtbemiddeling 

 
Voortgang 

Buurtbemiddeling krijgt meer en meer een plek in de Gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. Dat is 
met name te zien in de toename van het aantal meldingen. In Scherpenzeel van 9 meldingen in 2018 
naar 11 meldingen in 2019. In 2019 is geïnvesteerd in de contacten met personen en organisaties 
die een link kunnen zijn naar Buurtbemiddeling. Zo is er in Scherpenzeel een presentatie over 
Buurtbemiddeling verzorgd voor beide wijkplatforms. Daarnaast zijn de contacten met wijkagenten, 
boa’s en de Gemeente Scherpenzeel versterkt.  
Een landelijke trend binnen Buurtbemiddeling is ook in Scherpenzeel waarneembaar: de casussen 
worden complexer. Niet zelden heeft één van beide, of zelfs beide buren, een “rugzakje”. Dat wil 
zeggen er zijn sociale of psychische problemen zijn, die de gespreksvoering en begeleiding 
gecompliceerder maken. Dat vereist ook meer tijd, energie en kundigheid van de bemiddelaars. 
Door specifiek daarop gerichte trainingen worden de kennis en de vaardigheid van bemiddelaars 
up-to-date gehouden. 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Buurtbemiddeling heeft zichzelf bewezen.  
Er zijn veel aanvragen en gemeente, woningbouwcorporatie, politie en maatschappelijk werk 
ervaren en hebben een taakverlichting doordat Buurtbemiddeling bestaat. 
Door de inzet van Buurtbemiddeling zijn de verhoudingen tussen diverse buren verbeterd en is 
daardoor hun welzijn en welbevinden toegenomen. Zelfs als een bemiddeling niet succesvol wordt 
afgerond kan door de begeleiding van buurtbemiddelaars de ervaren overlast door bewoners 
verminderd worden. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie in 
cijfers 2018  

Prestatie in 
cijfers 2019 

Totaal aantal aanmeldingen 56 75 

Totaal aantal aanmeldingen in behandeling genomen 54 70 

Totaal aantal bemiddelingen 10 18 

Geslaagde bemiddelingen 10 17 

Slagingspercentage van de bemiddelingen  100% 94% 

Opgelost na intake/advies/coördinator 14 14 

Opgelost na kennismakingsgesprek bemiddelaars 6 8 

Opgelost op een andere manier 2 7 

Niet in behandeling genomen 2 5 

Nog niet afgerond 11 12 
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Niet opgelost 8 11 

Slagingspercentage totaal 77% 81% 

Verdeling aanmeldingen over de twee gemeentes   

Gemeente Barneveld 47 64 

Gemeente Scherpenzeel 9 11 

 
 


