Vind u het belangrijk om actief bij te dragen aan het welzijn en de zelfredzaamheid in uw
dorp of buurt? Word dan

BUURTBEMIDDELAAR
en maak een groot verschil!
Buren zijn een belangrijk onderdeel in iemands leven. Samenleven met anderen zorgt voor
meer woonplezier, een toename van veiligheid en een gevoel van saamhorigheid.
Maar, meestal heb je als bewoner geen invloed op wie er in je wijk of naast je woont.
Als het dan niet klikt of als de communicatie niet goed gaat, of als je overlast ervaart door
lawaai, troep of andere ergernis, kan er binnen de kortste tijd een conflict ontstaan.
Burenruzies komen overal voor. Kenmerkend aan burenruzies is dat de emoties vaak snel en
hoog oplopen. De buren komen er dan zelf niet meer uit. Een derde partij om mee te denken
aan een oplossing is dan onvermijdelijk.
Als buurtbemiddelaar bent u een neutrale en onpartijdige tussenpersoon die buren helpt om
overlast of conflicten op te lossen. Dit volgens een specifieke mediation- methodiek, waar u
in getraind wordt.
Buurtbemiddeling is vaak duurzaam succesvol. Landelijk is het slagingspercentage van een
bemiddeling jaarlijks 70% !
Welke vaardigheden en kwaliteiten heeft u nodig









U bent van nature positief ingesteld
U kunt goed kunnen luisteren en zich neutraal opstellen
U stapt onbevooroordeeld op mensen af
U heeft gevoel voor (probleemoplossende) communicatie
U staat stevig in uw schoenen; laat zich niet snel van de kaart brengen
U heeft mensenkennis door levens- en werkervaring
U bent initiatiefrijk en kunt goed relativeren
U bent bereid om zich in ieder geval voor een jaar te committeren aan dit
vrijwilligerswerk

Uw opleidingsachtergrond is minder belangrijk. Gezien de zwaarte van de functie is het fijn
als u ervaring heeft met het coachen of omgaan met mensen. Deze ervaring kunt u natuurlijk
ook hebben opgedaan in bijvoorbeeld het verenigingsleven of sport.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?







U kunt uw eigen tijd indelen. Meestal zijn de gesprekken in de avonduren. Gemiddeld
bent u 3 tot 4 uur per melding bezig.
De gesprekken voert u altijd samen met een collega. U gaat dus nooit alleen naar
een melding.
U ontmoet andere mensen en leuke collega's in een dynamische omgeving en
vergroot op deze manier uw netwerk.
U krijgt een basistraining Buurbemiddeling en kunt zich in de loop van de tijd
verdiepen in diverse materie, zoals ’optimale eerste gesprekken’, ‘omgang met
spanningsvelden en weerstand’, ‘non-verbale communicatie’ en andere trainingen.
Intervisie en thema-avonden (over verslaving, werk van de wijkagent,
agressieregulatie, meldcode kindermishandeling etc.)
Reiskostenvergoeding

De werkomgeving
Gemeente Westerkwartier omvat de 4 vorige grotere gemeenten Zuidhorn, Grootegast,
Marum en Leek plus 42 kernen of kleinere dorpjes. De gemeente Westerkwartier is hiermee
qua oppervlakte een van de grootste gemeenten in Nederland.
Buurtbemiddeling Westerkwartier is opgestart in maart 2018 en nog relatief jong. Toch zijn er in
korte tijd veel meldingen binnen gekomen en is Buurtbemiddeling Westerkwartier inmiddels
een volwaardig gesprekspartner bij het oplossen van conflicten. Op dit moment werken er 11
vrijwilligers. Alle vrijwilligers worden zowel inhoudelijk als operationeel ondersteund door een
professional.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Fleur de Vries,
coördinator Buurtbemiddeling Westerkwartier, tel. 06-18477353 of e-mail f.devries@mjd.nl.

