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VOORWOORD 

 

Op basis van onze ervaringen, maar ook en vooral door de successen die het concept van 

burenbemiddeling in het buitenland behaalt, durf ik u aan te sporen om ook in uw gemeente een 

dergelijk initiatief te beginnen. Met een minimale investering worden positieve effecten bereikt. De 

werkdruk van politie en vredegerecht worden verlicht. Vrijwilligers kunnen na een goede opleiding 

hun vrije tijd ten bate stellen van medeburgers. Een geslaagde bemiddeling herstelt niet alleen de 

communicatie tussen ruziënde buren, maar zorgt eveneens voor een duurzaam herstel van de 

rust in de buurt.  

 

We ondersteunen en stimuleren al ruim tien jaar projecten burenbemiddeling. De pilootprojecten 

zijn gestart in 2002. Vele bemiddelaars zijn ondertussen opgeleid. De methodiek wordt toegepast 

op verscheidene plaatsen binnen de provincie Vlaams-Brabant. Verschillende steden werken 

eveneens met burenbemiddeling (o.a. Antwerpen, Brussel, Charleroi, Genk, Gent, Leuven, 

Mechelen, Sint-Truiden e.a.). 

 

Dit draaiboek burenbemiddeling is een leidraad ter ondersteuning van gemeenten en andere 

initiatiefnemers (OCMW, CAW, huisvestingsmaatschappijen ...) die met burenbemiddeling willen 

beginnen. Het draaiboek licht de filosofie van burenbemiddeling toe en schetst de opbouw en het 

verloop van een bemiddelingstraject. Het geeft een overzicht van de voorwaarden om 

burenbemiddeling aan de bewoners te kunnen aanbieden: welke conflicten zijn vatbaar voor 

bemiddeling? Hoe vrijwilligers rekruteren en begeleiden? U vindt een overzicht van de 

inhoudelijke ondersteuning die wij bieden bij het uitbouwen van burenbemiddeling. 

 

Op basis van ervaringen, van de evaluatie van de verschillende initiatieven en van vele 

gesprekken met diverse partners, is dit vernieuwd draaiboek tot stand gekomen. We danken de 

leden van het provinciaal overlegforum burenbemiddeling (POBB), de lokale initiatiefnemers en 

de diverse gesprekspartners (preventiediensten, sociale sector, lokale politie, vredegerecht) voor 

de positieve inbreng. Hun steun en inzet voor burenbemiddeling is van onschatbare waarde. 

 

 

Wil u na het lezen van dit draaiboek meer informatie over burenbemiddeling of ondersteuning bij 

de opstart van uw project, dan kan u terecht bij mijn medewerkers.  

 

 

 

Leuven, 1 oktober 2014 

 

 
 

Lodewijk De Witte  

Provinciegouverneur Vlaams-Brabant 
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1 WAT IS BURENBEMIDDELING? 

Ruzie of onenigheid met een buur? Problemen inzake geluidsoverlast, vuilnis of rommel? Blaft de 

hond van de buren te hard of maken de kinderen veel lawaai? Stellen er zich problemen rond de 

afscheiding van een erf of tuin? Verstoren overhangende takken of aanplantingen van de buur 

het zicht op de straat? Is er sprake van roddels of scheldpartijen? Hebben de mensen al 

geprobeerd om hierover te praten, maar het lukt niet? Dan kan via burenbemiddeling mogelijk 

een oplossing voor de conflictsituatie gevonden worden. 

 

Burenconflicten zijn ergernissen die ontstaan naar aanleiding van het samenleven van mensen 

en die als hinderlijk of storend ervaren worden. Burenbemiddeling is een aanbod voor de in het 

conflict betrokken partijen, waarbij men via een neutrale bemiddelaar in de eerste plaats probeert 

de communicatie te herstellen. Een gebrek aan goede communicatie is namelijk vaak een 

onderdeel van het geschil. Door het conflict en de overlast bespreekbaar te maken, probeert 

burenbemiddeling samen met de buren een oplossing te vinden die voor elkeen aanvaardbaar is. 

Alle partijen krijgen de kans om op een evenwaardige manier een bijdrage te leveren in het 

vinden van een oplossing voor het conflict of de overlast. Burenbemiddeling wil ook de sociale 

vaardigheden van de buren verhogen. Men leert het conflict of de overlast vanuit het perspectief 

van de buur te bekijken. De bemiddelaar tracht begrip op te wekken voor elkaars situatie en reikt 

een methode aan om conflicten en ruzies op een andere manier te beslechten. 

 

Burenbemiddeling werkt vanuit een bepaalde visie, een bepaald mens- en maatschappijbeeld. 

Mensen worden geappelleerd zelf om te gaan met hun conflict, terug in communicatie te treden 

met de andere zodat samen-leven terug mogelijk wordt. De verantwoordelijkheid om met het 

conflict om te gaan en er een oplossing voor te vinden, leggen we terug bij de betrokkenen. 

Burenbemiddeling geeft hen de kans om, onder begeleiding van een neutrale derde, deze 

verantwoordelijkheid op te nemen. De bemiddelaar helpt de buren om punten van overeenkomst 

te identificeren en deze te gebruiken om tot een wederzijds aanvaardbare en realistische 

oplossing te komen. 

 

Het principe van vertrouwelijkheid staat centraal in burenbemiddeling. De bemiddelaar verzekert 

de buren dat de informatie waarover hij beschikt niet aan derden zal worden meegedeeld
1
. 

 

Burenbemiddeling wil voorkomen dat burenconflicten escaleren en zo bij de politie of het gerecht 

terechtkomen. Wanneer bemiddeling niet tot een oplossing komt voor het conflict of de overlast, 

hebben de betrokkenen uiteindelijk nog de mogelijkheid om de bestaande juridische kanalen en 

procedures aan te spreken (vb. vrederechter - principe van subsidiariteit
2
). 

Burenbemiddeling wenst dan ook complementair te werken met andere bestaande diensten, 

voorzieningen en verenigingen die in een buurt actief of werkzaam zijn. Het wil een aanvulling 

zijn op deze organisaties en maximaal met hen samenwerken. 

 

 

 

                                                      
1
 Een uitzondering is mogelijk wanneer de bemiddelaar oordeelt dat er een grote gevaarsituatie is. Politie of gemeente worden 

van die gevaarsituatie op de hoogte gebracht, verdere info wordt niet meegedeeld. 
2
 Subsidiariteit: het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door lagere instantie gedaan kan worden. 
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1.1 DOELSTELLINGEN VAN BURENBEMIDDELING  

Burenbemiddeling is een alternatieve manier van conflictbeslechting. Burenbemiddeling wil een 

bijdrage leveren aan het recht van mensen om zelf tot een oplossing voor hun conflict te komen. 

Het wil dit realiseren met de hulp van een bemiddelingsaanbod dat maximaal ruimte geeft aan de 

oplossingscapaciteit binnen de samenleving. 

 

Burenbemiddeling toont een meerwaarde op verschillende gebieden: 

 

 Laagdrempelig en toegankelijk: kan snel inspelen op de aangemelde problemen om een 

verdere escalatie van het conflict te vermijden. 

 Oplossingen zoeken voor het aangemelde conflict. 

 Sociale cohesie herstellen: streeft een verhoging van het onderling begrip tussen buren na 

met een verhoging van het leefbaarheidsgevoel als gevolg. 

 Herstel van communicatie tussen buren: in grotere steden spelen een hoge graad van 

individualisering, fragmentering, heterogeniteit en etnische verscheidenheid van de 

samenleving een belangrijke rol in het gebrek aan communicatie tussen buren. Het verschil in 

taal, cultuur, levensgewoonten, stereotypen belemmeren vaak in hoge mate elk gesprek. Via 

burenbemiddeling proberen we de communicatie (terug) op gang te trekken.  

 Preventief: door de sociale vaardigheden van de betrokken buren te verhogen en het 

aanleren van de methode om conflicten en ruzies te beslechten, heeft burenbemiddeling ook 

een preventieve functie voor eventueel toekomstige conflicten. 

 Ontlasten van politie en het gerecht: kleine criminaliteit en vormen van overlast waarvoor 

de politie moet optreden kunnen dankzij een goed nabuurschap voorkomen worden. 

 

1.2 CONFLICTEN VATBAAR VOOR BURENBEMIDDELING 

Een goede afbakening van de doelgroep en van de conflicten die in aanmerking komen voor 

bemiddeling, is erg belangrijk voor de vlotte werking van de bemiddelingsdienst. 

1.2.1 In aanmerking komende conflicten 

Burenbemiddeling situeert zich op een continuüm gaande van een niet-strafrechtelijke tot een 

strafrechtelijke afhandeling van conflicten. Belangrijk is te bepalen waar burenbemiddeling zich 

bevindt op dit continuüm. Er is in deze een belangrijke taak weggelegd voor de 

samenwerkingsverbanden die de dienst burenbemiddeling onderhoudt met andere relevante 

actoren (zie 2.4 Partners en samenwerkingsverbanden). 

 

De klemtoon van burenbemiddeling ligt op burgerrechtelijke conflicten en op herstel van 

communicatie. 

 

Burenbemiddeling treedt niet in de plaats van het gerecht, dus komt niet tussen wanneer de 

feiten strafrechtelijk van aard zijn en al behandeld worden in een rechtbank. Het zijn juist 

dergelijke feiten en situaties die men wil voorkomen (principe van subsidiariteit). 

Maar de grens voor de afbakening van conflicten die vatbaar zijn voor bemiddeling is soms vaag. 

Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat er een bemiddeling plaatsvindt in geschillen waaraan 

een strafrechtelijke kwalificatie gekoppeld is. 
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Deze conflicten kunnen zich onder 3 modaliteiten aandienen: 

1) Een conflict waaraan geen strafrechtelijk aspect verbonden is 

Het is wel mogelijk dat de voor bemiddeling aangemelde conflicten gedragingen betreffen 

die door de stad/gemeente bestraft worden in het raam van de gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS). Lokaal dient bekeken te worden hoe burenbemiddeling 

zich tegenover GAS positioneert en welke afspraken er zijn. 

Vb. Blaffende hond of hondenpoep aan de voordeur. 

 

2) Een conflict waaraan een strafrechtelijk aspect verbonden is, maar waar geen klacht voor 

wordt ingediend bij politie 

De partijen beslissen zelf hun conflict niet te melden bij de politie maar het via 

bemiddeling bespreekbaar te maken en een oplossing te vinden. 

 Vb. Vandalisme - Krassen op de auto. 

 

3) Er is een strafrechtelijk aspect verbonden aan het conflict, maar het strafbaar feit kadert 

binnen een ruimer conflict 

Voor het bespreken van het ruimer conflict kan burenbemiddeling opgestart worden, 

onafhankelijk van de verdere strafbare afhandeling van het strafbaar feit. 

Dit is echter verre van evident en zal in uiterst zeldzame gevallen mogelijk zijn. Het lijkt 

beter de strafrechtelijke weg af te wachten, want die uitspraak hangt sowieso boven de 

hoofden van de partijen en zal een rem betekenen op de bemiddeling. Het zal dus zeker 

afhangen van de aard van het conflict en de relatie tussen de betrokkenen.  

1.2.2 Uitsluitingscriteria van burenbemiddeling 

Er worden geen (intra)familiale conflicten aanvaard en ook geen conflicten tussen ex-partners of 

ex-familieleden. Hiervoor bestaan andere deskundigen zoals de echtscheidings- of familiale 

bemiddelaars die ook kunnen geconsulteerd worden in de centra voor algemeen welzijnswerk. 

 

Er worden geen verticale conflicten aanvaard voor burenbemiddeling. Hiermee bedoelen we 

conflicten waar de partijen zich in een ongelijke machtsverhouding bevinden (vb. huurder-

verhuurder, verkoper-consument, werkgever-werknemer). Ook hiervoor zijn andere diensten 

deskundig opgeleid en meer beslagen in de materie (wetswinkel, vakbond …). 

 

De methodiek van burenbemiddeling kan evenmin toegepast worden wanneer zware psychische 

of psychiatrische problemen het conflict beïnvloeden, bij grote financiële problemen en in 

gevallen waar er sprake is van strafrechtelijke feiten
3
. Voor dit laatste bestaat bijvoorbeeld de 

bemiddeling in strafzaken en de herstelbemiddeling. 

1.2.3 Conflict tussen individuele buren 

In eerste instantie richt burenbemiddeling zich op conflicten tussen individuele buren. Het gaat 

immers om ‘buren’-conflicten. Hier nemen we een ‘fysieke grens’ als eerste omschrijving. Buren 

wonen naast, boven, onder of over elkaar. 

 

Toch kunnen ook conflicten tussen groepen in aanmerking komen: ‘buurt’-conflicten. De grens 

tussen burenconflicten en buurtconflicten is soms vaag. De aanwezigheid en de 

samenwerkingsverbanden met andere diensten en verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. 

                                                      
3
 Zie eerder in dit hoofdstuk. 
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Als er bij de bemiddelingsdienst een buurtconflict aangemeld wordt (een conflict tussen groepen 

van personen), moet bekeken worden of dit conflict geschikt is voor bemiddeling of niet. Wanneer 

er geen andere dienst het conflict kan opnemen (vb. buurtopbouwwerk), kan de 

bemiddelingsdienst beslissen om te bemiddelen in het buurtconflict. Buurtbemiddeling kan 

immers rekenen op ondersteuning van buurtwerkers en/of samenlevingsopbouw. 

 

Burenbemiddeling veronderstelt een minimale aanspreekbaarheid en verbale capaciteit van de 

betrokkenen. Stelt deze vereiste een probleem (vb. fysiek door doofheid of stomheid of wegens 

taalprobleem), dan kan een ‘relevante derde’ aanwezig zijn bij de bemiddeling. De andere buren 

moeten hier natuurlijk mee instemmen. 

1.2.4 Meest voorkomende conflicten 

Vaak ligt de bron van een conflict in de verschillende levensstijl en de daaraan gekoppelde 

waarden en normen. Wat de een als aangenaam/aanvaardbaar beschouwt, is voor de ander 

storend. Hieronder alvast een overzicht van de meest voorkomende problemen
4
: 

 

 Geluidsoverlast: een televisie of muziekinstallatie die te luid staat, roepen, werken die 's 

avonds gebeuren, feestjes… 

 Overlast door huisdieren: blaffende honden, poep op de stoep, kraaiende haan… 

 Overlast door kinderen die luidruchtig spelen, de bal in de tuin van de buren kieperen… 

 Geur/rookhinder: vuurtje stook, speciale kruiden tijdens het koken, een niet-

afgeschermde compostbak die dicht bij de omheining staat… 

 Gemeenschappelijke ruimtes: de hal in een appartementsgebouw, garageboxen… 

 Pesten, lastigvallen: roepen van beledigingen… 

 Bomen, struiken en planten: overhangende takken belemmeren het zicht van de buren, 

bladerafval in de tuin… 

 Rommel, vuil en sluikstorten: drankblikjes en verpakkingen, oude rommel zichtbaar voor 

de buur… 

 Parkeerproblemen 

 Erfafscheidingen: verkeerd geplaatste afscheidingen, het gebruik van een voetweg… 

 

Vaak zien we dat het om meerdere problemen tegelijk gaat of dat een conflict gegroeid is uit een 

bepaald aspect, maar dat er ondertussen bijkomende facetten zijn. 

 

De dienst maatschappelijke veiligheid maakt in zijn communicatie rond burenbemiddeling telkens  

gebruik van de cartoon hieronder.  

 
De cartoon verwijst naar het thema ‘geluidsoverlast’, een vaak 
voorkomende oorzaak van conflicten. 
 

 
Wenst u deze cartoon te gebruiken? Vermeld de naam van 
de cartoonist, Quirit, en verwijs naar de provincie Vlaams-
Brabant in het kader van auteursrechten.  

 
 
 
 

 

                                                      
4
 Op basis van geregistreerde aanmeldingen in de periode 2009-2014. 
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1.3 FASEN VAN HET BEMIDDELINGSPROCES 

Burenbemiddeling is een methodiek die aangeleerd wordt tijdens een vijfdaagse basisopleiding. 

Daarnaast volgen de bemiddelaars terugkomdagen en intervisies om hun kennis actueel te 

houden. 

Een uitgebreide omschrijving van de methodiek burenbemiddeling is hier niet op zijn plaats. 

Bemiddelen is meer dan alleen maar een beetje babbelen met de betrokkenen. Om toch een idee 

te krijgen van de complexiteit, schenken we aandacht aan de voornaamste fasen. 

 

Het bemiddelingsproces verloopt in vijf fasen: de aanmelding, het intakegesprek met de 

aanmelder van het conflict, het intakegesprek met de buur, het bemiddelingsgesprek en het 

afsluiten van de bemiddeling. 

De manier waarop deze fasen aan bod komen, kan verschillen naargelang de situatie en de 

omstandigheden. Soms neemt de coördinator bijvoorbeeld alleen het eerste intakegesprek af, 

soms doet hij beide intakes. In andere gevallen nemen de vrijwillige bemiddelaars zelf de intakes 

voor hun rekening. Toch blijven telkens de methodiek en principes bewaard. 

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om via co-bemiddeling te werken. Dit wil zeggen dat 

het bemiddelingsgesprek het liefst door twee bemiddelaars gebeurt. Via co-bemiddeling hebben 

bemiddelaars de mogelijkheid om elkaar feedback te geven en kunnen principes als objectiviteit 

en neutraliteit beter bewaard blijven. 

1.3.1 Aanmelding van conflicten 

Vooraleer een bemiddeling opstart, moet het conflict tussen buren bekend raken bij de 

coördinator die lokaal instaat voor burenbemiddeling. Het zijn de burgers zelf die melding maken 

van een conflict. 

Daarnaast steunt burenbemiddeling op het principe van veralgemeend initiatiefrecht. Dit wil 

zeggen dat ‘anderen’ (OCMW, politie, andere buren, vereniging…) een burenconflict kunnen 

aanbrengen. De aanmelding wordt in dit geval uiteraard gecommuniceerd naar de betreffende 

buren. Zij hebben het recht om te weten dat hun conflict werd doorverwezen naar 

burenbemiddeling en door wie. 

 

Wanneer de coördinator beslist dat een aanmelding in aanmerking komt voor burenbemiddeling, 

contacteert hij/zij de bemiddelaars met de vraag wie beschikbaar is. De coördinator kan uiteraard 

ook zelf één van de bemiddelaars zijn. 

1.3.2 Het intakegesprek met de aanmelder van het conflict 

De volgende stap is het intakegesprek met de melder van het conflict (verder ‘buur 1’). Het 

intakegesprek vindt plaats bij de mensen thuis zodat de bemiddelaar makkelijker de leefwereld 

van de persoon begrijpt. De bemiddelaar stelt vragen om de situatie zo correct mogelijk in te 

schatten. Het doel van dit intakegesprek is nagaan wat voor buur 1 belangrijk is. In dit stadium 

krijgt buur 1 duidelijk te horen hoe burenbemiddeling in elkaar zit: welke doelstellingen streven we 

na, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen, welke rol heeft de bemiddelaar... De persoon in 

kwestie weet wat hij (niet) mag verwachten. 

 

Uit het intakegesprek kan blijken dat het conflict niet geschikt is voor bemiddeling. De coördinator 

kan in dit geval voorstellen om bij een andere dienst aan te kloppen. Soms is het intakegesprek 

voor de mensen al voldoende en beslissen ze bijvoorbeeld toch zelf naar de buren te stappen.  
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Wanneer de beslissing valt om de bemiddelingsprocedure verder te zetten, neemt de 

bemiddelaar contact op met de buur (verder ‘buur 2’). 

1.3.3 Het gesprek met buur 2 

Deze fase is de moeilijkste in het proces. Meestal stuiten de bemiddelaars op weerstand omdat 

buur 2 verrast wordt door de melding dat het conflict bij burenbemiddeling werd aangemeld. 

Bovendien is de tussenkomst van een vreemde, de bemiddelaar, voor buur 2 vaak onverwacht.  

Buur 2 heeft evenveel recht op correcte informatie als buur 1. Net als tijdens het intakegesprek 

met buur 1, is het van belang om de methode van burenbemiddeling toe te lichten. Ook hier is het 

de bedoeling om te peilen naar wat voor buur 2 belangrijk is.  

Behoudens uitdrukkelijke weigering om verder deel te nemen aan de bemiddeling, stelt de 

bemiddelaar voor om met buur 1 een gesprek te voeren over het conflict.  

 

De bemiddelaar heeft de belangrijke taak om beide buren te motiveren en te overtuigen, niet 

verplichten, een gesprek aan te gaan. Hij maakt duidelijk dat er samen met de andere buur een 

mogelijke oplossing voor het conflict wordt gezocht. 

Alle buren vernemen dat zij op elk moment hun deelname aan het bemiddelingsgesprek kunnen 

stopzetten of opschorten. Zij nemen namelijk vrijwillig deel. 

1.3.4 Het bemiddelingsgesprek  

Wanneer beide buren instemmen om op vrijwillige basis deel te nemen aan de bemiddeling, kan 

een bemiddelingsgesprek plaatsvinden. In tegenstelling tot de intakegesprekken, komen de 

buren voor het gezamenlijk gesprek bij elkaar op neutraal terrein (vb. het gemeentehuis) onder  

toezicht van de bemiddelaar(s).  

Tijdens het bemiddelingsgesprek proberen we antwoorden te zoeken op vragen als: 

−   aard van het probleem 

−   emoties die een rol spelen 

−   belangen van beide partijen 

−   hoe was de relatie vòòr het conflict 

−   eerdere ondernomen pogingen om een oplossing te vinden 

−   handelingen of gebeurtenissen die het probleem hebben doen escaleren 

 

Het is niet alleen een streven naar het zoeken van een oplossing. De onderliggende bedoeling is 

dat de buren terug met elkaar leren praten en naar elkaar luisteren. Ze hoeven het niet 

noodzakelijk eens te zijn met elkaar. Van belang is dat de buren hun wensen en belangen 

duidelijk maken voor zichzelf en voor elkaar zodat de problematiek gemeenschappelijk wordt 

gemaakt. Na de bemiddeling moeten ze namelijk verder (leren) leven en omgaan met elkaar. 

 

De bemiddelaar zorgt ervoor dat beide buren naar elkaar luisteren door op geregelde tijd het 

gesprek ‘samen te (laten) vatten’. Hierdoor vergroot de mogelijkheid op wederzijds begrip en de 

kans om een oplossing te vinden die voor beiden past. Het samenvatten garandeert een 

evenwaardigheid tussen verbaal zwakkere en verbaal sterkere gesprekspartners. Doordat de 

bemiddelaar het verhaal eerst samenvat, kan de andere niet onmiddellijk ‘in de aanval gaan’. Het 

kan natuurlijk voorvallen dat meerdere gesprekken nodig zijn vooraleer oplossingen op tafel 

komen.  

 

 Pendelbemiddeling: Indien een van de partijen erg terughoudend is om een gezamenlijk 

gesprek aan te gaan, kan men indirecte bemiddeling (pendelbemiddeling) toepassen. De 
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partijen communiceren dan niet rechtstreeks, maar ze communiceren, wat mogelijks kan 

bijdragen tot een verbetering van de situatie. De uiteindelijke doelstelling is wel om een 

gemeenschappelijk bemiddelingsgesprek te bekomen. 

 

De bemiddelaars onthouden zich van het uitspreken van enig oordeel. Evenmin mogen zij het 

gesprek sturen. Zij laten de buren met elkaar praten over hun conflict en leggen de 

verantwoordelijkheid voor het al dan niet vinden van een consensus bij de deelnemers aan het 

bemiddelingsgesprek.  

De bemiddelaars zorgen ervoor dat ze: 

- de buren aanmoedigen om meer te vertellen, hen de tijd geven om hun verhaal te 

brengen en hun emoties te uiten 

- steeds verifiëren of de ene buur begrepen heeft wat de andere gezegd heeft, het verhaal 

samenvatten en herdefiniëren 

- zo weinig mogelijk ingaan op stellingen die de buren tegenover elkaar innemen, maar 

steeds vragen naar de achterliggende belangen, geen partij kiezen en zelf geen 

oplossingen aanreiken 

- steeds positief bekrachtigen wanneer buren hun best doen om iets te begrijpen van de 

ander en wanneer positieve suggesties voor oplossingen worden gedaan 

- aanvoelen wanneer de buren er aan toe zijn over oplossingen na te denken. Dit mag niet 

te snel gebeuren, er moet voldoende tijd en de ruimte zijn om over hun emoties te praten 

- steeds aan de ene vragen wat hij van de andere zou willen. Indien dit niet mogelijk is, de 

andere aanzetten om oplossingen voor te stellen die voor beide buren acceptabel zijn 

- erop toezien dat de weerhouden opties realistisch en eerlijk zijn 

- oplossingen zo concreet mogelijk maken (wie, wat, wanneer, waar). 

Een hele resem aan vaardigheden die in de opleiding aan bod komen.  

1.3.5 Afsluiten van het bemiddelingsgesprek  

Idealiter wordt het bemiddelingsgesprek afgerond met een overeenkomst tussen de partijen. De 

afspraken dienen voor beide buren haalbaar, realistisch en aanvaardbaar te zijn.  

De bemiddelaars bevestigen de gemaakte afspraken door op het einde van een bemiddelings-

gesprek alles te herhalen. Zij geven de buren uiting van hun waardering over de inspanningen die 

geleverd werden om te komen tot een oplossing voor het conflict.  

 

Een overeenkomst gebeurt mondeling. Het gaat om een verbintenis waarbij de buren hun goede 

wil kunnen laten zien.  

Schriftelijke overeenkomsten worden in principe niet opgesteld, tenzij de buren er expliciet om 

vragen. De bemiddelaars doen nooit zelf het voorstel
5
.  

 

Eens de bemiddeling afgelopen, stopt de taak van de burenbemiddelaar. Als een conflict werd 

doorverwezen door een derde (vb. gemeente, politie) is het aangewezen die persoon of 

organisatie te informeren over het resultaat. Inhoudelijke aspecten krijgt deze echter niet te horen 

(vertrouwelijkheid). Alleen de verklaring of een bemiddeling al dan niet heeft plaatsgevonden, 

mag gekend zijn. Burenbemiddeling werkt immers in opdracht van de buren en niet in opdracht 

van een bepaalde dienst of persoon. 

 

Na het afronden van de bemiddeling, krijgt de coördinator de aangevulde opvolgingsfiche 

teruggestuurd
6
. Het dossier wordt op deze manier definitief afgesloten in de registratie. 

                                                      
5
 Zie ook de bepalingen in de deontologische code – Bijlage 3. 

6
 Meer info over de opvolgingsfiche: zie 4.6. 
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1.3.6 Nazorg 

Een actieve opvolging over de verdere gang van zaken is in de methodiek niet voorzien. De 

buren kunnen (op hun vraag!) enkele tijd na de bemiddeling gecontacteerd worden om te peilen 

naar de stand van zaken van het gewezen burenconflict. 

 

De bemiddeling dient dus enkel om de communicatie weer vlot te laten verlopen. Na het afsluiten 

van de gesprekken en het leren praten met elkaar, moeten beide partijen hun eigen gang weer 

gaan. De bemiddelaar geeft bij het afsluiten van de bemiddelingsgesprekken wel aan dat het 

steeds mogelijk is om nieuwe bemiddelingsgesprekken aan te vragen indien men merkt dat het 

de verkeerde kant opgaat. 
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2 OPSTARTEN VAN HET AANBOD VAN BURENBEMIDDELING  

 

2.1 Initiatiefnemer 

De gemeente, het OCMW of een andere organisatie (bv. Centrum Algemeen Welzijn, sociale 

huisvestingsmaatschappij) kan het initiatief nemen om burenbemiddeling op lokaal niveau op te 

starten. 

Burenbemiddeling krijgt bij voorkeur een plaats binnen de gemeente omwille van het neutrale en 

onafhankelijke karakter van deze dienstverlening. Waar men steeds rekening mee dient te 

houden is dat de dienst die het aanbod van burenbemiddeling doet, over voldoende autonomie 

beschikt om soepel en discreet in te spelen op vragen en noden van de burgers. 

Geschikte diensten zijn bijvoorbeeld de preventiedienst, de ombudsdienst, de dienst welzijn, 

dienst sociale zaken, de dienst ruimtelijke ordening of dienst milieu.  

 

Het welslagen van het project is in grote mate afhankelijk van de inzet en de motivatie van de 

initiatiefnemers en van de samenwerking met partners. Communicatie, informatiedoorstroming en 

samenwerking met de andere 'partners' is essentieel om het project burenbemiddeling te 

realiseren. Wie ook het initiatief neemt, het is aangewezen dat het aanbod door alle partners is 

gekend en erkend. De effectieve start dient formeel en officieel te gebeuren.  

Bijvoorbeeld: een engagement genomen door een gemeentelijke dienst wordt bekrachtigd in de 

gemeenteraad. 

2.2 Locatie voor burenbemiddeling 

Bij het zoeken naar een locatie voor de inbedding van het bemiddelingsinitiatief wordt rekening 

gehouden met een vlotte bereikbaarheid, met het neutrale, laagdrempelige en onafhankelijke 

karakter van burenbemiddeling. 

 

De stap naar burenbemiddeling wordt sneller gezet wanneer men de garantie heeft dat 

bemiddeling op een anonieme en vertrouwelijke manier kan gebeuren. We raden af om 

burenbemiddeling te vestigen in het politiecommissariaat. Burenbemiddeling hecht u beter aan 

initiatieven uit de welzijnssector, het OCMW, een buurthuis, een sociale organisatie of vereniging 

gelegen in het centrum van de gemeente of in een buurt of wijk. 

 

Voor het aanbod van burenbemiddeling dient de initiatiefnemer te kunnen beschikken over een 

onthaalruimte (eventueel een ‘open balie’) waar burgers hun conflict voor bemiddeling discreet 

kunnen aanmelden, een ruimte waar het bemiddelingsgesprek kan plaatsvinden en een 

kantoorruimte voor de coördinator burenbemiddeling. Deze ruimte kan eveneens gebruikt worden 

om overleg te plegen met de bemiddelaars en externe partners. 

2.3 De coördinator burenbemiddeling 

Vooraleer conflicten in een gemeente aangemeld kunnen worden, is er een coördinator nodig. 

Deze staat in voor de opvolging van het gehele gebeuren: het ontvangen van aanmeldingen, 

aansturen van vrijwilligers, bijhouden van een registratie, contacten met partners… 

 

De coördinator burenbemiddeling moet de methodiek van burenbemiddeling goed kennen. Hij of 

zij moet de burger informeren en sensibiliseren tot herstel van de communicatie met zijn/haar 
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buur. De coördinator zal ook (intake)gesprekken voeren met de buren, de bemiddeling zelf 

opnemen of doorverwijzen naar de (vrijwillige) bemiddelaars voor het bemiddelingsgesprek. 

Om al deze redenen is het van belang dat de (toekomstige) coördinator eerst de basisopleiding 

volgt. Speciaal voor de coördinatoren is er ook een aparte vorming voorzien met meer informatie 

over de organisatie van een bemiddelingsproject
7
.  

 

De coördinator burenbemiddeling is verantwoordelijk voor de procesmatige vooruitgang van het 

project, voor de organisatie en voor de externe contacten. De coördinator heeft een belangrijke 

invloed op de uitbouw en sturing van het project. Het welslagen is grotendeels afhankelijk van zijn 

inzet en capaciteiten. 

 

Bij voorkeur wordt deze functie ingevuld door een persoon die goed op de hoogte is van de 

structuur en werking van de gemeentelijke diensten, de welzijnssector, de lokale politie, het 

vredegerecht en andere gerechtelijke instanties (menswetenschappelijke richting). Hij of zij moet 

sterk communicatief en sociaal vaardig zijn. We raden af om deze functie door een 

geüniformeerd personeelslid van de lokale politie op te laten nemen.  

 

Bijlage 1 bevat het profiel van de coördinator-bemiddelaar. 

 

De gemeente kan een specifieke coördinator (ev. halftijds) aanwerven voor burenbemiddeling. Ze 

kan zoeken naar een personeelslid dat deze taak bijkomend kan en wil opnemen of ze kan een 

samenwerkingsverband afsluiten met een welzijnsorganisatie (bijvoorbeeld het CAW) of een 

andere (sociale) dienst, instantie of vereniging die bereid is het project te coördineren. 

 

Het belangrijkste takenpakket van de coördinator burenbemiddeling bestaat uit: 

 zorgen voor een goede locatie en logistieke omkadering 

 vrijwilligerswerking uitbouwen: vrijwilligers zoeken, selecteren 

 zorgen dat de vrijwilliger opleiding volgt tot burenbemiddelaar 

 coachen van de bemiddelaars (bijscholing, intervisie, feedback, zelf mee bemiddelen). De 

coördinator ziet er op toe dat de vrijwilliger-bemiddelaars de deontologische code 

naleven. 

 bekendheid geven aan het initiatief 

 aanmeldingen noteren van een burenconflict en zorgen voor opvolging (zelf of sturen van 

een (vrijwillige) bemiddelaar 

 contacten onderhouden en creëren met de partners (netwerking en samenwerking) 

 budgetbeheer en -controle 

 registratie en rapportering van de activiteiten van de bemiddelingsdienst
8
. 

 

Indien de coördinator van oordeel is dat het aangemelde burenconflict beter kan behartigd 

worden door een andere instantie of dienst, is het zijn taak om een verwijzing te verrichten naar 

de volgens hem meest geschikte instantie of dienst. De coördinator is dus eveneens 

verantwoordelijk voor eventueel doorverwijzen van aangemelde conflicten.  

 

                                                      
7
 ‘Leertraject coördinatoren’ is een vorming, georganiseerd in 2011, speciaal voor de coördinatoren. Uitleg te  verkrijgen via de 
provinciale coördinatie. 

8
  Registratieformulier burenbemiddeling. De digitale versie van het registratieformulier is te bekomen op de dienst 
maatschappelijke veiligheid van de provincie Vlaams-Brabant. Zie ook 4.6. 
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2.4 Partners en samenwerkingsverbanden 

 

2.4.1 Het belang van samenwerken  

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met relevante actoren is belangrijk, in het bijzonder 

voor het bepalen van de onder- en bovengrens van conflicten vatbaar voor burenbemiddeling. 

 

Een tweede voordeel van samenwerkingsverbanden is zicht te krijgen op het geheel van de 

problematiek van burenconflicten. Vermits het de visie is van burenbemiddeling om 

complementair te werken met andere bestaande instanties en maximaal door te verwijzen naar 

voorzieningen en verenigingen die werkzaam zijn in eenzelfde buurt, komen niet alle 

burenconflicten bij de burenbemiddelaars terecht. Wil het project burenbemiddeling een 

signaalfunctie kunnen vervullen inzake structurele oorzaken van conflicten, dan is het aangaan 

van samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Het biedt ook de mogelijkheid om een vollediger 

beeld te krijgen op de hoeveelheid burenconflicten binnen een stad/gemeente of binnen het 

gerechtelijk arrondissement, de kwalificatie van de conflicten, de plaatsen waar zij worden 

gemeld, alsook de manier waarop conflicten door verschillende diensten al dan niet worden 

aangepakt. 

 

Op de derde plaats kan het samenwerkingsverband de visie- en praktijkontwikkeling van 

burenbemiddeling verbeteren en leiden tot een breed maatschappelijk draagvlak voor een andere 

benadering van conflicten. Burenbemiddeling wil maximaal beroep doen op de 

oplossingscapaciteit van de burger en zijn omgeving. Het staat niet op zich, maar werkt steeds in 

relatie en complementair met andere diensten, instanties en verenigingen uit de buurt. 

 

Een goede samenwerking is tot slot ook belangrijk in functie van doorverwijzingen. Zowel van 

burenbemiddeling naar een andere dienst of vereniging, als de doorverwijzingen van andere 

diensten of verenigingen naar het project burenbemiddeling. Via samenwerkingsverbanden is het 

mogelijk om, vanuit de visie van complementariteit, na te gaan welke dienst of instelling het best 

geschikt is om het conflict op te nemen. Bedoeling is dat burenbemiddeling actief een beroep kan 

doen op zijn partners waarmee hij een samenwerkingsverband heeft. Personen die tewerkgesteld 

zijn op deze diensten of die actief zijn binnen verenigingen, zowel vrijwilligers als professionelen, 

kunnen zich engageren om in samenwerking bemiddelingen op te nemen. 

2.4.2 Wie zijn mogelijke partners 

Het is noodzakelijk na te gaan welke organisaties, diensten, instanties of verenigingen een 

positieve bijdrage en ondersteuning aan het burenbemiddelingsinitiatief kunnen en willen bieden. 

Elke dienst geeft vanuit zijn eigen specifieke invalshoek een ondersteuning aan het project. Naast 

informele contacten zullen overlegmomenten tussen de diverse partners bijdragen tot een 

optimale informatie- en communicatiedoorstroming. Dit maakt een eventuele bijsturing van het 

project mogelijk. 

Er dienen concrete afspraken gemaakt worden: wie fungeert als contactpersoon van elke dienst, 

hoe gebeurt de doorverwijzing, wat wordt wel en wat niet meegedeeld (in kader van 

vertrouwelijkheid en privacy), hoe (samen) zoeken naar vrijwilligers, hoe promotie voeren, 

communicatie over burenbemiddeling via de diensten, wat bij problemen, enzovoort. 

 

Diensten of instanties met wie samenwerkingsverbanden en -afspraken kunnen aangegaan 

worden en die als doorverwijzers kunnen optreden voor burenbemiddeling zijn onder meer lokale 

politie (voornamelijk de wijkdienst), de preventiedienst, wijkmanagers, de sociale dienst en 
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welzijnsdienst, de dienst ruimtelijke ordening, het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen, 

welzijnswerk en hulporganisaties, het parket, de vrederechter, de ombudsdienst, het buurtwerk 

en de beteugelingsambtenaar in het kader van gemeentelijke administratieve sancties... 

2.4.3 Lokale stuurgroep 

In elke stad of gemeente waar burenbemiddeling opstart, is het nuttig een lokale stuurgroep 

burenbemiddeling bijeen te roepen. Deze stuurgroep zet, onder het voorzitterschap van de 

burgemeester of van de provinciale coördinator burenbemiddeling, diensthoofden van de 

gemeente (welzijn, ruimtelijke ordening, stedenbouw, ..), de lokale politie, de vrederechter, 

vertegenwoordigers uit welzijnsorganisaties, de provincie en de coördinator van het project met 

de vrijwilligers samen. Het is de bedoeling dat de instanties die geconfronteerd worden met 

burenconflicten, elkaar ontmoeten en leren kennen. Ze maken concrete afspraken om mensen 

door te verwijzen. De methodiek van bemiddeling met de belangrijke principes van 

vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en neutraliteit wordt doorgesproken. 

 

Kortom, allen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de uitbouw, de sturing en de 

evaluatie van het project zetelen in deze stuurgroep. Deze komt bij een beginnend project samen 

bij de opstart (kennismaking en afspraken) en na een periode van 1 jaar voor een eerste 

evaluatie en bijsturing. 

De stuurgroep zal vanuit zijn multidisciplinaire samenstelling en beschikbare expertise een 

bijkomende ondersteuning en sturing aan het project bieden. De frequentie wordt bepaald door 

de leden. 

2.4.4 Provinciaal overleg coördinatoren burenbemiddeling 

Het onderhouden van contacten met andere coördinatoren burenbemiddeling biedt een 

ondersteuning aan de coördinator. 

Zie verder ‘4.5 Ondersteuning vanuit de provincie’. 

2.5 Bekendmaking van het aanbod burenbemiddeling 

Alvorens ruchtbaarheid te geven aan het project, is het raadzaam een inloopperiode van enkele 

maanden te voorzien. Deze inloopperiode geeft de opstartende bemiddelingsdienst de nodige tijd 

en ruimte om zich op een efficiënte manier te organiseren: vrijwilligers en coördinator de 

opleiding methodiek burenbemiddeling laten volgen, samenwerkingsverbanden uitbouwen... Het 

geleidelijk aan opstarten van burenbemiddeling laat de coördinator en de bemiddelaars toe te 

zoeken naar de beste werkmethode. 

 

Bij het opstarten van burenbemiddeling moet het project bekend gemaakt worden bij de 

bevolking, diensten, verenigingen en andere potentiële partners (zie ook eerder: 2.4 Partners en 

samenwerkingsverbanden). 

 

De bekendmaking kan op verschillende wijzen gebeuren: via een lokaal informatieblad, via de 

website van de stad/gemeente, via doorverwijzende organisaties, via interne- en externe partners 

(wijkpolitie, OCMW, buurthuizen, welzijnssector, huisvestingsmaatschappijen, vredegerecht), via 

folders die burenbemiddeling voorstellen aan de inwoners. 

De dienst maatschappelijke veiligheid beschikt over wervende tekstjes om 

kandidaat-vrijwilligers aan te spreken.  
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Ter ondersteuning van de lokale diensten heeft de dienst maatschappelijke 

veiligheid een folder ontworpen: Burenbemiddeling – Mijn buur: lust of last? De 

folder geeft op een eenvoudige en duidelijke manier weer wat burenbemiddeling 

inhoudt. Lokale diensten burenbemiddeling kunnen de folder digitaal aanpassen 

met de eigen contactgegevens.  

 

2.6 Kosten verbonden aan het aanbod burenbemiddeling 

Om burenbemiddeling op te starten en uit te bouwen moet de initiatiefnemer een budget voorzien 

voor enerzijds de loonkosten van de coördinator en anderzijds voor de werkingskosten van het 

project. 

 

 Loonkosten coördinator 

Voor het tewerkstellen van een (deeltijds) coördinator voor het project burenbemiddeling, 

moeten loonkosten voorzien worden. 

Bemerking: indien de functie van coördinator burenbemiddeling opgenomen wordt door een 

personeelslid dat reeds in dienst is van de lokale initiatiefnemer, vervallen deze loonkosten. 

 

 Werkingskosten vrijwilligers 

De initiatiefnemen voorziet een budget om de werkingskosten te bekostigen. Het gaat 

voornamelijk om (minimale) kosten voor het afsluiten van de verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid voor de bemiddelaars, de kostenvergoeding voor de bemiddelaars (vervoer 

en telefoon), eventueel de aankoop van klein kantoormateriaal (papier, postzegels, 

schrijfbenodigdheden) en de kosten voor het huren van een lokaal en/of vergaderruimte voor 

de dienst burenbemiddeling 

Bemerking: indien een lokaal beschikbaar is bij de lokale initiatiefnemer, vervallen de kosten 

voor het huren van een bemiddelingsruimte. 

 

Het is bijzonder belangrijk om van bij de aanvang van burenbemiddeling duidelijk met de 

vrijwilligers af te spreken welke kosten al dan niet kunnen vergoed worden. De gemaakte 

afspraken worden opgenomen in de organisatienota van de vrijwilliger. 

 

 Promotie 

Communicatie naar de burgers toe hoeft niets te kosten als er geregeld gebruikt gemaakt 

wordt van de gemeentelijke infokanalen. Een persconferentie of het drukken van folders en 

affiches of het organiseren van infomomenten kunnen een (minimaal) budget vereisen. 

 

 Bijscholing 

Voor de organisatie van intervisie of bijscholing kan er via een beurtrol met andere 

burenbemiddelingsinitiatieven in de buurt gewerkt worden. 

 

We kunnen stellen dat de kosten voor de lokale diensten miniem zijn. Opleiding, 

trainingsdagen, materiaal en dergelijke worden bekostigd door de 

provinciegouverneur. 
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3 WERKEN MET (VRIJWILLIGE) BEMIDDELAARS 

 

3.1 Bemiddelaar als job 

Een burenbemiddelingsproject kan werken met professionele bemiddelaars, indien de financiële toestand dit 

toelaat. Onder ‘professioneel’ verstaan we ‘bemiddelen vanuit de job’. Dit wil dus niet in se zeggen dat de 

persoon op zich een ‘erkende bemiddelaar’ is. Voordeel van professionele bemiddelaars is dat de 

projectcoördinator (zelf dus ook professioneel bemiddelaar) meer zekerheid heeft dat een bemiddelaar kan 

ingezet worden om een bepaald conflict te helpen oplossen. Een meer professionele aanpak van de 

methodiek van burenbemiddeling en de opbouw van expertise kan eveneens het gevolg zijn. 

 

Een professioneel bemiddelaar is bij voorkeur geen politiefunctionaris. Politiefunctionarissen treden 

enigszins bemiddelend op tijdens de uitoefening van hun functie, maar zijn vooral gericht op het zoeken 

naar de waarheid, naar wie gelijk heeft en het regelen van het conflict. De burger verwacht dit trouwens ook 

van de politie. De functie van politiebeambte laat bij gevolg moeilijk toe geen stelling in te nemen. Bewust of 

onbewust wordt een resultaat opgelegd. De bereikte overeenkomst wordt daardoor niet door de 

conflicterende partners gevonden, maar door een externe persoon geregeld. Bemiddelen zonder gebruik te 

maken van de hun intrinsiek toegekende macht, veronderstelt een nieuwe aanpak. Niet iedere 

politieambtenaar is daartoe in staat. 

3.2 Vrijwillige bemiddelaars 

Bij burenbemiddeling wordt door ons gekozen voor het inschakelen van vrijwilligers. De bedoeling hiervan is 

om de oplossingscapaciteit die in onze samenleving aanwezig is maximaal te benutten. Het zich 

belangeloos inzetten om anderen te helpen wordt enorm geapprecieerd en kan de buren ertoe aanzetten 

extra inspanningen te doen in het zoeken naar een oplossing. Bovendien wil burenbemiddeling het conflict 

‘terug aan de partijen geven’. De vrijwillige (opgeleide) bemiddelaar helpt - als medeburger - de twistende 

buren bij het verwoorden van het conflict en zoekt samen met hen naar een overeenkomst. Hij/zij doet dit 

vanuit een maatschappelijke bekommernis, vanuit zijn engagement, en niet omdat het zijn job is. Dit besef 

stimuleert de buren om ook een inspanning te doen en tot een vergelijk te komen. 

 

Een ander voordeel van het werken met vrijwilligers is dat er een groot aantal personen in contact komt met 

de idee en de methodiek van burenbemiddeling. Vrijwilligers hebben op hun beurt sociale contacten 

waardoor zij een belangrijke rol kunnen spelen in het verspreiden van de idee van burenbemiddeling. 

Bovendien kunnen de vrijwilligers zelf de methodiek van bemiddeling toepassen in privé-situaties. Niet 

alleen de bemiddelingsmethodiek, maar ook de dienst burenbemiddeling krijgt op deze manier meer 

bekendheid. Via het inzetten van vrijwilligers vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de idee van 

bemiddeling. 

 

Mogelijk nadeel is dat het engagement van de vrijwilliger niet altijd voorspelbaar is. Vandaar het belang van 

een goede coördinator om gemotiveerde vrijwilligers te selecteren en hen intensief te ondersteunen en te 

begeleiden in hun bemiddelingstaak. 

 

Werken met bemiddelaars vraagt enkele administratieve en wettelijke vereisten
9
. 

                                                      
9
 Meer informatie over vrijwilligerswerk en de wetgeving is terug te vinden bij www.vrijwilligerswerk.be . 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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3.2.1 Organisatie- of afsprakennota 

Vrijwilligers zetten zich gratis en vrijwillig in en hebben bijgevolg geen arbeidsovereenkomst met 

de organisatie waarvoor zij optreden. 

Organisaties zijn wel verplicht om hun vrijwilligers een organisatie- of afsprakennota te 

overhandigen. Deze nota dient minstens volgende zaken te bevatten: 

 de sociale doelstelling van de organisatie: statuten of verslagen van de organisatie 

 het juridisch statuut van de organisatie. Voor een feitelijke vereniging dient de identiteit van 

de verantwoordelijke(n) van de vereniging vermeld te worden 

 vermelding dat er een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) is afgesloten 

voor zowel de organisatie, als voor de vrijwilliger(s) 

 vermelding welke vrijwilligersverzekeringen eventueel bijkomend werden afgesloten 

(bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekering, verzekering lichamelijke ongevallen,...) 

 vermelding of er een (kosten)vergoeding zal betaald worden en welk kostensysteem zal 

gebruikt worden 

 vermelden dat de geheimhoudingsplicht van toepassing is op vrijwilligerswerk. Vrijwilligers 

die in het kader van hun opdracht informatie verkrijgen, mogen die niet naar buiten brengen 

omwille van hun geheimhoudingsplicht. Alle informatie over de gezondheid, de sociale en 

familiale toestand, de financiële toestand, sociale problemen, persoonlijke, de religieuze, 

filosofische of levensbeschouwelijke overtuiging. De wet beschouwt de schending van het 

beroepsgeheim als een strafrechtelijk feit en kan de vrijwilliger een veroordeling opleveren. 

 

De organisatie moet kunnen bewijzen dat de vrijwilliger de nota heeft ontvangen. De organisatie 

mag de vrijwilliger vragen een exemplaar (op datum) te ondertekenen voor ontvangst, maar dat is 

niet verplicht. Indien nodig is het aan de organisatie om te bewijzen dat ze de organisatienota aan 

de vrijwilliger heeft bezorgd. 

 

Bijlage 2 geeft u inspiratie voor het opstellen van dergelijke afsprakennota. 

3.2.2 Kostenvergoeding 

Vrijwilligerswerk bestaat uit het verrichten van activiteiten in georganiseerd verband, onverplicht 

en onbezoldigd ten behoeve van anderen of de samenleving. Vrijwilligers kunnen nooit voor hun 

prestaties betaald worden, want voor betaalde arbeid moeten alle verplichtingen inzake 

arbeidswetgeving, sociale zekerheid, patronale bijdragen, ongevallenwetgeving worden 

nagekomen.  

Vrijwilligers kunnen enkel een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het is aan de organisatie om 

te beslissen of ze een kostenvergoeding zal toekennen aan haar vrijwilligers. 

 

Het toekennen van een kostenvergoeding is mogelijk op twee manieren. Ten eerste kan de 

organisatie haar vrijwilligers vergoeden op basis van de reële kosten, waar bewijsstukken 

tegenover staan. Ten tweede kan een organisatie de kosten van de vrijwilligers op forfaitaire 

basis vergoeden. Het systeem van reële en forfaitaire kostenvergoeding is niet combineerbaar. 

Een overschrijding van de vermelde bedragen brengt met zich mee dat het volledige bedrag als 

loon kan worden beschouwd. 

Meer informatie over beide systemen is te vinden op www.vrijwilligerswerk.be – 

kostenvergoeding. 

 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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3.3 Taakomschrijving van de bemiddelaar 

De vrijwillige burenbemiddelaars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van bemiddelingsgesprekken. 

Nadat de coördinator hen heeft aangeduid, zijn zij verantwoordelijk voor het verder afhandelen van het 

bemiddelingsproces in een specifiek dossier. Dit impliceert dat de vrijwilliger-bemiddelaar telkens in overleg 

met zijn coördinator: 

 

 de opvolgingsfiche van de bemiddelingscase verder aanvult 

 intakegesprek(ken) afneemt van de partij(en) in het conflict (tenzij anders wordt overeengekomen en 

bijvoorbeeld de coördinator dit opneemt) 

 zorgt voor de praktische organisatie van het bemiddelingsgesprek 

 instaat voor het leggen van de nodige contacten en het maken van afspraken (huisbezoeken, 

telefonische contacten...) 

 het bemiddelingsgesprek begeleidt (in principe worden de bemiddelingsgesprekken uitgevoerd door 2 

bemiddelaars) 

 na afronding van het bemiddelingsgesprek, de bemiddeling bespreekt met de coördinator 

 verantwoordelijk is om, indien het hem/haar nodig lijkt, de partijen door te verwijzen naar een 

hulpverlenende instantie (bijvoorbeeld: de dienst slachtofferhulp) 

 deelneemt aan intervisie- en supervisiemomenten, terugkomdagen, bijscholingen en themadagen inzake 

(buren)bemiddeling. 

 

Van de bemiddelaar wordt verwacht dat hij onpartijdig en neutraal is, dat hij geen stelling inneemt in het 

conflict. Hij gaat niet in discussie met de partijen en brengt geen oplossingen aan. De bemiddelaar brengt de 

buren samen en leidt het bemiddelingsgesprek in goede banen. Elke deelnemer laat hij op een 

evenwaardige manier aan bod komen. Hij gebruikt de hem aangeleerde communicatie-, conflicthanterings- 

en bemiddelingstechnieken. 

3.4 Functieprofiel van de bemiddelaar 

Het is belangrijk om personen aan te werven die de vereiste kwaliteiten voor bemiddeling bezitten. Bij het 

selecteren van bemiddelaars is niet het opleidingsniveau van doorslaggevend belang. Wel is het nodig dat 

de bemiddelaar beschikt over de juiste sociale- en communicatieve vaardigheden, integer en discreet is, in 

staat is om op een neutrale en objectieve manier om te gaan met de partijen in het conflict en zich op een 

neutrale manier weet te positioneren. 

 

De kandidaat-vrijwilliger dient natuurlijk ook wettelijk in aanmerking te komen voor het verrichten van 

vrijwilligerswerk, dient beschikbaar en bereid te zijn om tijd vrij te maken voor het engagement dat hij 

opneemt. Uiteraard dient hij bereid te zijn de opleiding over de methodiek in de burenbemiddeling te volgen. 

Beschikken over kennis van de structuur en de werking van de gemeentelijke administratie, politie, justitie 

en de welzijnssector zijn een pluspunt. 

 

De eigenschappen waarover de kandidaat-bemiddelaar dient te beschikken, komen aan bod tijdens het 

verkenningsgesprek. Tijdens de opleiding burenbemiddeling komen ze extra naar boven. Deze 

vaardigheden kunnen ook nog na de vorming bijgeschaafd worden (trainingsmomenten, tijdens de 

bemiddelingen zelf door als observator-bemiddelaar mee te gaan).  

 

 Het profiel van de vrijwilliger-bemiddelaar kan u raadplegen in bijlage 4. 
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Het is aan te raden om vrijwilligers te rekruteren uit verschillende wijken van de gemeente/stad. De 

bemiddelaars bestaan uit een groep van vrijwilligers die zoveel als mogelijk representatief is voor de 

bevolking, ondermeer op het vlak van leeftijd, geslacht, sociale klasse, etnische achtergrond. 

3.5 Selectie en rekrutering  

Men gaat na welke personen kunnen ingeschakeld worden als vrijwilliger, en hoe de rekrutering en selectie 

van vrijwilligers best kan gebeuren. Eens deze fasen voorbij zijn, zal een overeenkomst gesloten worden 

tussen de vrijwilliger en de initiatiefnemer. Deze overeenkomst bevat een taakomschrijving, specificeert de 

wederzijdse rechten en plichten en de afspraken inzake eventuele onkosten. Tevens dienen in het raam van 

de aansprakelijkheid van de bemiddelaar de nodige verzekeringspolissen afgesloten te worden. 

3.5.1 Voorafgaandelijke reflectie  

Voorafgaandelijk aan de rekrutering en selectie van vrijwilligers dient men duidelijk de doelstellingen te 

bepalen: hoeveel vrijwilligers zoek ik? Hoe zal de selectie verlopen? Waar vind ik geschikte bemiddelaars? 

Hoe ga ik op een positieve manier mensen overtuigen en stimuleren om zich kandidaat te stellen? 

 

De taakinhoud dient duidelijk, klaar en verstaanbaar geformuleerd te worden. Informeer de kandidaat-

vrijwilliger duidelijk over: 

 de organisatie en het burenbemiddelingsinitiatief 

 de taak en de verantwoordelijkheid van burenbemiddelaar 

 het functieprofiel van de bemiddelaar 

 peil naar de motivatie en de bereidheid van de kandidaat om zich in te zetten voor bemiddeling 

 informeer de kandidaat duidelijk over wederzijdse rechten en plichten, over de deontologische code en 

de kostenvergoeding die hij kan ontvangen als bemiddelaar 

 hoe, waar en bij wie hij zich kan aanmelden om meer informatie over het bemiddelingsinitiatief te 

bekomen. 

 

3.5.2 Hoe (vrijwillige) bemiddelaars vinden? 

Iemand persoonlijk aanspreken is de meest effectieve manier voor het werven van vrijwilligers. De persoon 

voelt zich sneller erkend in zijn/haar kwaliteiten. 

 

Daarnaast kan je ook kandidaten bereiken door gebruik te maken van: 

 folders en affiches: hierdoor wordt burenbemiddeling als gemeenschapsinitiatief (burger voor burgers) 

onder de aandacht van het publiek gebracht en bekend gemaakt 

 artikels in (lokale) kranten en -weekbladen 

 een advertentie: voordeel: men bereikt een groot aantal mensen 

 een website voor het werven van vrijwilligers. 

Communicatie kan gebeuren via scholen, organisaties, op bijeenkomsten, via gemeentelijke adviesraden, 

via verenigingen of buurtcomités, via een publicatie/oproep voor vrijwilligers... .  

 

 Advies bij het plaatsen van een publicatie: een publicatie dient duidelijk, kort en informatief 

opgesteld te zijn. De kopregel dient de beoogde doelgroep onmiddellijk aan te spreken, het 

functieprofiel en de verwachtingen verdienen een duidelijke omschrijving. Zorg eveneens voor een 

eenvoudige maar opvallende lay-out en vermeld hoe en bij wie contact kan opgenomen worden om 

meer informatie te bekomen. 
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3.5.3 Selectiegesprek 

Kandidaat-vrijwilligers worden uitgenodigd voor een verkenningsgesprek. Bedoeling is een goed beeld te 

krijgen van de achterliggende motivatie van de kandidaat om als vrijwillige burenbemiddelaar te werken. Zo 

kan ook de ingesteldheid van de kandidaat ten aanzien van burenconflicten, criminaliteit, bemiddeling, 

daders en slachtoffers duidelijk worden. 

Ook wordt er gepeild naar de bereidheid en de capaciteiten van de kandidaat om kennis op te doen en een 

opleiding te volgen, naar zijn bereidheid om zich langdurig te engageren als bemiddelaar. Hiervoor kan 

gebruik gemaakt worden van de beoordelingsmatrix in bijlage 5. Tijdens het verkenningsgesprek 

verduidelijkt de coördinator dat de samenwerking ten alle tijde kan stopgezet worden. 

 

Het verkenningsgesprek is eveneens een informatiemoment naar de kandidaat toe. De coördinator licht de 

kandidaat grondig in over de werking van de bemiddelingsdienst en over de verwachtingen naar de 

vrijwilliger toe (verwachtingen, functieprofiel, verantwoordelijkheid, werking van de bemiddelingsdienst, te 

volgen procedures, doelstellingen van burenbemiddeling,...). Zo kan de kandidaat-vrijwilliger de afweging 

maken of de functie van burenbemiddelaar wel iets voor hem is. 

 

Het eerste contact met de kandidaat-vrijwilliger kan best afgesloten worden met de afspraak elkaar enkele 

dagen nadien terug contact op te nemen. Zo krijgt de kandidaat-vrijwilliger de mogelijkheid om alle 

informatie even te laten bezinken zodat hij op een rustige, weloverwogen manier de beslissing kan nemen 

om zich al dan niet te engageren. 

3.5.4 Opleiding en proefperiode 

Vervolgens is er de opleiding burenbemiddeling die de kandidaat-bemiddelaars verplicht moeten volgen. De 

coördinator kan de vrijwilliger gedurende of na de opleiding vragen te stoppen (indien de kandidaat toch niet 

blijkt te voldoen aan het profiel). De coördinator dient natuurlijk zijn beslissing te motiveren aan de 

vrijwilliger. In zeldzame gevallen kan ook de vrijwilliger vroegtijdig voor dezelfde reden stoppen. 

 

Met de vrijwilliger kan afgesproken worden een proefperiode als burenbemiddelaar in te bouwen. Deze 

proefperiode is én voor de vrijwilliger én voor de organisatie positief: elke partij kan afwegen of een 

samenwerking mogelijk of opportuun is. De vrijwilliger krijgt bovendien de mogelijkheid om zich een concreet 

beeld te vormen over de praktische werking van de organisatie en het burenbemiddelingsinitiatief. 

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om de samenwerking met de vrijwilliger die reeds werkzaam is als 

burenbemiddelaar stop te zetten. Deze optie biedt de mogelijkheid om niet verder te moeten werken met 

personen die achteraf gezien toch niet geschikt lijken voor de opdracht van burenbemiddelaar. Een 

dergelijke mededeling vereist uiteraard een degelijke motivatie.  
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4 ONDERSTEUNING VANUIT DE PROVINCIE 

 

4.1 Inhoudelijke ondersteuning van de bemiddelingsinitiatieven 

De dienst maatschappelijke veiligheid van de provincie Vlaams-Brabant verstrekt op vraag van 

geïnteresseerde steden en gemeenten, instanties, organisaties of verenigingen de inhoudelijke en 

praktische informatie over burenbemiddeling. 

Uiteraard contacteert de dienst op eigen initiatief ook mogelijke partners om na te gaan in hoeverre een 

samenwerking mogelijk is voor het opstarten van burenbemiddeling. De mogelijkheden en de voorwaarden 

voor het uitbouwen van bemiddeling en de meerwaarde van burenbemiddeling worden toegelicht. Verder 

bekijken we welke stappen er dienen genomen te worden voor het implementeren en het uitbouwen van 

burenbemiddeling. 

 

Op vraag van de initiatiefnemer is de provinciale coördinator bereid om in de opstartfase het 

burenbemiddelingsinitiatief lokaal te ondersteunen en hulp te bieden bij de implementatie van 

burenbemiddeling. Het kan bijvoorbeeld gaan over deelnemen aan de bijeenkomsten van de lokale 

stuurgroep bemiddeling, de selectie van vrijwilligers mee organiseren, intervisiegesprekken met de 

bemiddelaars bijwonen, hulp bieden bij de uitbouw van een netwerk burenbemiddeling. 

4.2 Provinciaal netwerk burenbemiddelaars 

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om zo veel mogelijk lokale initiatieven burenbemiddeling op te 

starten. Op die manier is de drempel om naar burenbemiddeling te stappen minder hoog.  

Buren die in een gemeente wonen waar nog geen lokale coördinatie bestaat, kunnen rekenen op het 

provinciaal netwerk. Het provinciaal netwerk bestaat uit vrijwilligers die willen bemiddelen in gemeenten 

waar geen eigen burenbemiddelingsinitiatief is. Buren die een geschil willen aanmelden vanuit een 

gemeente waar geen lokaal initiatief bestaat, kunnen terecht bij de provinciale coördinatoren. Het verdere 

verloop van de bemiddeling komt overeen met de gemeentelijke initiatieven.  

4.3 Opleiding en vorming  

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant organiseert ter ondersteuning van het lokale niveau regelmatig 

een vijfdaagse basisopleiding methodiek burenbemiddeling. De opleiding is bestemd voor de lokale 

coördinator burenbemiddeling en de kandidaat-bemiddelaars. In de vormingssessie licht een deskundige het 

theoretisch kader van bemiddeling toe en worden bemiddelingsgesprekken ingeoefend aan de hand van 

rollenspelen. De deelnemers  leren technieken aan die nuttig zijn bij het voeren van 

bemiddelingsgesprekken (positionerings-, communicatie- en conflicthanteringstechnieken)
10

.  

Voorafgaandelijk wordt een selectie en motivatiegesprek met de kandidaat-vrijwilligers gevoerd. Zo nemen 

enkel gemotiveerde kandidaten en kandidaten die voldoen aan het functieprofiel van de bemiddelaar deel 

aan de opleiding burenbemiddeling. In hoofdstuk 6 kwam het functieprofiel van de vrijwilliger reeds aan bod. 

 

Op regelmatige basis worden terugkomdagen en intervisiemomenten voor de reeds opgeleide bemiddelaars 

en coördinatoren georganiseerd. Deze opfrissingsmomenten organiseren we zo veel mogelijk regionaal om 

de verplaatsingen voor de vrijwilligers te beperken. Daarnaast zijn er studiedagen en/of studiebezoeken. Het 

is de bedoeling om de kennis en ervaring van bestaande (buren)bemiddelingsinitiatieven te verspreiden en 

te leren uit de werkmethodes van andere diensten en bemiddelingsinitiatieven. 

                                                      
10

 Voor een overzicht van de inhoud van de opleiding: zie bijlage 6. 
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4.4 Provinciaal overlegforum burenbemiddeling 

In mei 2002 werd het Provinciaal Overlegforum Burenbemiddeling (POBB) opgericht. Het POBB fungeert als 

overlegforum voor de opvolging, bijsturing en evaluatie van de lopende bemiddelingsinitiatieven. Het forum 

bestaat uit experten uit de welzijnssector, lokale preventiewerkers, leden van de lokale politie, magistraten 

(politieparket, vrederechter), KU-Leuven en coördinatoren uit de pilootgemeenten. 

 

De doelstellingen van het overlegforum zijn:  

 het begeleiden van de projecten in hun opstartfase en knelpunten oplossen 

 het inhoudelijk sturen van de vorming, de grenzen van bemiddeling 

 sensibiliseren en bekendmaken van het project 

 evalueren van burenbemiddelingsinitiatieven 

 nieuwe denkpistes inzake bemiddeling toetsen 

  

Het POBB probeert vanuit haar multidisciplinaire samenstelling en beschikbare expertise een passend 

antwoord te vinden voor problemen waarmee de lokale coördinatoren burenbemiddeling geconfronteerd 

worden en waar zij zelf niet onmiddellijk een oplossing voor vinden. 

4.5 Provinciaal overleg met coördinatoren  

Zo’n 3 à 4 maal per jaar komen de coördinatoren burenbemiddeling uit de provincie bijeen. Deze 

contactmomenten (POCB) met andere coördinatoren burenbemiddeling levert een meerwaarde voor allen. 

Op dit overleg bespreken we overkoepelende thema's: bijkomende noden aan (praktische) trainingen en 

coaching, het werken met vrijwilligers (bijvoorbeeld over de manier van werken met vrijwilligers, de 

toegekende onkostenvergoedingen, af te sluiten verzekeringen voor vrijwilligers...). Ervaringen, adviezen, 

goede praktijken en de bemiddelingsmethodiek worden besproken en uitgewisseld. De 

burenbemiddelingsinitiatieven stemmen zich beter op elkaar af, intervisie en training worden gezamenlijk 

georganiseerd.  

4.6 Opvolgingsfiche en registratie burenbemiddeling 

De dienst maatschappelijke veiligheid maakt jaarlijks een verslag op van de voorbije activiteiten. Een aantal 

cijfergegevens over burenbemiddeling mogen hier zeker niet in ontbreken. 

Op basis van de gegevens die we in de opvolgingsfiches
11

 terugvinden, vullen de coördinatoren een 

registratiefiche in. Deze registratiefiche is door de jaren heen aangepast zodat er met een minimale 

administratieve inspanning cijfergegevens bijgehouden kunnen worden. Het Excelbestand wordt ieder jaar 

opnieuw aan alle coördinatoren bezorgd zodat iedereen telkens met de meest recente versie werkt. Samen 

met Gent, Leuven, Antwerpen en Mechelen werkte de provincie Vlaams-Brabant een gezamenlijk 

registratieformulier burenbemiddeling uit.  

Doordat alle coördinatoren van hetzelfde bestand gebruik maken, kunnen er kleine vergelijkingen 

doorgevoerd worden (telkens rekening houdend met de lokale mogelijkheden en beperkingen). 

Op basis van de registratiegegevens zijn er eveneens beleidsadviezen mogelijk. Wanneer er bijvoorbeeld 

naar boven komt dat er heel veel aanmeldingen zijn op vlak van ‘hondenpoep’, kan er in de gemeente een 

gerichte actie gepland worden. 

                                                      
11

 Zie bijlage 6. Per aanmelding vult de coördinator een opvolgingsfiche in. De bemiddelaars vullen deze verder aan. Bij afronding van het 
dossier, sturen de bemiddelaars de fiche terug naar de coördinator zodat deze de gegevens in het registratieformulier kan integreren. 
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4.7 Informatiemateriaal en sensibiliseren 

Het aanbod burenbemiddeling moet natuurlijk onder de aandacht komen bij de burger. Aan de andere kant 

zijn er ook vrijwilligers nodig die willen intekenen om als bemiddelaar aan de slag te gaan. Er zijn 

verschillende materialen ter beschikking om burenbemiddeling bekend te maken: 

 Folder ‘Mijn buur: lust of last?’: in deze folder leggen we de burger uit wat burenbemiddeling precies 

is. Deze folder is eveneens digitaal beschikbaar voor de steden/gemeenten, organisaties of 

verenigingen die burenbemiddeling wensen op te starten. Contactgegevens zijn bijvoorbeeld 

probleemloos te integreren. 

 Affiche: het aanbod burenbemiddeling in de gemeente bekend maken kan via affiches met de 

cartoon van Quirit. Er is ruimte om de contactgegevens van het lokaal burenbemiddelingsproject te 

noteren.  

 Dvd ‘Burenbemiddeling in Vlaams-Brabant’: aan de hand van een 20-tal minuten durend filmpje, 

krijgt u een volledige bemiddeling te zien. De provinciale coördinatoren geven er graag een woordje 

uitleg bij. 

 Tijdens een opendeurdag of informatiemoment is er de mogelijkheid om de roll-up banner te lenen. 

Een eyecatcher die zeker volk naar de stand lokt. 

 Beschikt uw organisatie zelf niet over het nodige materiaal om een informatiestand op te stellen, dan 

kan de promotiestand geleend worden om tijdens evenementen het project burenbemiddeling 

kenbaar te maken bij het publiek. Er is eveneens een tent ter beschikking. 

 

Bovengenoemde materialen zijn allemaal te bekomen bij de dienst maatschappelijke veiligheid. 
De webpagina www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling kan u al heel wat vooruit helpen. 

 
 

4.8 Pakket op vraag = pakket op maat 

De provinciaal coördinatoren komen graag ter plaatse het concept burenbemiddeling uitleggen. Afhankelijk 

van het doelpubliek, passen we het programma aan. Voor het brede publiek, waar eveneens mogelijke 

vrijwilligers aanwezig zijn, kan een avondprogramma de beste keuze zijn. Daarbij leggen we bijvoorbeeld de 

focus op de principes van burenbemiddeling en de werkwijze in de provincie. Een ervaren bemiddelaar licht 

zijn praktijkervaring toe aan de hand van een aantal cases. Rollenspelen kunnen eveneens in het 

programma worden voorzien. Een eerste met getrainde medewerkers en een begeleidende coach, het 

tweede met medewerking van mensen uit de zaal. Dit concept werd al verschillende keren in het verleden 

met succes toegepast. 

 

Een vergelijkbaar informatiepakket bestaat ook ten behoeve van de politiekorpsen. De uitleg wordt daar 

meer toegespitst op het belang, het nut en de complementariteit van burenbemiddeling ten overstaan van 

het politiewerk. 

 

Vraag bij de provincie naar de mogelijkheden om in uw gemeente dergelijke informatiemomenten te 

voorzien.

http://www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling
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BIJLAGE 1: PROFIEL VAN DE COÖRDINATOR-BEMIDDELAAR 

 
Bij burenbemiddeling staat het herstellen van de verstoorde communicatie tussen de buren centraal. De 

achterliggende doelstelling van burenbemiddeling is tevens het verstevigen van de sociale cohesie tussen buren 

en in een wijk, het verhogen van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid van de buurt.   

 
Algemene functieomschrijving 

De coördinator staat in voor het uitbouwen van het project burenbemiddeling in de gemeente.  

Hij of zij moet daartoe volgende initiatieven nemen: 

− zichzelf bekwamen in de methodiek van bemiddeling, burenbemiddeling in het bijzonder; 

− opzetten van een netwerk van contacten met diverse externe partners die inzake burenbemiddeling een 

rol spelen (politie, gemeentebestuur, vredegerecht, OCMW, centra algemeen welzijnswerk) in functie van 

een optimale samenwerking en doorverwijzing; dit forum regelmatig samenbrengen voor de opvolging en 

evaluatie van het project. 

− bijwonen van de overlegmomenten burenbemiddeling georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant 

(provinciaal coördinatoren overleg en trainingsmomenten); 

− zorgen voor de selectie en rekrutering van vrijwillige bemiddelaars (voor zover die keuze wordt gemaakt); 

− zorgen voor goede bekendheid van het project bij de inwoners; 

− zorgen voor een goede locatie en bereikbaarheid; 

− organiseren van de intake en bemiddelingsgesprekken; 

− registreren van de activiteiten. 

 
Kennis 

De coördinator is bij voorkeur houder van een diploma (master of bachelor) in de humane wetenschappen (vb. 

criminologie, agogiek, psychologie, sociologie, rechten, maatschappelijk werk).   

Hij/zij beschikt over een bepaalde mate van sociale intelligentie, sociale en communicatieve vaardigheden.  

Belangrijk is ook kennis te hebben over welke overheidsdienst voor welke zaken bevoegd is (bijvoorbeeld 

gemeente, politie, parket, vredegerecht, enz). 

 
Vaardigheden 

− sociaal voelend   

− beschikken over de nodige communicatieve en verbale vaardigheden 

− zelfstandig kunnen werken en in staat om het werk goed te organiseren 

− probleemoplossend ingesteld zijn  

− bekwaam om een positief gesprekklimaat te scheppen en de partijen aan te zetten met elkaar te 

communiceren  

− beschikken over een nuchter en realistisch inschattingsvermogen  

− bekwaam tot relativeren en om met emoties om te gaan 

− bekwaam om actief te kunnen luisteren en afstand te nemen van de eigen waarden en normen  

− bekwaam om goed te rapporteren  

 
Attitude 

− integer en neutraal  

− objectief  

− respect voor de mening van anderen (noch favoritisme, noch discriminatie) 

− discreet  

− positief  ingesteld  

− bereid tot bijscholing  
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BIJLAGE 2: ORGANISATIE- OF AFSPRAKENNOTA VOOR LOKAAL GEBRUIK 

 

Tussen enerzijds: 

het gemeentebestuur van ............................................. met zetel te........................................, 

vertegenwoordigd door de burgemeester,.........................................................,de gemeentesecretaris 

................................................. 

 

Naam dienst: ..................................................................................................................... 

 

Juridisch statuut (openbaar bestuur, vzw of feitelijke vereniging):  

................................................................................................................................................... 

 

Adres:......................................................................................................................................... 

 

Telefoonnummer: ................................. E-mail: ................................................................. 

 

 

en anderzijds, genoemd vrijwillig(st)er, die verklaart bereid te zijn diensten te verstrekken aan de gemeente,  

 

naam: ........................................................................................................................................ 

adres: ........................................................................................................................................ 

 

vanaf: ......................................voor de duur van (onbepaald of datum): .................................. 

wordt het volgende overeengekomen: de vrijwilliger wordt opgenomen in het lokale netwerk van burenbemiddelaars om op 

aanvraag te bemiddelen in een burenconflict. 

 

Art. 1. Aard van het vrijwilligerswerk 

 

De vrijwillig(st)er engageert zich om voor de gemeentelijke dienst belangeloos activiteiten te verrichten. De taak omvat 

(beschrijving van alle activiteiten die van de vrijwillig(st)er gevraagd kunnen worden) 

 

1. intakegesprek (huisbezoek of ontvangst van een van beide partijen) 

2. intakegesprek (huisbezoek of ontvangst van de andere partij) 

3. bemiddelen (een of meerdere sessies) 

4. overleg met de coördinator of met gespecialiseerde instanties 

5. regelmatig opvolgen van terugkomdagen 

 

Art. 2. Kostenvergoedingen 

 

De vrijwillig(st)er krijgt geen bezoldiging voor het gepresteerde vrijwilligerswerk. Een kostenvergoeding is wel mogelijk. 

Voor correcte wetgeving hieromtrent kan je terecht op www.vrijwilligerswerk.be. 

 

De gemeente betaalt (duidt het juiste aan) 

 

 geen kostenvergoeding 

 een vergoeding in natura (enkel op occasionele basis) 

 een vergoeding voor de effectieve onkosten, op basis van bewijskrachtige documenten (factuur, kasticket...) en dit 

voor kosten door de vrijwilliger gemaakt in opdracht van de provincie of noodzakelijke kosten in het kader van het 

verrichte vrijwilligerswerk (eventueel opsomming van onkosten die terugbetaald worden).  

 een forfaitaire kostenvergoeding van .......... euro / dag aan de vrijwillig(st)er (rekening houdend met de wettelijk 

vastgestelde maxima) die gemaakt worden in opdracht van de dienst   

Vrijwilligers moeten er zelf op toezien dat ze niet meer dan de wettelijk toegelaten maximale bedragen 

ontvangen als forfaitaire kostenvergoeding: € 32,71 per dag en € 1308,38 per jaar (index 2014). Deze 

maxima gelden per persoon, ongeacht voor hoeveel organisaties de vrijwilliger werkt.  

 

 

 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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Art. 3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwillig(st)er 

 

De gemeente is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die haar vrijwilligers berokkenen bij het verrichten van 

vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan slechts burgerlijk aansprakelijk gesteld worden in geval van bedrog, zware fout of 

herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw. 

 

Art. 4. Verzekering 

 

De gemeente verzekert ( zoals verplicht volgens de wet) de vrijwillig(st)er tegen volgende risico's: 

- Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekt gemeentel. aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid): 

verzekeringsmaatschappij .................................................. , Polisnummer: ........................ 

 

(EVENTUEEL:) Aanvullend verzekert zij  (niet verplicht volgens de wet) de vrijwillig(st)er tegen:     

- Lichamelijke ongevallen: verzekeringsmaatschappij .........................................., Polisnummer:......................... 

- Rechtsbijstand: verzekeringsmaatschappij ............................................, Polisnummer: ...................................   

Een document waarin de concrete gegevens van deze verzekering zijn opgenomen, wordt vóór de ondertekening van deze 

overeenkomst aan de vrijwillig(st)er overhandigd. Bij ongeval verbindt de vrijwillig(st)er zich ertoe zo snel mogelijk en uiterlijk 

binnen de 24 uur de plaatselijke verantwoordelijke (naam verantwoordelijke) te verwittigen:  

 

 

(Naam + contactgegevens van de verantwoordelijke)  

 

........................................................................................ 

 

 

Art. 5. Plicht tot geheimhouding 

 

De vrijwillig(st)er voert de opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden 

binnen de gemeente en is verbonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische, 

verpleegkundige en andere vertrouwelijke gegevens die de vrijwillig(st)er bekend zijn geworden tijdens de uitvoering van de 

vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld, al dan niet tijdens de 

bemiddelingen. 

 

In drie exemplaren opgemaakt te ................................................, 

 

Op (datum) ..................................................................................  

 

                     Namens het college: 

 

 

 

 

 

De burgemeester                         De gemeentesecretaris                                De vrijwillig(st)er 
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BIJLAGE 3: ETHISCHE SPELREGELS VOOR BURENBEMIDDELAARS  

Het provinciale netwerk burenbemiddeling is opgezet om aan inwoners uit de provincie Vlaams-Brabant wiens gemeente (nog) 

geen lokaal project burenbemiddeling heeft toch de mogelijkheid te bieden om op opgeleide en ervaren bemiddelaars een 

beroep te doen. Deze tekst is een leidraad bij de bemiddeling. De bemiddelaars houden zich strikt aan deze ethische regels.  

 

Artikel 1 

Elke persoon die als burenbemiddelaar voor het provinciaal netwerk optreedt, verbindt zich tot het eerbiedigen van de ethische 

regels in dit document voor elke bemiddeling die hij aanvaardt.  

 

Artikel 2 - De oplossing komt van de partijen 

2.1. De bemiddelaar erkent dat het bemiddelingsproces hoofdzakelijk steunt op het principe dat partijen zelf naar een 

oplossing zoeken. 

2.2. De bemiddelaar beïnvloedt de partijen niet om hen ertoe aan te zetten de oplossingen die hij verkiest, te aanvaarden. 

2.3. De bemiddelaar uit geen persoonlijke meningen of adviezen aangaande respectievelijke rechten en verplichtingen van de 

partijen, of over de gevolgen van de voorgestelde akkoorden; hij gaat wel na of de partijen goed nagedacht hebben omtrent de 

mogelijke gevolgen van de voorstellen die zij formuleren.  

2.4. De bemiddelaar kan aan de partijen opmerkingen kenbaar maken die hij behoorlijk acht en wanneer deze opmerkingen 

het vinden van een oplossing door de partijen bevorderen. 

 

Artikel 3 - Onpartijdigheid en meerzijdigheid 

3.1. In elk stadium van het bemiddelingsproces en bij elk gesprek stelt de bemiddelaar zich volledig onpartijdig op. 

3.2. De bemiddelaar draagt er zorg voor dat zijn houding en zijn tussenkomsten steeds ervaren worden als onafhankelijk en 

onpartijdig; tijdens het verloop van de bemiddeling kan de bemiddelaar door zijn consequente neutrale houding aan de partijen 

het gevoel geven meerzijdig te zijn, door evenveel partij te kiezen voor de ene partij als voor de andere. 

3.3. De bemiddelaar aanvaardt enkel een opdracht indien hij kan waarborgen dat hij op een totaal onafhankelijke en 

onpartijdige wijze kan bemiddelen ten opzichte van de partijen of van personen die bij de bemiddeling of bij het geschil 

betrokken zijn.  

3.4. De bemiddelaar die, in de loop van een bemiddeling, oordeelt niet meer in staat te zijn deze onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid te waarborgen, brengt de partijen en de coördinator van het provinciaal netwerk daarvan op de hoogte en 

beëindigt zijn opdracht; de redenen kunnen aan de betrokkenen worden meegedeeld, uitgezonderd wanneer dit nadelig zou 

kunnen zijn voor de partijen of voor het proces van de bemiddeling. 

 

Artikel 4 - Vrijwilligheid 

4.1. De coördinator van het netwerk en de bemiddelaar vergewissen er zich van gedurende het hele verloop van het 

bemiddelingsproces, en in het bijzonder bij de voorbereidende intakegesprekken, dat elke partij volledig vrijwillig aan de 

bemiddeling deelneemt. 

4.2. De vrijwilligheid in de bemiddeling geldt ook voor de bemiddelaar zelf; de bemiddelaar zal geen opdracht aanvaarden 

indien er redenen zijn die hem beletten de opdracht op te nemen of verder te zetten die de vrijwillige positie in het gedrang 

brengt.  

 

Artikel 5 - Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

5.1. De bemiddelaar eerbiedigt de principes van de vertrouwelijkheid.  

5.2. De bemiddelaar garandeert aan de partijen de geheimhouding van wat hij tijdens het bemiddelingsproces verneemt. Hij 

verbindt zich ertoe de inhoud of het bemiddelingsproces enkel ter sprake te brengen in het kader van casusoverleg of met de 

coördinator, en alleen met het oog op een terugkoppeling voor de correcte toepassing van de methodologie. 

5.3. De bemiddelaar wijst beide partijen op het belang van het principe van de vertrouwelijkheid, in het bijzonder wanneer de 

bemiddeling in verschillende fasen verloopt. 

5.4. De bemiddelaar benadrukt dat de principes van de vertrouwelijkheid geëerbiedigd moeten worden door de personen die 

met hem samenwerken, of die naast de partijen ook bij de bemiddeling optreden. 

 

Artikel 6 - Competenties van de bemiddelaar 

6.1. Een bemiddelaar aanvaardt een bemiddelingsopdracht wanneer hij zich in staat weet om deze tot een goed einde te 

brengen, gelet op zijn bekwaamheden, zijn talenten en zijn ervaring op het gebied van de methodologie van de bemiddeling. 

6.2. De bemiddelaar aanvaardt de bemiddelingsopdracht indien hij in staat is die opdracht binnen een redelijke termijn te 

kunnen volbrengen en er de nodige aandacht en tijd aan te kunnen besteden. 

6.3. De bij het provinciaal netwerk aangesloten bemiddelaar houdt zich aan de richtlijnen van burenbemiddeling; indien hij 

oordeelt daar niet toe in staat te zijn, brengt hij de provinciale coördinator daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

6.4. De bemiddelaar neemt de nodige initiatieven om zijn eigen kennis en vaardigheden inzake bemiddeling op peil te houden. 
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6.5. De bemiddelaars nemen geregeld en minstens twee keer per jaar deel aan een terugkomdag waarbij ervaringen worden 

uitgewisseld aan de hand van reële gebeurde bemiddelingen; daarbij wordt gezorgd dat de aangehaalde voorbeelden 

anoniem worden zodat geen identificatie mogelijk is en inhoudelijk herkenbare gegevens verborgen worden. 

 

Artikel 7 - Co-bemiddeling 

7.1. In het provinciale netwerk wordt de voorkeur gegeven aan co-bemiddeling. 

7.2. Tussen de bemiddelaars worden vooraf afspraken gemaakt over de tijdens het bemiddelingsproces te volgen werkwijze. 

7.3. Elke mogelijke onenigheid tussen de medebemiddelaars wordt buiten de aanwezigheid van de partijen bijgelegd, met als 

enige leidraad de belangen van de partijen. 

7.4. De bemiddelaars overleggen geregeld; indien nodig ook met de betrokken coördinator. 

7.5. Na de co-bemiddeling geven de bemiddelaars een gezamenlijke feedback en koppelen dit terug naar de coördinator. 

 

Artikel 8 - Het verloop van de bemiddeling 

8.1. De bemiddelaar begint een bemiddeling enkel nadat hij hiertoe een aanvraag kreeg vanwege de provinciale coördinator. 

8.2. De bemiddelaar vergewist er zich van dat de betrokken partijen uitdrukkelijk akkoord gaan om een bemiddelingsgesprek 

te beginnen. 

8.3. De bemiddelaar draagt er steeds zorg voor dat het bemiddelingsproces verloopt met eerbiediging van de principes van 

wederzijdse eerbied en een juiste evenwicht in de communicatie tussen de partijen.  

8.4. De bemiddelaar schorst of onderbreekt de bemiddeling indien nodig; hij licht steeds de partijen samen in omtrent het 

gesprek dat hij houdt met de partijen afzonderlijk, alsook over werkingsregels die hij daarbij zal toepassen. 

8.5. De bemiddelaar laat zich niet leiden door het verlangen om een bemiddeling koste wat kost tot een goed einde te 

brengen; hij laat steeds de belangen van de partijen voorop gaan in het zoeken naar een evenwichtige oplossing die hun 

goedkeuring wegdraagt en die zij vrij(willig) aanvaarden. 

8.6. De bemiddelaar waakt erover dat de akkoorden die tot stand gekomen zijn in het kader van de bemiddeling door elke 

partij op dezelfde manier worden begrepen; hij sluit een bemiddeling niet af zonder zich ervan te hebben vergewist dat de 

partijen de nodige maatregelen genomen hebben opdat de uitvoering van het akkoord op serene wijze doorgang zou kunnen 

vinden. 

 

Artikel 9 - Einde van de bemiddeling en opvolging 

9.1. Indien de buren het vragen, kan de bemiddelaar met hen afspreken om na een bepaalde periode de opvolging van het 

gemaakte akkoord te toetsen.  

9.2. Bij het afsluiten van de bemiddeling vraagt de bemiddelaar uitdrukkelijk aan de buren of zij er in toestemmen om in de 

toekomst gecontacteerd te worden over hun mening en ervaringen met burenbemiddeling (met het oog op de evaluatie van de 

lokale en provinciale projecten). 

9.3. De bemiddelaar maakt de buren ook duidelijk dat vanaf het sluiten van de bemiddeling zij zich voor een nieuwe 

bemiddeling (nieuw feit of heropflakkering van het reeds bemiddelde feit) opnieuw tot de coördinator moeten wenden en niet 

rechtstreeks tot de bemiddelaar. 

9.4. De bemiddelaar vult de registratiefiche in en stuurt die naar de coördinator. De coördinator zorgt voor de terugkoppeling 

naar de doorverwijzers of andere betrokken diensten. Over de inhoud van de gevoerde gesprekken wordt geen informatie 

gegeven gelet op de vertrouwelijkheid. 

9.5. Eens de bemiddeling beëindigd is, wordt het dossier gesloten bij de coördinator. 

9.6. Een keer per jaar en telkens wanneer het nodig wordt geacht wordt een samenwerkingsgesprek georganiseerd tussen de 

bemiddelaar en de coördinator, waarbij elke partij het functioneren in het bemiddelingsproject bespreekt en evalueert. 

 

Artikel 10 - Kostprijs 

10.1. Burenbemiddeling wordt gratis aangeboden aan conflicterende buren; de bemiddelaar zal dus geen vergoeding van de 

partijen aanvaarden. 

10.2. De bemiddelaar wordt verzekerd via een afsprakennota met het provinciebestuur;  

10.3. Voor de onkosten die hij in het kader van een bemiddelingsopdracht van het provinciale netwerk verricht 

(verplaatsingsonkosten buiten de eigen gemeente, telefoon, enz) wordt de bemiddelaar vergoed via een overeenkomst met de 

provinciegouverneur en na het indienen van een schuldvordering. 

 

Leuven, 2010 – versie aangepast feb 2014 

Besproken in Provincie Overlegplatform BurenBemiddeling en POCB 
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BIJLAGE 4: PROFIEL VAN DE VRIJWILLIGE BEMIDDELAAR 

 

Bij burenbemiddeling staat het herstellen van de communicatie tussen de buren centraal. De achterliggende 

doelstelling van burenbemiddeling is tevens het herstellen van de sociale cohesie tussen buren en in een wijk, het 

verhogen van het veiligheidsgevoel en het leefbaarheidsgevoel van de buurt.   

 

Algemene functieomschrijving van de vrijwillige burenbemiddelaar 

− de (vrijwillige) bemiddelaar staat in voor het voeren van het bemiddelingsgesprek 

− in principe zal het bemiddelingsgesprek gevoerd worden door 2 bemiddelaars 

− het contacteren van de partijen 

− stimuleren tot het voeren van een gesprek  

− registratie van activiteiten 

− rapportering en overleg met de lokale projectcoördinator 

− het naleven van de deontologische code 

− het invullen van een evaluatiefiche 

− op regelmatige tijdstippen vinden intervisiegesprekken plaats met de lokale coördinator ter ondersteuning 

van de bemiddelaars 

− intensief overleg met de lokale coördinator 

 

Kennis 

− het opleidingsniveau is niet bepalend; het komt er veeleer op neer te beschikken over een bepaalde mate 

van sociale intelligentie, sociale en communicatieve vaardigheden.  

− pluspunt is over noties te beschikken welke overheidsdienst voor welke zaken bevoegd is (bijvoorbeeld 

gemeente, politie, parket, vredegerecht, enz.); deze kennis kan eventueel door de coördinator aan de 

vrijwilligers bijgebracht worden. 

 

Vaardigheden 

− sociaal voelend   

− beschikken over de nodige communicatieve en verbale vaardigheden 

− probleemoplossend ingesteld zijn  

− een positief gesprekklimaat scheppen en de partijen aanzetten met elkaar te communiceren  

− een gesprek op een geordende manier laten verlopen zodat alle partijen op een gelijke manier aan bod  

komen en duidelijke afspraken worden gemaakt 

− bekwaamheid om het verhaal of conflict te herbenoemen: nagaan of de buren begrijpen wat de andere 

zegt door kort samen te vatten en te reflecteren  

− beschikken over een nuchter en realistisch inschattingsvermogen  

− relativeringsvermogen  

− met emoties kunnen omgaan 

− creatief denken: alle opties om tot een oplossing te komen openhouden 

− actief kunnen luisteren en afstand nemen van de eigen waarden en normen  

− goed rapporteren naar de coördinator 

 

Attitude 

− integer en neutraal  

− objectief  

− respect voor de mening van anderen (noch favoritisme, noch discriminatie) 

− discreet  

− positief  ingesteld  

− beschikbaar en geëngageerd om tijd vrij te maken voor deze opdracht 

− bereid tot bijscholing en bijsturing 
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BIJLAGE 5: BEOORDELINGSMATRIX SELECTIEGESPREK 
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BIJLAGE 6: INHOUD VAN DE OPLEIDING 

 

De opleiding methodiek burenbemiddeling is een opleiding die georganiseerd wordt ter ondersteuning van de 

lokale burenbemiddelingsprojecten en het provinciale netwerk van vrijwillige burenbemiddelaars. Het aantal 

deelnemers per opleidingssessie is beperkt tot 15 waardoor een intensieve en praktijkgerichte training van de 

kandidaat-bemiddelaars mogelijk is.  

 

De opleidingssessie vindt plaats in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse (op 

wandelafstand van het station Zellik) of in het Provinciehuis in Leuven. De opleiding duurt 40 uur, in principe 

gespreid over vijf dagen en een halve dag waarop de inschakeling als vrijwillig burenbemiddelaar besproken 

wordt alsook de samenwerking.  Avond- of weekendsessies kunnen georganiseerd worden als de vraag  

voldoende groot is. 

 

De opleiding is zodanig opgebouwd dat de deelnemers op een interactieve manier de theoretische concepten 

aangeleerd krijgen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van praktische vaardigheden die nuttig zijn bij het 

functioneren als bemiddelaar. Deze vaardigheden worden praktisch bijgebracht door rollenspelen. Daarbij komen 

volgende zaken aan bod:    

 inzicht in de processen die zich voordoen wanneer mensen met elkaar communiceren 
 actief luisteren en het geven van feedback 
 inzicht in de positie die ieder inneemt tijdens het conflict 
 inzicht in het oplossen van conflicten 
 toepassing conflicthantering- en bemiddelingstechnieken 
 aanleren van de fasen van het bemiddelingsproces 

 

De opleiding geeft de nodige basis om als bemiddelaar aan de slag te gaan. Thematische terugkomdagen en  

intervisiemomenten worden eveneens georganiseerd om opgedane ervaring met elkaar te delen.  

 

Zie ook: www.vlaamsbrabant.be/pivo - zie bij bestuursschool – vaardigheden  

 

 

http://www.vlaamsbrabant.be/pivo
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BIJLAGE 7: OPVOLGINGSFICHE BURENBEMIDDELING 

DOSSIERNUMMER:  
DATUM AANMELDING: 

Opvolgingsfiche aanmelding burenbemiddeling 
 
Beste burenbemiddelaars,  

spreek onderling af wie de fiche invult. Voor vragen kunnen jullie terecht bij de provinciale coördinatoren 
burenbemiddeling op het nummer 016/26 78 01 of via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. 

 
CONTACTGEGEVENS 12

            
 

Coördinator  

Bemiddelaars 
en telefoon 

  

  

 

 Gegevens buur 1 Gegevens buur 2 

Namen   

Adres 
 

 
 

 

Telefoonnummer   

Gsm-nummer   

E-mail   

Extra info (vb. taal) 
 

  

Kenmerk woning 
(vb. app, open  bebouwing) 

  

Kenmerk buurt  
(vb. buitenwijk, stadskern) 

  

 

Wie is de verwijzer 

Eigen initiatief/ initiatief familie  

Politie  

Vrederechter /Parket/ Advocaat  

Gemeente  

Sociale huisvestingsmaatschappij  

Andere, namelijk: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
12

  De registratie gebeurt op basis van het dossiernummer. De identiteitsgegevens worden louter gebruikt ter ondersteuning van de 
bemiddelaar gedurende het bemiddelingsproces. Er wordt met alle discretie omgegaan met de identiteitsgegevens en verwijderd na de 
bemiddeling. 

Aard van het conflict 

Geluidsoverlast  

Dieren  

Jongeren of kinderen  

Geur/rook  

Gemeenschappelijke ruimtes  

Pesten/lastig vallen/bedreigingen  

Bomen/planten/struiken  

Rommel/sluikstort/vuil  

Parkeerproblemen  

Erfafscheiding  

Andere, namelijk  

Context conflict 

Interculturele verschillen  

Intergenerationele verschillen  

Statusverschillen  

Andere dagindeling  

Oude – nieuwe bewoners  

Geen zichtbare  

Andere  

mailto:burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
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Situatieschets bij aanmelding  
(omschrijving waarover het conflict gaat, welke stappen zijn reeds genomen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Andere partijen betrokken in het conflict? (vb. contactgegevens via wijkagent gekregen) 

 
 
 

 
 

Contacten 

Datum 

Contactnemer 
Buur, 

bemiddelaar, 
dienst 

Telefoon, 
mail, 

bezoek 
Met wie? Tijdsduur 

Ingewonnen informatie: 
(niet over inhoud) 
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Situatie na aanmelding 

Vraagt / accepteert intakegesprek   

Probleem lost vanzelf op  
(vb. verhuis)  

 

Gaat zelf naar buur  

Ongeschikt voor bbm  

Wil enkel advies of informatie  

Wil geen bemiddeling  

Wil anoniem blijven  

Dossier doorverwezen naar; politie, 
vrederechter,… 

 

Andere  

 

Situatie na intake Buur 1 Buur 2 

Vraagt / accepteert bemiddeling    

Probleem is vanzelf opgelost  
(vb. verhuis)  

  

Gaat zelf naar buur   

Krijg geen contact   

Ongeschikt voor bbm   

Wil enkel advies of informatie   

Wil geen bemiddeling   

Wil anoniem blijven   

Dossier doorverwezen naar; politie, 
vrederechter,… 

  

Andere   

 

Resultaat bemiddelingsgesprek 
(indien mogelijk, extra commentaar: vlogen elkaar in de armen, opgelost via intakes…) 

Niet gestart  Vb. opgelost via intakes/ gepland gesprek niet 
doorgegaan/kiezen een andere procedure 

Geslaagd met mondeling akkoord  

Geslaagd met schriftelijk akkoord  

Bemiddelingsgesprek is niet gelukt  

Geslaagd zonder overeenkomst (enkel 
communicatie hersteld, maar geen 
akkoord over probleem) 

 

Andere  

 

Verder verloop 

Feedback te gegeven aan doorverwijzende dienst/ 
betrokkenen? (voor coördinator) 

 

Conflict moet doorverwezen worden naar (welke 
dienst)? 

 

De buren vragen follow-up. (Hoe en wanneer?)  

 
 
 
 
 


