
JIJ: vredestichter     WIJ: ruzieleverancier 
Gun jij iedereen fijne buren? 

 
“De buurvrouw wordt iedere dag uitgescholden door haar buurman en vraagt zich af: 

was het nou zo erg om te vragen of de muziek zachter mag?” 
 
Burenruzie is voor niemand prettig. Daarom zoeken wij bemiddelaars die graag vrede willen stichten. 
 
Wat doe jij als buurtbemiddelaar: 

- Na het inlezen van de melding, ga je met een collega bemiddelaar op huisbezoek bij de buur 
die gemeld heeft. 

- Samen luister je naar het verhaal en de beleving van deze buur (en hopelijk krijg je een lekker 
bakkie koffie). 

- Aansluitend ga je onverwachts met je collega bemiddelaar, langs bij de andere buur, de 
mogelijke veroorzaker en door de ogen van de eerste buur, een verschrikkelijk persoon. 

- Samen luister je naar het verhaal en de beleving van deze buur.  Vaak hetzelfde verhaal… 
maar dan andersom. 

- Je blijft neutraal en onpartijdig en gaat op zoek naar het gezamenlijke belang van de buren. 
- Jij en je collega buurtbemiddelaar proberen om de ruziemakers om tafel te krijgen, onder 

jullie begeleiding en met jullie ondersteuning. 
- Samen een bemiddelingsgesprek voeren en er mede voor zorgen dat ze lachend de deur uit 

gaan.  
 
Het is goed om te weten dat je altijd met een ervaren buurtbemiddelaar op pad gaat. 
Daarnaast helpen wij je graag om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. Jij kan bij ons 
uiteenlopende trainingen volgen zoals intuïtief bemiddelen, bemiddelen bij kwetsbare mensen, 
verdieping coachingsvaardigheden, bespreekbaar maken van gevoelens, stimuleren eigen kracht etc. 
En….. weet dat er al ruzie is tussen de buren, dus je kan het niet erger maken. 
 
De buurtbemiddelaar die we zoeken:  

- heeft goede oren 
- is geduldig wil mensen helpen zodat zij weer prettig naast elkaar kunnen wonen 
- kan mensen het gevoel geven dat ze wel gehoord worden 
- staat open voor heel veel verschillende meningen 
- wil nieuwe werelden leren kennen 
- houd wel van een bakkie koffie of thee 

 
Dit maakt het extra leuk voor jou: 

• Dit werk is heel leerzaam, je ontwikkelt vaardigheden 

• Verdiepingstrainingen afgestemd op jouw behoefte 

• Veel persoonlijke aandacht 

• Teambuildingsactiviteiten 

• “Buurtbemiddelaars” zijn hele leuke mensen om te leren kennen 

• Je praat mee over het verder ontwikkelen van buurtbemiddeling 

• Je beheert je eigen agenda (Geen tijd? Geen probleem.) 
 
Dus vredestichter, heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?  
Mail ons waarom JIJ jouw vrije tijd bij ons wil doorbrengen: info@buurtbemiddelingenschede.nl 
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