
Wil jij buurtbemiddelaar worden ? 

 

Zoek je een nieuwe uitdaging? Ben je 

onpartijdig en kun je goed luisteren? Vind je het 

leuk om te helpen bij het oplossen van 

conflicten tussen buren? Dan is vrijwillig 

buurtbemiddelaar iets voor jou. 

De bemiddelaars van buurtbemiddeling Almelo 

krijgen een speciale opleiding ter voorbereiding 

en ze worden regelmatig bijgeschoold. 

Van bemiddelaars wordt verwacht dat ze: 

 goed kunnen luisteren; 

 onpartijdig zijn; 

 ruimte geven aan partijen om hun eigen 

oplossingen te zoeken; 
 kunnen samenwerken met collega-

bemiddelaars; 

 tijd hebben voor deskundigheids-

bevordering van zichzelf en hun 

teamgenoten; 

 anderen graag helpen om weer een goede 

verstandhouding met de buren te krijgen. 

 

Bemiddelaar zijn is uitdagend en het vraagt niet 

heel veel tijd. Gemiddeld moet je rekenen op 1 

tot 2 dagdelen per maand voor de 

bemiddelingen. De tijdstippen bepaal je in 

overleg, afhankelijk van de situatie en de 

mogelijkheden. Daarnaast zijn er 5 keer per 

jaar bijeenkomsten (buiten kantooruren). 

 

Belangstelling? 

Als je belangstelling hebt om bemiddelaar te 

worden neem dan contact op met de 

kwartiermaker Gertjan Krediet.  

Stuur een mail naar 

info@buurtbemiddelingalmelo.nl 

of bel naar 0619201295 

Binnenkort in Almelo 
In de zomer van 2016 start buurtbemiddeling 

in de gemeente Almelo. Op dit moment wordt 

er hard gewerkt om alles in de startblokken te 

krijgen. In deze folder lees je meer over 

buurtbemiddeling. 

 

Wat is buurtbemiddeling ? 

Buurtbemiddeling helpt om problemen tussen 

buren te bespreken. Bemiddelaars praten eerst 

met beide buren afzonderlijk. Daarna zorgen 

zij voor een gezamenlijk gesprek en helpen bij 

het maken van afspraken. 

Let op:  

het aanvragen van een bemiddeling is op 

dit moment nog niet mogelijk. 

Kijk voor meer informatie op 

www.buurtbemiddelingalmelo.nl 

Hoe werkt buurtbemiddeling ? 

 

1. De bewoner neemt contact op met 

buurtbemiddeling. 

2. De coördinator buurtbemiddeling luistert 

naar het probleem en bekijkt of het voor 

bemiddeling geschikt is. 

3. Vervolgens zoekt de coördinator twee 

geschikte bemiddelaars. 

4. De bemiddelaars maken een afspraak met 

de bewoner en komen langs om uw verhaal 

te horen. 

5. Als de bewoner toestemming geeft, 

proberen de bemiddelaars met de buren te 

spreken. Daar luisteren de bemiddelaars 
naar hun kant van het verhaal. 

6. Als de buren ook akkoord gaan dan maken 

de bemiddelaars een afspraak voor een 

gesprek met beide partijen. Dit gesprek is 

op neutraal terrein. 

7. De bemiddelaars zorgen ervoor dat het 

gesprek goed en rustig verloopt. 

8. Tijdens het gesprek maakt u met elkaar 

afspraken hoe het weer goed kan gaan. 

 

Met welke klachten kunnen bewoners bij 

buurtbemiddeling aankloppen? 

 

Je kunt denken aan geluidsoverlast, rommel in 

het trappenhuis, harde muziek, overhangende 

takken, blaffende honden, vernieling, stank, 

parkeeroverlast en pesterijen. 

 

Meer weten? 

Stuur een mail naar 

info@buurtbemiddelingalmelo.nl 

of bel naar 0619201295 
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