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Buurtbemiddelaar
Buurtbemiddeling Vianen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag hun steentje willen
bijdragen aan de leefbaarheid in hun stad.
Wat is Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. Getrainde
vrijwilligers helpen buren of buurtgenoten om zelf hun problemen op te lossen. Zij luisteren naar het
verhaal van beide partijen en helpen hen om samen tot een oplossing te komen die voor beide
partijen aanvaardbaar is.
Voor Buurtbemiddeling is een parttime beroepskracht werkzaam, die de vrijwillige
buurtbemiddelaars ondersteunt.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar mensen met uiteenlopende achtergronden en verschillende leeftijden. Een
speciale opleiding is niet vereist. Ben je van huis uit al een vredestichter, ben je minimaal 21 jaar,
kunt je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je minimaal één keer per maand bemiddelen? Dan is
Buurtbemiddeling iets voor jou!
Taken
• Het voeren van afzonderlijke intakegesprekken bij de buren thuis.
• Het leiden van het gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie.
• Deelname aan intervisie bijeenkomsten (circa 6 keer per jaar).
Wat vragen we
• Flexibele inzet bij huisbezoeken en bemiddelingen
• Een onpartijdige, open en respectvolle houding
• Goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen
• Bereidheid om in de avonduren te werken
• Geheimhouding van ingebrachte zaken
• Bereidheid om deel te nemen aan de basistraining buurtbemiddeling en de jaarlijkse
verdiepingstraining.
Tijdsinvestering
Beschikbaarheid van circa 2 tot 4 uur per week

Wat bieden we
Welzijn Vianen staat in het hart van de Viaanse samenleving en is een mooie organisatie om voor te
werken. Wij zetten ons er actief voor in dat onze vrijwilligers zich kunnen blijven ontwikkelen en
hebben een actueel vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligers worden geïntroduceerd in de organisatie en krijgen een goede begeleiding. Daarnaast is
er een collectieve verzekering voor vrijwilligers, m.b.t. aansprakelijkheid, rechtsbijstand en
ongevallenschade.
Durft u de uitdaging aan?
Heb je interesse in deze boeiende en afwisselende functie?
Neem dan contact op met:
Jette Bertels (coördinator buurtbemiddeling),
T 06 47920229 of 0347 - 374 097
j.bertels@welzijnvianen.nl
Meer informatie over Welzijn Vianen vind je op onze site www.welzijnvianen.nl

