
Kopje koffie, buur?



32

Voorwoord

Burenbemiddeling Gent startte in 2010 met 25 gemotiveerde vrijwilligers en   
1 coördinator. De doelstelling was om buren, via het herstel van communicatie, beter te 
laten samenleven. Nu, 5 jaar later, is het tijd om terug te blikken en te evalueren. 
Dit boekje brengt niet alleen de cijfers, maar ook de verhalen van de bemiddelaars, 
partners en andere mensen die nauw betrokken zijn bij burenbemiddeling.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de 
burenbemiddeling in Gent. Dankzij de inzet van het team vrijwilligers en het engagement 
van de partners is het mogelijk om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan te 
bieden aan iedereen die in Gent woont of verblijft.

Natalie Troch
Coördinator burenbemiddeling
14 april 2015
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Hoe kwam burenbemiddeling in Gent tot stand?

Blaffende honden, overhangende takken, luide muziek, vuilnis dat op de verkeerde dag 
buiten wordt geplaatst, sluikstorten, verkeerd parkeren, roddels, scheldpartijen, … 

Conflicten tussen buren kunnen de buurt verzuren en het leven er heel onaangenaam 
maken. Als de spanning tussen buren toeneemt, kan er een grimmige sfeer ontstaan. 
Wanneer niemand iets onderneemt, kan de situatie escaleren, denk maar aan incidenten 
waarbij buren elkaar te lijf gaan na de zoveelste ergernis of scheldpartij.  

Met burenbemiddeling willen we dergelijke burenconflicten op een laagdrempelige 
manier aanpakken. De focus ligt op het bevorderen of herstellen van de directe 
communicatie. We willen er vooral de zelfredzaamheid van de burger bij conflicten en 
ergernissen mee stimuleren.

Burenbemiddeling komt niet in de plaats van justitie of politie maar biedt een alternatief 
waarbij we proberen om in samenspraak tot een oplossing te komen.

In 2009 onderzocht, op vraag van Burgemeester Daniël Termont, de Dienst Lokale 
Preventie en Veiligheid van de Stad Gent of de Stad burenbemiddeling als dienst-
verlening aan haar burgers kon aanbieden. Hiervoor werd een coördinator, Natalie Troch, 
aangeworven. Een jaar lang trof zij alle voorbereidingen om een goede basis te leggen 
voor het project zoals: een draagvlak creëren, een stuurgroep oprichten, een draaiboek 
ontwikkelen en 25 vrijwilligers selecteren en opleiden tot bemiddelaars. 

Na 2 jaar werd het project positief geëvalueerd. De doelstellingen werden ruimschoots 
behaald en in 2012 won burenbemiddeling de Provinciale Vrijwilligerstrofee van 
Oost-Vlaanderen. Wegens het grote succes werd burenbemiddeling een onderdeel van 
de reguliere werking van de Stad Gent. 

In de loop van de eerste twee jaar kregen we verschillende keren de vraag om te 
bemiddelen tussen ‘groepen’ die met elkaar in conflict waren. Om die bemiddeling  
verder uit te werken werd Ann Cappuyns aangeworven als coördinator voor ‘buurt-
bemiddeling’. Buurtbemiddeling bemiddelt tussen groepen van mensen die gebruik-
maken van eenzelfde publieke ruimte, waarbij één partij overlast ervaart van de andere. 
Beide groepen hebben baat bij het maken van afspraken. Bijvoorbeeld: voetballende 
jongeren in een park, zwervers die op een plein rondhangen, schoolgaande jongeren 
die voor en na schooltijd de buurt gebruiken, een jeugdbeweging die in het weekend 
gebruikmaakt van een terrein enz.

Interview: Burgemeester Daniël Termont 

Hoe bent u op het idee gekomen om burenbemiddeling aan te bieden in Gent?
In Gent werken we al heel lang op drie sporen tegelijk: preventie, repressie en curatie. 
Ik gruw van een samenleving waarin mensen niet meer met elkaar (durven) praten.
Mensen moeten niet altijd meteen naar de politie bellen voor een klein geschil, laat 
staan dat ze meteen een advocaat onder de arm moeten nemen. Ze moeten vooral hun 
buren aanspreken, en als dat niet lukt, kan burenbemiddeling hen daarbij helpen. 
Bewoners helpen andere bewoners het beter met elkaar te vinden, dat is mooi. 
Daar hoeft niet meteen een uniform bij te pas te komen.

Hoe maakt u de keuze om door te verwijzen naar burenbemiddeling?   
Waar houdt u rekening mee?                   
Als ik een melding binnenkrijg over een geschil met een buur, ga ik eerst na of we via een 
stadsdienst kunnen helpen. Want: soms ligt een vergissing in de dienstverlening van de 
Stad aan de basis van het probleem, of is het een probleem dat de Stad zélf kan oplos-
sen. Het is pas als het om een puur burengeschil gaat waarvan ik denk dat bemiddeling 
zou kunnen helpen, dat ik de melding naar burenbemiddeling doorstuur.

Merkt u een verschil tussen de conflicten die zijn opgelost met, en conflicten 
die zijn opgelost zonder de hulp van burenbemiddeling?
Van elk dossier krijg ik te horen wat het resultaat was. Het belangrijkste is: het maakt 
voor de mensen niet uit op welke manier een probleem opgelost wordt, als dat maar 
gebeurt. Ik heb een groot vertrouwen in burenbemiddeling en de mensen die er werken: 
als ik een dossier heb overgemaakt hoef ik het niet meer persoonlijk op te volgen. Ik ben 
zeer tevreden over de werking. De zeer goede resultaten bewijzen dat burenbemiddeling 
echt een aanwinst is! 
 

‘Ik heb een groot vertrouwen in burenbemiddeling 
en de mensen die er werken.’
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Interview: Leo Van Garsse -  Vakgroep UGent Sociale Agogiek en 
lid van de stuurgroep burenbemiddeling

Waarom besloot u om deel te nemen aan de stuurgroep burenbemiddeling?

Voor bemiddeling zou het een rampscenario zijn als dat een gesloten club van experten 
zou worden. Ik merk dat er een beweging bezig is van professionalisering van bemid-
deling: allerlei diploma’s, erkenningen, verplichte verzekeringen,…. Zo wordt de bemid-
deling weer afgenomen van de mensen. Bemiddeling moet gepopulariseerd worden 
en laagdrempelig zijn. De bemiddelaar moet een gewone burger kunnen zijn, want de 
basishouding van een bemiddelaar is een houding des mensen. Via bemiddeling krijg je 
een spiegel voorgeschoteld. Vaak maak je de bedenking ‘Dit zou mij ook kunnen over-
komen!’ of ‘Ik zou ook op die manier reageren.’ Burenbemiddeling kiest er bewust voor 
om vrijwilligers in te schakelen als bemiddelaars, dat vind ik een goede zaak. Hierdoor 
stimuleer je de capaciteit binnen de maatschappij. De burger leert om op een construc-
tieve en open manier om te gaan met conflicten. Bemiddeling zou een cultuur moeten 
worden. Toen Natalie contact met mij opnam, merkte ik een grote gedrevenheid. Uit het 
niets kwam een nieuw idee tot stand, zoals vaak gebeurde tijdens de jaren 1970-1980. 
Momenteel zitten we met een overinstitutionalisering. Ik vond burenbemiddeling een 
mooi idee, dat de steun verdient van Suggnomè (Forum voor herstelrecht en bemidde-
ling) en de academische wereld, daar wilde ik graag toe bijdragen.

Welke uitdagingen ziet u voor burenbemiddeling? 

Hoe kunnen we op een gerichte manier vrijwilligers en burgers ervaringen in bemidde-
ling blijven meegeven? Hoe kunnen we destigmatiserend werken met de partijen die een 
beroep doen op bemiddeling? Hoe kunnen we tegen de stroom van het specialiseren 
ingaan? Ik denk dat dat kan door ervaringen te delen. Zo kom je tot veel nieuwe inzich-
ten. Ruimte laten aan de bemiddelaars om via gezond verstand, creativiteit en durf ver te 
komen in hun bemiddeling. Durven loslaten.

Waar ik ook een immense uitdaging in zie, is in het omgaan met radicalisering. De verzu-
ring en het risico op conflicten is groot. De interculturele bemiddeling verliest daardoor 
zijn vrijblijvendheid. Het gaat hier over meer dan je gezond verstand gebruiken. Er moet 
goed over worden nagedacht. Welke rol kan burenbemiddeling daar eventueel in spelen? 
We moeten de angst wegnemen door kennis en door ons in te leven in andere culturen. 
Dat is boeiend, maar tegelijk is het ook een grote uitdaging. Daaraan gekoppeld stel ik 
mij de vraag: ‘Hoe tolerant kun je zijn? Waar kom je voor op? Waar sta je dan voor? 
Hoe ver komen we als we ons altijd openstellen? Welke rol speelt de figuur van bemid-
delaar ten opzichte van tolerantie?‘ Mensen kunnen zich dan afvragen: ‘Is dit een soort 
godsdienst?’ Stel je  je dan voor alles open? 

‘De bemiddelaar moet een gewone burger 
kunnen zijn want de basishouding van een 
bemiddelaar is een houding des mens.’
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Interview: Liliane (47), burenbemiddelaar sinds 2011

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld als vrijwilliger voor burenbemiddeling?

Ik vind het niet fijn als er ruzie is en probeer altijd te bemiddelen. Ik had al een opleiding 
gevolgd tot bemiddelaar en heb mij dan ook spontaan kandidaat gesteld. Ik vind buren-
bemiddeling een mooi initiatief en ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. 

Wat motiveert u? 

Bij iedere bemiddeling leer ik hoe mensen verschillend zijn qua reacties, aanpak en 
keuzes. Daardoor evolueert ook mijn eigen manier van omgaan met nieuwe situaties. 
Bemiddeling heeft mij meer innerlijke rust gebracht. Ik heb geleerd dat verschillende 
waarheden en visies naast elkaar kunnen bestaan. Er bestaat niet zoiets als één waar-
heid. Het is oké om het oneens te zijn. Je hoeft de ander niet te overtuigen van jouw 
visie. Het enige wat belangrijk is, is dat de ander hoort waar je mee zit en dat hij dat 
begrijpt en rekening wil houden met jouw behoeften. Hij hoeft er daarom niet hetzelfde 
over te denken als jij.

Wat zijn de eigenschappen van een goede bemiddelaar? 

Een bemiddelaar moet in eerste instantie heel goed kunnen luisteren, zowel met zijn 
oren als met zijn ogen. Communicatie verloopt niet alleen verbaal. Ook non-verbaal 
geven mensen heel wat emoties en belevingen mee. Als bemiddelaar moet je daar alert 
voor zijn. Naast luisteren is het kunnen aanvaarden van diversiteit in houdingen, reacties 
en persoonlijkheid heel belangrijk. Daar geen oordeel over hebben en openstaan voor 
iedereen is heel belangrijk.

Wat geeft u voldoening?

Wanneer ik merk dat er evolutie is in het gedrag van mensen of hun zienswijze op de 
situatie. Er hoeft niet noodzakelijk een akkoord of een oplossing te zijn, maar als mensen 
op een andere manier naar de situatie kijken of zeggen dat ze geëvolueerd zijn, dan geeft 
mij dat heel veel voldoening. Iedere verandering, ieder nieuw inzicht kan op zich al voor 
een oplossing zorgen. Wanneer mensen op een andere manier communiceren of de 
situatie anders bekijken, kan een probleem soms vanzelf verdwijnen.

Wat vindt u moeilijk?

De grens bepalen van wat bemiddelbaar is. Is de persoon woest vanwege de kwestie of is 
zijn woedeaanval een persoonlijk probleem? Dat onderscheid bepaalt of we in bemid-
deling kunnen gaan dan wel of de persoon nood heeft aan therapeutische begeleiding. 
Die grens is soms moeilijk te bepalen. Maar we worden als burenbemiddelaars goed 
begeleid en kunnen bij twijfel altijd terecht bij de coördinatoren. Ook het feit dat we 
altijd met twee bemiddelaars op stap gaan, biedt als voordeel dat we daarover samen 
van gedachten kunnen wisselen.

Hoe verloopt burenbemiddeling?

Burenbemiddeling verloopt (meestal) in 5 stappen:

Stap 1: Een inwoner van Gent of een verwijzer neemt (telefonisch of per mail) contact op 
met de coördinator van burenbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is. De proble-
men moeten te maken hebben met samenleven dat moeilijk verloopt.

Stap 2: Wil de melder in gesprek gaan met zijn buur om zo samen na te denken over een 
oplossing, dan wordt er door 2 vrijwillige burenbemiddelaars een afspraak gemaakt voor 
een kennismakingsgesprek bij de initiatiefnemer thuis.

Stap 3: Na het huisbezoek bij de aanmelder neemt een bemiddelaar telefonisch contact 
op met de andere buur om een afspraak vast te leggen. Tijdens het kennismakings- 
gesprek krijgt ook de andere buur tijd en ruimte om zijn verhaal te doen en ongedwon-
gen te beslissen om al dan niet in te gaan op het aanbod van bemiddeling.

Stap 4: Wanneer beide buren beslissen dat ze willen bemiddelen, vindt er een bemidde-
lingsgesprek plaats op een neutrale plek, zoals een Dienstencentrum of Open Huis van de 
Stad Gent. De 2 bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en onder-
steunen de buren bij het maken van afspraken. 

Stap 5:  Enkel wanneer beide buren vragende partij zijn of wanneer een bijkomend 
gesprek een meerwaarde kan betekenen, organiseren de bemiddelaars een terugkom-
gesprek.  
 

 

‘Bij iedere bemiddeling leer ik hoe 
mensen verschillend zijn in hun 
reacties, hun aanpak en hun keuzes.’
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Interview: Karin (62), burenbemiddelaar sinds 2010

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld als vrijwilliger voor burenbemiddeling? 

Toen in 2010 de oproep werd gelanceerd voor vrijwilligers voor burenbemiddeling, werd 
ik net ter beschikking gesteld in het onderwijs. Ik had altijd lesgegeven in communicatie-
vaardigheden en wilde voeling houden met de professionele materie waar ik mijn hele 
carrière mee bezig was geweest. Het bemiddelingsaspect was nieuw voor mij en leek een 
mooie uitdaging. Daarnaast wilde ik er graag mee voor zorgen dat mensen via kleine ge-
baren zoals een attentie, bevestiging,… in een aangenamere samenleving kunnen wonen.  

Wat motiveert u?

De vele vormingen, met als topper de teambuilding, vind ik enorm interessant. Ik merk 
dat onze kennis van het bemiddelen, ik noem het onze toolkit, daardoor steeds beter 
gestoffeerd wordt. Dankzij burenbemiddeling maak ik ook deel uit van een boeiend team 
van bemiddelaars. 

Wat zijn de eigenschappen van een goede bemiddelaar? 

Een goede bemiddelaar is communicatief vaardig, open-minded en straalt positiviteit 
uit. Als bemiddelaar moet je geloven in mensen en hen een goed gevoel geven door de 
manier waarop je met hen omgaat. Je moet hen op hun gemak kunnen stellen en een 
positieve sfeer kunnen creëren. Een goede bemiddelaar is ook mild en is zelf niet verbit-
terd. Tot slot is een bemiddelaar ook een team player. Wij werken altijd per twee. 
Dat houdt in dat je rekening moet willen houden met je collega, dat je elkaar kunt aan-
vullen en dat je oog hebt voor elkaar. 

Wat geeft u voldoening?

Het doet enorm veel deugd om het mandaat en het vertrouwen te krijgen van de Stad 
Gent om mensen te helpen. Burgers laten ons toe in hun privéleven en ik kan mij daar 
nog altijd over verwonderen. Het verbindend kunnen werken en sleutelen aan de relatie 
tussen mensen voelt goed aan. Kleine successen mogen ervaren geeft mij voldoening. 

Wat vindt u moeilijk?

De moeilijkheidsgraad stijgt tijdens een bemiddelingsproces. De buur die onze hulp 
vraagt staat ervoor open om ons te ontvangen en vertelt gemakkelijk. De andere buur, 
die onze hulp niet gevraagd heeft, motiveren om in bemiddeling te gaan vergt toch 
een aantal andere vaardigheden. De bemiddeling zelf maakte mij vroeger ook nerveus. 
Tijdens het bemiddelingsproces ben ik ook vaak bang dat ik een afspraak of een mailtje 
zal missen, waardoor ik niet meer op de hoogte ben. Het is immers niet altijd gemakkelijk 
om 4 agenda’s op elkaar afgestemd te krijgen.  

‘Een goede bemiddelaar is communicatief 
vaardig, open-minded en straalt 
positiviteit uit.’
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Interview: Fally (57), burenbemiddelaar sinds 2010

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld als vrijwilliger voor burenbemiddeling? 
5 jaar geleden kwam ik net terug uit Kinshasa. Ik wilde graag integreren in Gent, mensen 
ontmoeten en bijdragen tot een betere samenleving. Bemiddeling sluit daarenboven 
dicht aan bij mijn interesses. Ik vind het heel vervelend als mensen ruzie hebben en dan 
wil ik graag helpen. Het is immers een enorme meerwaarde om goede buren te hebben. 
Als je in onmin naast elkaar moet leven dan is dat vreselijk. Ik geloof in het spreekwoord 
‘een goede buur is beter dan een verre vriend’. Kunnen praten met elkaar en elkaar als 
buur af en toe helpen maakt het leven zoveel aangenamer.  

Wat motiveert u?
Dankzij burenbemiddeling leer ik veel bij over mezelf. Ik kom in situaties terecht die mij 
verplichten om naar mezelf te kijken en ik leer hoe ik bepaalde zaken anders kan aanpak-
ken. Burenbemiddeling zorgt ervoor dat ik een spiegel voorgeschoteld krijg. Daarnaast 
geeft het mij een vrij gevoel dat ik zelf mijn mate van engagement kan bepalen. In som-
mige periodes kan ik veel bemiddelingen opnemen, op andere momenten neem ik wat 
gas terug. Dankzij burenbemiddeling ben ik in contact gekomen met heel interessante 
nieuwe mensen. 

Wat zijn de eigenschappen van een goede bemiddelaar? 
Een goede bemiddelaar staat open voor het verhaal van de ander en luistert zonder te 
oordelen. De bemiddelaar is empathisch en is bereid om echt te begrijpen wat de ander 
wil zeggen. Een bemiddelaar zet ook communicatievaardigheden in om de buren te 
helpen elkaar beter te begrijpen. Dat moet op een flexibele en speelse manier gebeu-
ren. Tot slot is het belangrijk dat de bemiddelaar vanop een afstand kan kijken naar het 
probleem en er niet zijn eigen probleem van maakt.  

Wat geeft u voldoening?
Ik haal heel veel voldoening uit de bemiddelingen. Ik vind het fijn om mijn kennis en 
vaardigheden in te zetten om anderen te helpen. Wanneer we de tegenpartij kunnen 
overtuigen om minstens hun verhaal te vertellen aan ons tijdens een huisbezoek dan 
geeft dat mij een prettig gevoel. Ook met één gesprek kan een conflict al opgelost zijn, 
iemand kunnen kalmeren en helpen om nieuwe inzichten te verwerven is heel fijn.  

Wat vindt u moeilijk?
Situaties waarin ik geraakt wordt in mijn eigen kwetsbaarheden. Sommige conflicten 
gaan over zaken waar ik het zelf moeilijk mee heb, zoals onmacht, en dan is het moeilijk 
om afstand te bewaren. Zulke situaties leren me heel veel over mezelf en het is heel fijn 
dat we daarover met de andere bemiddelaars open kunnen communiceren. Wat ik ook 
lastig vind, is dat we altijd met 2 bemiddelaars zijn. De stijl van de ene collega staat al 
dichter bij je eigen stijl dan de stijl van de andere. Maar ook dat is weer een uitdaging: 
leren begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier handelt. Geen makkelijke 
uitdaging, dat is zeker.   

‘Ook met één gesprek kan een conflict al opgelost zijn, 
iemand kunnen kalmeren en helpen om nieuwe inzichten 
te verwerven is heel fijn.’
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Basisopleiding en bijscholing 

De vrijwilligers van burenbemiddeling vertegenwoordigen de Stad Gent. Als Stad willen 
we een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aanbieden. Daarom verwachten we dat 
iedereen die zich inzet als bemiddelaar voor de Stad zich houdt aan de methodiek van 
bemiddelen en de basishouding van het bemiddelen respecteert. Om dat te garanderen, 
moeten de vrijwilligers een 5-daagse basisopleiding tot bemiddelaar volgen en zich 
engageren voor de jaarlijkse bijscholingen, intervisies en teambuildings. 

Het vormingsaanbod speelt telkens in op de noden en interesses van de vrijwilligers. 

2010 Interculturele communicatie
 Non-verbale communicatie
 Omgaan met ‘moeilijke mensen’

2011  Werken met tolken
 Geweldloze communicatie
 Kennismaking met buurtwerk Brugsepoort

2012 Meerzijdige partijdigheid
                Rondleiding justitiepaleis
             Toneel Suggnomè rond herstelbemiddeling

2013 Werking van het vredegerecht
 Oplossingsgericht bemiddelen
 Intuïtieve ontwikkeling
 Werken met tolken 

2014 Feedback geven
 Myers Briggs Type Indicator
 Mediation Matrix

Een tweede doelstelling van de burenbemiddeling is de bemiddelingsmethodiek zo breed 
mogelijk te verspreiden. Daarom bieden we ook aan interne en externe organisaties die 
interesse hebben in de methodieken vorming aan.

De voorbije 5 jaar deden al diverse instanties een beroep op ons: de politie, de Vlaamse 
Vereniging voor Steden en Gemeenten, huisvestingsmaatschappijen en jeugdverenigingen.
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Interview: Sylvie (37), burenbemiddelaar sinds 2010

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld als vrijwilliger voor burenbemiddeling? 

Ik heb altijd al vrijwilligerswerk gedaan en ik was op zoek naar iets nieuws. Ik zag de 
advertentie in het Stadsmagazine en was onmiddellijk geïnteresseerd. Vooral de sociale 
contacten en het feit dat ik op die manier kan bijdragen tot een betere en leefbaardere 
stad spraken mij aan. 

Wat motiveert u?

Dankzij burenbemiddeling kreeg ik nieuwe inzichten en kwam ik in contact met de 
bemiddelingsmethodiek. Ik merk dat ik die inzichten en methodiek ook toepas in mijn 
privéleven en op mijn werk. Daarnaast kom ik ook in contact met mensen en buurten die 
ik anders nooit zou leren kennen. Dat vind ik enorm verrijkend. 

Wat zijn de eigenschappen van een goede bemiddelaar? 

Een burenbemiddelaar moet zijn eigen mening opzij kunnen zetten. Elke keer dat je op 
bezoek gaat bij de buren moet je kunnen binnengaan als een onbeschreven blad dat niet 
oordeelt en geen mening heeft over wie gelijk of ongelijk heeft. 

Wat vindt u moeilijk? 

Wanneer buren instemmen met een bemiddeling maar eigenlijk andere bedoelingen 
hebben. De doelstelling van burenbemiddeling is herstel van communicatie maar als 
blijkt dat een van de partijen daar niet voor openstaat, vind ik dat heel lastig. Je kunt 
elkaar het leven zuur maken, maar is het niet fijner als iedereen het goed heeft? 
Het telefoongesprek met de buur die geen vragende partij is vind ik ook lastig. Je weet 
nooit wie je aan de lijn zult krijgen en hoe hij of zij zal reageren. 

Wat geeft u voldoening?

Wanneer er tijdens een bemiddelingsgesprek begrip ontstaat tussen de buren. 
Eindelijk nemen ze de tijd om eens echt naar elkaar te luisteren en dat kan zo veel 
oplossen. Dat zien gebeuren tijdens een bemiddeling geeft mij heel veel voldoening. 

‘Een burenbemiddelaar moet zijn 
eigen mening opzij kunnen
zetten.’
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Wie zijn de vrijwilligers?

In januari 2010 startte de aanwerving van de vrijwilligers. Na een oproep aan alle Gen- 
tenaars stelden zich 90 mensen kandidaat. We nodigden ze uit voor een infomoment, 
waar we hun uitlegden hoe het project in elkaar zit en wat we van bemiddelaars 
verwachten. De vrijwilligers die na dat infomoment nog altijd interesse hadden, nodig-
den we uit voor een kennismakingsgesprek, waarin we vooral  hun persoonlijkheid en 
vaardigheden peilden. Op basis van al die gesprekken selecteerden we uiteindelijk 25 
bemiddelaars.

Van de 25 vrijwilligers die in 2010 gestart zijn, zijn na 5 jaar nog 18 vrijwilligers (72 %) 
actief. De groep werd in de voorbije jaren uitgebreid met 10 nieuwe bemiddelaars en 
momenteel (2015) zijn er 8 vrijwilligers in opleiding.

De leeftijd van de vrijwilligers varieert tussen 22 en 65 jaar. De gemiddelde leeftijd is 45 
à 46. Er zijn 25 vrouwen en 10 mannen. 50 % van de vrijwilligers is na de kantooruren en 
tijdens het weekend  beschikbaar. Daardoor hoeven de buren geen vakantie te nemen 
om een beroep te kunnen doen op burenbemiddeling. 
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Interview: Luc (68), burenbemiddelaar sinds 2010

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld als vrijwilliger bij burenbemiddeling 
Gent?

Om een bijdrage kunnen leveren tot een meer vreedzame samenleving. Om de bood-
schap te kunnen uitdragen dat het beter is om zelf oplossingen voor problemen met 
elkaar na te streven dan er allerlei officiële instanties (vredegerecht, politie,….) bij te 
betrekken.

Wat geeft u voldoening?

Naast de mogelijkheid om regelmatig heel interessante opleidingen te volgen, groeps- 
intervisies mee te maken die in een ‘open cultuur’ verlopen, zijn er de contacten met de 
coördinatoren en de andere burenbemiddelaars. Mijn eigen sociaal netwerk onderhou-
den en aanpassen is voor mij een bron van geluk. Samen met een collega-burenbemid-
delaar op pad gaan, elkaar beter leren kennen door samen dingen te doen en van elkaar 
kunnen leren is een verrijking voor mezelf.

Over welke eigenschappen moet een vrijwilliger beschikken om bemiddelaar 
te kunnen zijn?

Omgaan met moeilijke en vaak niet–voorspelbare omstandigheden en mensen is voor 
elke bemiddelaar een uitdaging. Bemiddelaars moeten zicht hebben op hun eigen 
sterktes en zwaktes en bereid zijn om voortdurend te willen verbeteren en te leren uit 
hun ervaringen. Die eigenschappen bepalen mee het succes van de bemiddelaars en de 
bemiddeling. 

Wat vindt u moeilijk?

Niet met iedereen even graag op pad gaan, vooroordelen hebben, moeten vaststellen 
dat sommige buren de afspraken niet ernstig nemen. Ook het gebrek aan budget van 
de overheid om de burenbemiddelaars te vergoeden (de vrijwilligers ontvangen een 
forfaitaire onkostenvergoeding van 7 euro per gesprek en zijn verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, aanvulling door Natalie Troch coördinator 
burenbemiddeling) en hen te verzekeren tegen stoffelijke schade is niet bepaald motive-
rend. Daardoor ga je twijfelen aan het belang dat die overheden werkelijk hechten aan 
het initiatief. Als ze in bepaalde doelstellingen geloven, dan drukken ze dat beter uit door 
middelen ter beschikking te stellen dan alleen met mooie woorden. 

Wat motiveert u? 

De vrijheid - eigen aan vrijwilligerswerk - om op basis van mijn eigen agenda al dan niet 
een bemiddeling op te nemen. Ook een geslaagde bemiddeling geeft een prettig gevoel 
en motiveert om door te gaan.

‘Ik ben burenbemiddelaar geworden om een bijdrage te kunnen 
leveren tot een meer vreedzame samenleving.’
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Interview: Elisabeth (42), burenbemiddelaar sinds 2010

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld als vrijwilliger voor burenbemiddeling?

Toevallig las ik het Stadsmagazine, wat ik anders nooit doe, en zag ik de advertentie van 
burenbemiddeling staan. Ik was meteen geïnteresseerd. Sinds ik in een dichtbevolkte 
buurt woon,  ondervind ik aan den lijve hoe essentieel goed nabuurschap is. 

Wat motiveert u?

Het voldane gevoel dat ik eraan overhoud. Dankzij burenbemiddeling kan ik iets terug-
geven aan de maatschappij en kan ik mensen helpen hun bezorgdheden het hoofd te 
bieden. 

Wat zijn de eigenschappen van een goede bemiddelaar?

Een bemiddelaar is iemand die goed kan luisteren en empathisch is. Ik heb geleerd wat 
actief luisteren echt inhoudt en nu pas besef ik hoe moeilijk het soms kan zijn om een 
boodschap goed over te brengen.

Wat vindt u moeilijk?

Het verhaal van de ene buur sluit soms beter aan bij wie je bent als persoon, het is 
een uitdaging om dan niet te veel mee te gaan in dat verhaal. Maar wij krijgen daartoe 
voldoende ondersteuning via intervisie en opleidingen, zodat we professioneel kunnen 
blijven groeien als bemiddelaar.

Wat geeft u voldoening?

Het feit dat burgers vertrouwen hebben in ons, vrijwilligers, en onze hulp aanvaarden, 
vind ik ongelofelijk. Ze schenken ons vertrouwen om samen in gesprek te gaan met bu-
ren waar ze soms al jaren een conflict mee hebben. Dat vind ik een heel fijn gevoel.

‘Ik heb geleerd wat actief luisteren echt inhoudt en nu pas 
besef ik hoe moeilijk het soms kan zijn om een boodschap 
goed over te brengen.’
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Interview: Annick Heirman, inspecteur van de politie Nieuw Gent 
en Iris Van Hoecke, wijkagent.

Hoe maakt u de keuze om een beroep te doen op burenbemiddeling? 
Er mogen geen gerechtelijke feiten aanwezig zijn. Dus zodra er slagen en verwondingen 
aan te pas komen, kunnen we niet doorverwijzen naar burenbemiddeling. Het komt na-
tuurlijk voor dat we doorverwijzen, maar dat de buren dat zelf niet willen omdat ze met 
hun klacht naar de vrederechter willen stappen. 

De moeilijkste ‘klanten’ sturen we sowieso niet naar burenbemiddeling door. Dat zijn 
mensen met een agressieprobleem. De politie kan agressieve mensen het best zelf bena-
deren omdat ze vanuit hun positie macht en invloed kunnen uitoefenen. Onze veiligheid 
is ook beter gegarandeerd omdat we een wapen dragen. 

Zodra een conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling, verwijzen we het door. 
Er zijn ook mensen die terugdeinzen voor een tussenkomst van de politie en zich beter 
voelen bij de aanpak van burenbemiddeling. 

Wij informeren mensen altijd over de pro’s en de contra’s van een tussenkomst via de 
politie of via burenbemiddeling, en over het algemeen kiezen veel mensen dan voor 
burenbemiddeling.

Is het moeilijk om zelf geen rol op te nemen in het conflict maar het uit handen 
te geven aan burenbemiddeling?
Nee, het is niet moeilijk, omdat we weten dat de mensen die we doorverwijzen in goede 
handen zijn.  Burenbemiddeling boekt goede resultaten ende bemiddelaars zijn objectief. We 
krijgen ook regelmatig feedback over de zaken die we naar jullie hebben doorverwezen. 
Burenbemiddeling zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het politiewerk hier in 
Nieuw Gent. Die wijk wordt trouwens als een van de moeilijkste in Gent beschouwd. 
De laatste 10 jaar merk ik dat de onverdraagzaamheid is gegroeid en het onderlinge 
respect is verdwenen. Er wonen hier 90 verschillende nationaliteiten. Er zijn meerdere 
woonblokken van verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. Sommige van die 
wooneenheden zijn verouderd en slecht geïsoleerd, waardoor geluidsoverlast een veel 
voorkomend probleem is tussen buren.

Merken jullie een verschil tussen conflicten die opgelost zijn met en conflicten 
die opgelost zijn zonder burenbemiddeling?
Meestal is het zo dat we van mensen die we hebben doorverwezen naar burenbemid-
deling nadien geen klachten meer ontvangen. Het betekent veel voor de mensen dat er 
naar hen geluisterd wordt.

Hoeveel conflicten verwijzen jullie door naar burenbemiddeling?
Ongeveer 6 op de 10 gevallen. Ik heb altijd folders van burenbemiddeling bij me.
 

‘Zodra een conflict in aanmerking komt voor 
burenbemiddeling, verwijzen we het door.’
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Resultaten van 5 jaar burenbemiddeling Gent

In de afgelopen 5 jaar hebben we, in 41 % van de dossiers de communicatie tussen de 
buren kunnen bevorderen. In vergelijking met andere burenbemiddelingsprojecten in 
binnen- en buitenland is dat een hoog slaagpercentage. Een belangrijke reden daarvoor 
is dat we met een gemotiveerde en ervaren vrijwilligersgroep werken. Van de initiële 
groep is nog 72 % actief. 
De gegroeide open en kritische sfeer zorgt ervoor dat we onszelf in vraag stellen en zo tot 
nieuwe inzichten en manieren van werken komen. Een inzicht is dat we oplossings- 
gericht moeten werken. Daarom staan we niet langer dan noodzakelijk stil bij wat er 
in het verleden is gebeurd, maar focussen we op de toekomst. Daardoor kunnen we 
zo’n ruzie aanpakken in een gesprek van een uur. We leerden ook dat we de tegenpartij 
beter kunnen motiveren om mee te werken als we bij een eerste contact eerst naar ‘hun 
verhaal’ luisteren. Zo krijgt de tegenpartij vertrouwen in de bemiddelaars en raakt hij 
overtuigd van hun onpartijdigheid. Te snel de focus leggen op het gemeenschappelijke 
gesprek roept weerstand op. 

De cijfers van 5 jaar burenbemiddeling

• We kregen 1015 aanvragen  
• 637 van die aanvragen kwamen in aanmerking voor burenbemiddeling
• 160 van de (geschikte) aanvragen resulteerden in een gezamenlijk gesprek   
 tussen de buren onder begeleiding van bemiddelaars
• 41 % van de behandelde aanvragen hebben geleid tot een betere    
 communicatie tussen de buren 

Als een case niet in aanmerking komt voor burenbemiddeling, dan verwijst de coördina-
tor door naar een relevante dienst. 

In de afgelopen drie jaar kwamen 23 aanvragen voor buurtbemiddeling binnen. Van de 
23 aanvragen werden 10 aanvragen een dossier. Het belangrijkste criterium om te bepa-
len of een case in aanmerking komt voor buurtbemiddeling is: ‘Willen, kunnen en durven 
de betrokken conflictpartijen met elkaar in gesprek gaan en nadenken over mogelijke 
oplossingen voor het conflict?’. Verder hangen de mogelijkheden van buurtbemiddeling 
ook af van de fase waarin het conflict zich bevindt. Van de 10 dossiers was het 5 keer 
mogelijk om alle groepen rond de tafel te krijgen. In alle 5 de dossiers werden oplossin-
gen voor de problemen gevonden. In slechts 1 dossier kwam het later opnieuw tot een 
conflict.  

Welke conflicten komen in aanmerking voor burenbemiddeling? 

Een burenruzie is een conflict tussen individuen die relationeel en geografisch verbonden 
zijn. De partijen wonen naast, boven, onder of tegenover elkaar. Het conflict is ontstaan 
naar aanleiding van het samenleven, dat als hinderlijk en/of storend wordt ervaren.

Waarover de conflicten tussen buren gaan, speelt geen rol. We werken niet met een 
limitatieve lijst. De enige vereiste om een beroep te kunnen doen op burenbemiddeling 
is dat beide partijen in staat zijn om open te communiceren en te luisteren naar elkaar. 
De deelnemers mogen daarom niet onder invloed zijn, kampen met zware psychia- 
trische problemen of strafrechtelijke feiten gepleegd hebben in het kader van het 
conflict, en tussen de buren mogen er geen familiale banden bestaan (ex-partners, 
broers of zussen,... ).

De meest voorkomende conflicten waarvoor we burenbemiddeling inschakelen, zijn 
geluidshinder (40 %), overhangende takken (21 %) en pesterijen (15 %).

Wie zijn de verwijzers van burenbemiddeling?

In de voorbije 5 jaar werkten wij constructief samen met allerlei organisaties in het 
Gentse die bewoners die geconfronteerd werden met burenruzies verwezen naar buren-
bemiddeling.  

Politie
Buurtwerk
Burgemeester
Vrederechters
Justitiehuis
Sociale huisvestingsmaatschappijen
Advocatuur
CAW
OCMW

Dienst Wonen
Bouw- en Woontoezicht
Milieudienst
Ombudsvrouw
Overlastregisseur
Studentenpreventiecoach
Horecacoach
Gemeenschapswacht
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Bemiddelen tussen groepen

Buurtbemiddeling bemiddelt tussen groepen van personen die gebruik maken van een-
zelfde publieke ruimte, waarbij één partij overlast ervaart van de andere. Bijvoorbeeld: 
omwonenden van een gebedsruimte die lawaaihinder ervaren, hinderlijk parkeren door 
bezoekers van een sportclub, bezoekers van een vereniging die afval achterlaten in de 
buurt.
Buurtbemiddeling brengt de conflictgroepen in gesprek met elkaar. Twee bemiddelaars 
begeleiden het gesprek, met als doel de communicatie tussen de groepen te herstellen, 
verdere escalatie te vermijden en de deelnemers tot een gedragen oplossing te laten 
komen.

Buurtbemiddeling beantwoordt net als burenbemiddeling aan vier voorwaarden:  
vrijwilligheid, onpartijdigheid, laagdrempeligheid en vertrouwelijkheid.
 
Het belangrijkste criterium om te bepalen of een case in aanmerking komt voor buurtbe-
middeling is: ‘Willen, kunnen en durven de betrokken conflictpartijen met elkaar in ge-
sprek gaan en nadenken over mogelijke oplossingen voor het conflict?’ Verder hangen de 
mogelijkheden van buurtbemiddeling ook af van de fase waarin het conflict zich bevindt.

Om tot realistische en haalbare oplossingen te komen is het belangrijk om de nodige 
kennis te hebben. Het inschakelen van (stads)diensten en deskundigen zoals 
Politie, Buurtwerk, Dienst Beleidsparticipatie of de Jeugddienst, is hierbij essentieel. Zij 
kunnen tijdens het bemiddelingsgesprek gerichte vragen van de partijen beantwoorden.
Het proces bij buurtbemiddeling bestaat uit 6 fases: 
stap 1: de aanmelding; 
stap 2: het eerste partneroverleg; 
stap 3: de intakegesprekken met elke groep afzonderlijk; 
stap 4: het tweede partneroverleg; 
stap 5: het bemiddelingsgesprek en 
stap 6: de opvolging.

‘Willen, kunnen en durven de conflictpartijen met elkaar in 
gesprek gaan? ’
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Interview: Ilse Van Wambeke, wijkregisseur Brugsepoort-Rooi-
gem/Mariakerke   

Hoe maakt u de keuze om door te verwijzen naar buurtbemiddeling?   
Waar houdt u rekening mee?

Als er een conflict is tussen bewoners en/of gebruikers rond het gebruik van openbare 
ruimte, dat blijft aanslepen, meestal over een tijdsspanne van een jaar of meer, dan 
verwijs ik door. Ik verwijs niet onmiddellijk door, omdat ik de bewoners eerst de kans 
wil geven om het zelf op te lossen, of eerst wil nagaan of het probleem niet eenmalig 
of structureel van aard is. Het is ook altijd interessant om even rond te vragen en de 
eventuele voorgeschiedenis na te gaan. In eerste instantie probeer ik zelf voor mogelijke 
oplossingen te zorgen, door bijvoorbeeld infrastructurele zaken aan te kaarten bij de be-
trokken dienst(en) of te overleggen met de politie over de voorgeschiedenis of opvolging 
van overlastsituaties. Als een conflict blijft terugkomen en niet opgelost raakt, is het tijd 
voor buurtbemiddeling.

Is het moeilijk om zelf geen rol in het conflict te gaan betekenen, maar het uit 
handen te geven aan buurtbemiddeling?

Ja, maar door de rol van expert die we krijgen van de Stad, wordt het ons makkelijker 
gemaakt om buiten het conflict te staan. In het begin is het inderdaad weleens moeilijk, 
omdat we als wijkregisseur vaak geconfronteerd worden met klagende bewoners, en er 
na een tijdje een soort immuniteit ontstaat voor bewoners die zich te veel focussen op 
een overlastreden. Daarom is het goed dat we als wijkregisseur buurtbemiddeling kun-
nen inschakelen en daarbij zelf enkel fungeren als contactpersoon en expert van de Stad. 

Merkt u een verschil tussen conflicten die opgelost zijn met en conflicten die 
opgelost zijn zonder buurtbemiddeling?

Zeker! Het resultaat van de bemiddeling is een reeks afspraken, en die zijn belangrijk 
voor bewoners, ook al zijn ze niet bindend. Belangrijker echter is het proces van praten 
en luisteren naar elkaar. Er ontstaat communicatie tussen de bewoners en dat is wat er 
vaak ontbreekt en waardoor het conflict steeds groter werd. De bemiddeling heeft dus 
altijd resultaat, ook al raakt het probleem niet opgelost. 

Hoeveel conflicten verwijst u bij benadering door naar burenbemiddeling? 

Ongeveer één geval  per jaar.

‘Buurtbemiddeling is een supergoede service van de Stad om 
het samenleven te verbeteren: bewoners laten communiceren 
met elkaar, maar ook intern, stadsdiensten samenbrengen om 
overlast of knelpunten samen aan te pakken.’
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Interview: Jelena Uytterhoeven, medewerker sociale dienst  
WoninGent 

Hoe maakt u de keuze om een beroep te doen op burenbemiddeling?   
Waar houdt u rekening mee?
Eerst maak ik voor mezelf de afweging of een conflict wel in aanmerking komt voor 
burenbemiddeling. Ik stuur een dossier pas door nadat ikzelf heb geprobeerd om te 
bemiddelen in het conflict. Dat betekent dat ik brieven heb verstuurd, huisbezoeken heb 
afgelegd en een bemiddelingspoging heb ondernomen. Als de situatie na dat alles niet 
verbetert, schakel ik burenbemiddeling in om alsnog een oplossing te vinden. De dossiers 
die ik doorstuur gaan vaak over lang aanslepende conflicten, waarbij een neutrale in-
stantie een betere rol kan vervullen. Als medewerker van de sociale dienst ben ik minder 
neutraal, in die zin dat ik sommige huurders soms beter ken of meer zie tijdens mijn 
spreekuren dan anderen. Ik kan wel bemiddelen tussen huurders die in conflict liggen 
met elkaar, maar speel ook een controlerende rol. Ook dossiers waarvoor ik zelf te weinig 
tijd kan vrijmaken, stuur ik door naar burenbemiddeling. Ik weet dat burenbemiddeling 
meer tijd kan investeren in die mensen. Ze maken veel tijd vrij om de gesprekken voor te 
bereiden en ze sereen te laten verlopen. 

Is het moeilijk om zelf geen rol op te nemen in het conflict, maar het uit  
handen te geven aan burenbemiddeling?
Nee, integendeel, het is veeleer gemakkelijk. Als ik een dossier doorstuur, dan stopt het 
voor WoninGent en dan deel ik dat ook zo mee aan de mensen. Ik laat hen weten dat 
WoninGent verder niets meer kan doen voor hen in dit conflict, maar dat ze wel nog de 
mogelijkheid hebben om het conflict verder aan te pakken via burenbemiddeling of de 
vrederechter. 
Burenbemiddeling werkt intensiever en kan meer tijd besteden aan de bemiddelingen. 
Bovendien weet ik dat de medewerkers van burenbemiddeling professioneel advies 
geven aan de huurders.

Merkt u een verschil tussen conflicten die opgelost zijn met en conflicten die 
opgelost zijn zonder burenbemiddeling?
Ik merk dat de conflicten in de dossiers die ik doorstuurde naar burenbemiddeling, 
opgelost raken en blijven; de gemoederen zijn blijkbaar bedaard. Als ikzelf in een dossier 
bemiddel, merk ik dat de mensen vaker terugkeren. Ik vermoed dat de reden daarvoor 
de intensievere aanpak van burenbemiddeling is. Soms gebeurt het dat huurders meteen 
een beroep doen op burenbemiddeling in plaats van zich eerst tot de sociale dienst van 
de huisvestingsmaatschappij te richten. Maar op zich vind ik het positief dat sociale huur-
ders zelf de weg vinden naar burenbemiddeling. 

Hoeveel conflicten verwijst de sociale dienst door naar burenbemiddeling?
We verwijzen ongeveer 1 à 2 op de 10 gevallen door. Het gaat dus om een minderheid. 
Eerst proberen we zelf te bemiddelen in een conflict tussen mensen. En als ik dan doorver-
wijs, moeten de mensen nog bereid zijn om te willen bemiddelen via burenbemiddeling. 

‘De huurders die ik doorstuur naar burenbemiddeling, 
zie ik meestal niet meer terug. Blijkbaar zijn de 
gemoederen na de bemiddeling bedaard.’ 
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Interview: Marijke Taragola, AZIS 
(Assertieve Zorg in de Samenleving)

Hoe verloopt de samenwerking met burenbemiddeling? 
Bij de start van het project zijn we een paar keer samen op stap geweest. Maar daaruit 
hebben we geleerd dat de mensen AZIS als een onderdeel van burenbemiddeling zien. 
Het is dan heel moeilijk om hen uit te leggen dat dit niet zo is. We hebben daarom ook 
beslist om altijd via doorverwijzing te werken. Door regelmatig met elkaar af te stem-
men, optimaliseren we onze samenwerking.  

Hoe denkt u over de cases die doorverwezen worden naar AZIS ?
De meldingen die wij doorgespeeld krijgen via burenbemiddeling zijn altijd zeer terecht. 
We komen dankzij burenbemiddeling in contact met mensen die hulpverlening vermij-
den en geen ziekte-inzicht hebben. Dit soort mensen zal niet snel zelf aankloppen bij een 
dienst geestelijke gezondheid, maar ze zijn wel op zoek naar oplossingen voor hun pro-
blemen. Alleen zien ze zichzelf niet als onderdeel van het probleem. Wij gaan dan met 
hen in gesprek om samen te onderzoeken hoe we de problemen die ze ervaren kunnen 
aanpakken. 

Verwijst uzelf soms door naar burenbemiddeling?
Vanuit AZIS gebeurt het zelden dat we doorverwijzen naar burenbemiddeling. Het kan 
natuurlijk wel, want we komen vaak in slecht geïsoleerde woonblokken, waar er naast 
een geestelijk gezondheidsprobleem ook andere problemen met de buren zijn. 
Wij nemen dan het luikje geestelijke gezondheid voor onze rekening, burenbemiddeling 
kan helpen bij het burenconflict. 
 

‘Door regelmatig met elkaar af te stemmen, optimaliseren we 
onze samenwerking’
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Contact opnemen met
burenbemiddeling?

Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
09 266 82 17
burenbemiddeling@stad.gent
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