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1 Inleiding 
 
1.1 Wat is burenbemiddeling? 

 

Om vroegtijdig in te spelen op problemen tussen buren besloot de Stad Gent, Dienst Lokale Preventie 

en Veiligheid, in 2009 tot het opstarten van een project Burenbemiddeling. Het project is toegankelijk 

voor iedereen die in Gent woont of verblijft. Burenbemiddeling is een niet-juridisch aanbod om 

conflicten in de woonbuurt aan te pakken of ten minste de druk te verminderen.1 Burenbemiddeling 

treedt niet in de plaats van justitie of politie maar biedt een alternatief waarbij men in samenspraak tot 

een oplossing tracht te komen. Wanneer de bemiddeling onsuccesvol blijkt kan men nog steeds een 

beroep doen op het vredegerecht en/of de politie. 

 

De keuze om burenbemiddeling aan te bieden komt vanuit de visie ‘sociaal investeren’ in de buurt. 

Door gebruik te maken van de bemiddelingsmethodiek wordt, naast het oplossen van het conflict, in 

de eerste plaats de communicatie tussen de buren bevorderd of hersteld. Hierdoor kunnen zij bij 

eventuele toekomstige problemen zelfstandig tot een oplossing komen. Zo wordt de zelfredzaamheid 

gestimuleerd.2  

 

In dit verslag wordt de werking van het project Burenbemiddeling in 2015 geëvalueerd, met als doel 

conclusies en aanbevelingen te formuleren voor 2016. De cijfergegevens in dit jaarverslag zijn echter 

statistisch gezien te klein om grote conclusies te trekken. De eindinzichten en aanbevelingen hebben 

vooral een indicatief karakter voor de verdere werking.  

 

1.2 De doelstellingen 
 
De doelstellingen van het project Burenbemiddeling zijn divers. Het gaat om een laagdrempelig, 

gratis aanbod met als voornaamste opzet buren (opnieuw) met elkaar laten communiceren om zo de 

sociale cohesie en tolerantie te herstellen. Er wordt m.a.w. een tegenwicht geboden voor de 

verregaande individualisering en onzekerheid die kenmerkend is voor onze hedendaagse 

maatschappij. Door het zoeken naar oplossingen voor overlastproblemen streeft men er eveneens 

naar om de leefbaarheid van buurten te verhogen en een groter gevoel van veiligheid te creëren.3 4 

  

Daarnaast heeft burenbemiddeling ook een preventieve functie. In plaats van het conflict van de 

partijen af te nemen ten voordele van een officiële instelling, stimuleert het project mensen om een 

beroep te doen op de eigen oplossingscapaciteit. Het feit dat wordt gewerkt met vrijwilligers in plaats 

                                                             
1 DELATHOUWER, R. en NICKMANS, J., Draaiboek burenbemiddeling Vlaams Brabant, Provincie Vlaams-
Brabant, 2008, p. 4. 
2 TROCH, N., Draaiboek burenbemiddeling Gent, 2009. 
3 SJERPS, M., Beter een goede buur: de methode van buurtbemiddeling, een introductie, 2001, p.5. 
4 PROVINCIAAL OVERLEGFORUM BURENBEMIDDELING, Verslagboek studiedag burenbemiddeling, 
Provincie Vlaams-Brabant, 2006, p. 47. 
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van met professionelen is hierbij een belangrijk signaal. Mensen leren om weer meester te worden 

van hun eigen situatie (‘empowerment’) en krijgen bagage mee om op een gezonde manier om te 

gaan met toekomstige conflicten.5 6 Ook mag de kracht die uitgaat van eigen oplossingen en 

afspraken niet worden onderschat. Deze zullen veel meer effect hebben dan maatregelen die extern 

worden opgelegd zonder inachtneming of inspraak van de betreffende persoon. 

 

Eveneens streeft burenbemiddeling er naar om politie en justitie te ontlasten. Hierdoor kunnen zij zich 

concentreren op hun kerntaken. Burenbemiddeling treedt niet in de plaats van de strafrechtsbedeling, 

maar wil juist ingrijpen voordat burenconflicten zo escaleren dat strafrechtelijke interventie vereist is.7 

Het wil de eerste schakel zijn in de keten burenbemiddeling – politie – vrederechter. 

 

Burenbemiddeling wil ten slotte complementair werken met en een aanvulling vormen op andere 

bestaande diensten en verenigingen die in een buurt werkzaam zijn. Men wil komen tot een maximale 

samenwerking.8 

 
1.3 Basisprincipes van burenbemiddeling 

 
Een bemiddeling kenmerkt zich door vier kernbegrippen: vrijwilligheid, onpartijdigheid, 

laagdrempeligheid en vertrouwelijkheid. 9  

 

Vrijwilligheid houdt in dat iedere partij op vrijwillige basis deelneemt en dat zij dit proces op ieder 

ogenblik kunnen stopzetten. De partijen kunnen dus niet door externe instanties verplicht worden om 

deel te nemen aan de bemiddeling. Wel kan men proberen om de partijen te overtuigen de 

bemiddeling een kans te geven.  

 

Onpartijdigheid of neutraliteit geldt zowel voor de plaats waar het bemiddelingsgesprek doorgaat als 

voor de bemiddelaar. De bemiddelaar heeft als belangrijkste taak de communicatie tussen de buren te 

herstellen. De bemiddelaar faciliteert het gesprek maar draagt zelf geen oplossingen aan. Op elk 

moment blijft hij neutraal en onpartijdig. Daarom is het belangrijk dat de bemiddelaar door beide 

partijen geaccepteerd wordt. Een bemiddelaar die een van beide betrokken partijen kent, mag dan 

ook nooit bemiddelen in die case.  

 

Laagdrempeligheid betekent dat burenbemiddeling toegankelijk is voor iedereen en daarom gratis is. 

Het centrale aanmeldingspunt bevindt zich in het centrum van Gent. Verder kunnen tal van diensten 

die actief zijn op het terrein, zoals de gemeenschapswacht, de gebiedsgerichte werking, het 

                                                             
5 SMEETS, K., Het concept burenbemiddeling, Provincie Vlaams-Brabant, n.d., p. 5-6.  
6 PROVINCIAAL OVERLEGFORUM BURENBEMIDDELING, Verslagboek studiedag burenbemiddeling, 
Provincie Vlaams-Brabant, 2006, p. 47. 
7 FOD BINNENLANDSE ZAKEN, Buurtbemiddeling, Jérôme Glorie, Brussel, 2010, p 32. 
8 SMEETS, K., Het concept burenbemiddeling, Provincie Vlaams-Brabant, n.d., p. 5-6. 
9 PEPER, B., SPIERINGS, F., DE JONG, W., BLAS, J., HOGENHUIS, S. en VAN ALTHENA. V., Bemiddelen bij 
conflicten tussen buren, Eburon, Rotterdam, 1999, p. 338 
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buurtwerk, het OCMW of een sociale huisvestingsmaatschappij dossiers aanbrengen. Eveneens voert 

burenbemiddeling extra publiciteit in de deelgemeenten zodat men ook daar weet heeft van het 

aanbod van burenbemiddeling. 

 

Vertrouwelijkheid, tot slot, garandeert dat de bemiddelaars gebonden zijn door de discretieplicht. 

Wat verteld wordt tijdens de bemiddeling wordt binnenskamers gehouden. Deze regel wordt zeer strikt 

gehanteerd want hiermee staat of valt de geloofwaardigheid van het project.  

 

Deze vier basisprincipes zullen te allen tijde gerespecteerd worden.  
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2 Voorbereiding Project Burenbemiddeling 
 
Het Gentse project Burenbemiddeling ging van start met de indiensttreding van de coördinator 

Burenbemiddeling in juli 2009. In haar eerste werkjaar van juli 2009 tot juli 2010 bereidde zij het 

effectieve aanbod van burenbemiddelingen voor. De coördinator stelde een stuurgroep 

Burenbemiddeling samen met leden uit relevante sectoren. Samen met de stuurgroep werkte zij de 

methodiek en het draaiboek Burenbemiddeling in Gent uit. Begin 2010 startte zij de aanwerving van 

vrijwilligers. Met veel zorg selecteerde men 25 vrijwilligers. Al van bij de werving en de selectie van de 

vrijwilligers had het project oog voor hun deskundigheid.  

 

2.1 Stuurgroep 
 

Om het project Burenbemiddeling in Gent op een geïntegreerde wijze vorm te geven richtte de 

coördinator in 2009 de stuurgroep Burenbemiddeling op met leden uit diverse sectoren. Begin 2013 

zag de stuurgroep Burenbemiddeling er als volgt uit: 

 

 Bemiddelaar familiezaken (Ann De Becker) 

 Bemiddelingsdienst Gent (Dominique Bataillie) 

 Coördinator buurtbemiddelingsnetwerk Vlaams-Brabant (Robert Delathouwer) 

 Dienst Buurtwerk (Sofie Van Moeffaert) 

 Dienst Gebiedsgerichte werking (Els Lecompte) 

 Dienst Gemeenschapswacht (Klaas Vandenbroucke) 

 Dienst Wonen (Kathleen Van Wynsberghe) 

 Juridische dienst en kennisbeheer (Drieke Derudder) 

 Kabinet Burgemeester (Sabine Deneef) 

 Lokale politie Gent (Veerle Dejonghe) 

 Universiteit Gent, vakgroep Sociale Agogiek (Leo Van Garsse en Lieve Bradt) 

 Lokale Preventie en Veiligheid Stad Gent (Natalie Troch, Ann Cappuyns en Sandra Rottiers) 

 

Bij de aanvang van het project werkte de stuurgroep intensief aan de methodiek en het draaiboek 

Burenbemiddeling. De stuurgroep kwam in 2009 vijf keer en in 2010 zes keer samen. Eenmaal van 

start gegaan met de burenbemiddelingen, daalde de intensiteit en nam de stuurgroep vooral de 

opvolging voor zich. In 2013 kwam de stuurgroep Burenbemiddeling 3 maal samen. In 2014 werd er 

tweemaal samengekomen. Aangezien de toestroom van dossiers goed zat in 2015 en er geen 

problemen waren was het niet nodig om samen te komen. In 2016 zal er minimaal 1 keer 

samengekomen worden om de leden van de stuurgroep te informeren over de werking van 

burenbemiddeling en te bekijken of we de werking niet moeten aanpassen. . 
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2.2 Werving vrijwilligers 
 
In januari 2010 startte de aanwerving van de vrijwilligers. Na een stadsbrede oproep voor vrijwilligers 

stelden zich 90 mensen kandidaat. Zij kregen tijdens een informatiemoment te horen hoe het project in 

elkaar zit en wat van hen verwacht wordt als bemiddelaar.  

 

De vrijwilligers die na dit infomoment nog steeds interesse hadden, kwamen op 

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek keek men vooral naar de persoonlijkheid en vaardigheden 

van de kandidaten. Een specifieke vooropleiding was niet vereist. Wel werden volgende criteria in 

acht genomen: 10 11 

- beschikken over een open en positieve instelling 

- beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden (partijen stimuleren, hun verhalen 

samenvatten, ingrijpen bij eventuele escalatie, …) 

- actief kunnen luisteren en ingaan op achterliggende oorzaken 

- situaties goed kunnen inschatten 

- goede sociale vaardigheden bezitten en kunnen omgaan met emoties 

- respect hebben voor de mening van anderen 

- in staat zijn om objectief en neutraal te blijven en afstand te nemen van de eigen waarden en 

normen 

- in staat zijn om partijen de kans geven zoveel mogelijk zelf tot een oplossing te komen 

- discreet zijn en de geheimhouding van het gesprek kunnen verzekeren 

- transparant zijn ten aanzien van zowel de partijen als de projectcoördinator 

 

Op basis van het kennismakingsgesprek vatten 25 vrijwilligers de verplichte vijfdaagse opleiding aan. 

De opleiding had een dubbele functie, namelijk het opleiden van de nieuwe bemiddelaars en het 

ontdekken en weren van kandidaten die uiteindelijk toch niet bleken te voldoen aan het profiel 

(uiteraard mits afdoende motivering). Alle 25 vrijwilligers beëindigden met succes de opleiding. Twee 

vrijwilligers voelden zich niet bekwaam om te bemiddelen en stopten na de opleiding hun 

engagement. Vanaf juni 2010 namen zij de eerste dossiers op.  

 

Van de groep van 23 vrijwilligers die startte in 2010 zijn nog steeds 17 vrijwilligers actief (74%).  

Tussen 2010 en 2014 werden 10 extra vrijwilligers gerekruteerd. Hiervan zijn in 2015 nog 6 

vrijwilligers actief (60%). In 2015 rekruteerden we 10 nieuwe vrijwilligers. Van deze 10 

vrijwilligers zijn er nog 8 vrijwilligers actief eind 2015.   

 

                                                             
10 TROCH, N., Draaiboek burenbemiddeling Gent, 2009. 
11 DELATHOUWER, R. en NICKMANS, J., Draaiboek burenbemiddeling Vlaams Brabant, Provincie Vlaams-
Brabant, 2008, p. 4. 
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De redenen waarom vrijwilligers afhaken tussen 2010 en 2014 is omdat zij een nieuwe 

professionele uitdaging aangingen en hierdoor onvoldoende tijd konden vrijmaken om cases op 

te nemen. 

 

Bij de rekrutering van de nieuwe vrijwilligers eind 2014 werd expliciet gevraagd naar de duur 

van hun engagement en waar deze afhankelijk van was om zo kort durende engagementen te 

voorkomen. De coördinatie beëindigde de samenwerking met twee vrijwilligers omdat zij 

onvoldoende engagement toonden. Zij namen niet deel aan opleidingen en intervisies en namen  

slechts enkele cases op. Daarnaast stopten 6 vrijwilligers in 2015 omwille van persoonlijke 

redenen nl verhuis, te weinig tijd,…           

 

 
 

Het project Burenbemiddeling kan rekenen in 2016 op de onontbeerlijke steun van 31 vrijwilligers die 

zich belangeloos inzetten voor het project. Zonder hen zou Burenbemiddeling niet mogelijk zijn. 

 

Adams Nikki 
Ati Allah Sofia 
Belhadj Faeza 
Beurms Nelle 

Bisschop Wies  
Bloem Fally  
Bonte Karin  

Bulckaen Marian  
Cheyns Geert 

De Bruyne Sofie 
De Bruyne Catherine 

De Buck Patrick  
De Schaepmeester Luc 

Demeter Griet  
Geirnaert Julie 
Gepts Liliane 

Hanssens Marc  
Lagae Yves 

Laevaert Kris  
Louage Koen 

Meerschout Leen 
Mistiaen Mike 

Rottiers Marleen 
Schmücker Jan 

Serreyn Elisabeth  
Stellamans Ingrid  

Van De Walle Catrien 
Van der Herten An 
Vanneste Sylvie  
Verdonck Tania 

Wulteputte Jackie 
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3 De vrijwilligers 
 

3.1 Profiel vrijwilligers 
 
De leeftijd van de 36 vrijwilligers varieert tussen de 24 en de 69 jaar. De gemiddelde leeftijd is 45 à 46. 

Er zijn 22 vrouwen en 9 mannen. De meeste vrijwilligers zijn Belgen. Eén vrijwilliger komt uit 

Nederland, 2 vrijwilligers hebben Marokkaanse roots en 1 vrijwilliger is geboren in Duitsland.  

 

Vijftig procent van de vrijwilligers is overdag beschikbaar. De andere helft kan zich vrijmaken na de 

kantooruren en in het weekend. Het opleidingsniveau van de vrijwilligers is hoog. Het aantal dossiers 

per vrijwilliger in 2014 bedraagt minimaal  5 en maximaal 16, de mediaan bedraagt 5. De coördinatie 

van burenbemiddeling neemt ook cases op om voeling te houden met het bemiddelen en de 

vrijwilligers.   

 

Op vlak van leeftijd en geslacht is er duidelijk een grote heterogeniteit in de groep. Het 

opleidingsniveau is homogeen en vrij hoog hoewel de werving gericht was op alle opleidingsniveaus. 

De opleiding zelf werd zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk gemaakt, maar de ‘pool’ van 

kandidaten die geïnteresseerd waren om vrijwillige bemiddelaar te worden, bleken hoofdzakelijk uit 

hoger opgeleiden te bestaan. 

  

Concluderend kunnen we stellen dat, door de grote beschikbaarheid en heterogeniteit binnen de 

groep van vrijwilligers, de doelstelling om zowel overdag als ’s avonds te werken zonder veel 

problemen bereikt wordt. Door de grote groep vrijwilligers moet er niet gewerkt worden met een 

wachtlijst en vinden de huisbezoeken binnen de 5 dagen na aanmelding plaats.  

 

 

3.2 Deskundigheid 
 
In 2014 werd voor het eerst de opleiding in bemiddeling voor de vrijwilligers gegeven door de 

coördinatie van burenbemiddeling. De coördinatoren beslisten om een korte opleiding van 1 dag 

aan te bieden aan vrijwilligers die reeds een erkende bemiddelingsopleiding hadden gevolgd en 

een 5 daagse opleiding voor de vrijwilligers die nog geen bemiddelingservaring of –opleiding 

hadden gevolgd. De opleidingen werden positief geëvalueerd door de deelnemers.  

 

Naast de vijfdaagse opleiding voor elke beginnende vrijwilliger organiseert de coördinator 

Burenbemiddeling regelmatig intervisies en bijscholingen om de deskundigheid van de vrijwilligers 

te bevorderen.  
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De intervisie vindt plaats om de 5 weken en heeft een gemiddelde opkomst van 18 personen. De 

vrijwilligers nemen gemiddeld voor 50% deel aan de intervisies.  

 

Voor de eerste keer werd een grote groepsintervisie met alle vrijwilligers samen georganiseerd omdat 

er een verandering werd doorgevoerd in de methodiek. Vanaf februari 2015 geven de bemiddelaars 

aan het begin van de bemiddeling een samenvatting van het huisbezoek. Alle vrijwilligers waren die 

avond aanwezig.  

 

De bijscholingen die in 2015 aangeboden werden waren ‘Vragen stellen vanuit de socratische 

methode’, ‘Omgaan met mensen met een psychiatrische stoornis’, ‘TOPOI-model’ en tot slot de 

trefdag burenbemiddeling georganiseerd door Leuven waar verschillende workshops werden 

aangeboden nl improvisatietechnieken, mindfullness, overtuigen van buur B en geweldloze 

communicatie. Voor de nieuwkomers werd ook de mogelijkheid geboden om de opleiding werken met 

tolken te volgen bij Tolk- en Vertaaldienst Gent. 

 

Naast de bijscholingen werden 2 groepsmomenten georganiseerd nl. een paella namiddag en een 

toneelvoorstelling. Dit om de band tussen de vrijwilligers te versterken en hen te bedanken voor hun 

inzet.  

 

Tot slot wordt er ieder jaar een teambuildingsweekend georganiseerd met overnachting in de abdij 

van Drongen. Tijdens de teambuilding hielpen trainingsacteurs bij het oefenen van intake en 

bemiddelingsgesprekken. Dit om de bemiddelingsvaardigheden van de vrijwilligers verder bij te 

schaven.  

 

De teambuilding en de opleiding omgaan met personen met een psychische stoornis trokken de 

meeste vrijwilligers. Gemiddeld kwamen 14 personen naar de opleidingen en de groepsactiviteiten. 

Voor 2016 zal steeds met een doodle gewerkt worden om zo de best passende datum te bepalen. De 

spreiding van de activiteiten blijft een aandachtspunt.  
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4 Verloop van de bemiddelingen 
 
4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk lichten we het verloop van de burenbemiddelingen in 2015 toe. De 

bemiddelingsdossiers doorlopen 4 grote fases: het aanmeldingsgesprek, het intakegesprek met buur 

A, het intakegesprek met buur B en het bemiddelingsgesprek. In iedere fase kan de bemiddeling 

worden stopgezet door de bemiddelaars, de aanmelder (buur A) of de andere partij (buur B).  

 
In tabel 1 geven we het aantal dossiers weer voor elke fase. Eveneens geven we in percentage aan 

hoeveel dossiers er uit de vorige fase doorstromen. In elke fase is er uitval om verschillende redenen; 

de buren wensen niet mee te werken, ze zien geen oplossing via burenbemiddeling, het dossier is niet 

geschikt voor bemiddeling, de buren proberen eerst nog eens zelf de buren aan te spreken of de 

buren zijn niet bereikbaar.   

 

Stappen in het dossier: 
doorstroming   2015 

 

Aanmeldingen  
280 --- 

Opgestartte dossiers 

burenbemiddeling 
167 59% 

Intakegesprekken buur A 
139 83% 

Buren A bereid tot bemiddeling 
110 79% 

Intakegesprekken buur B 
80 72% 

Bemiddelingsgesprekken (6 nog 

gepland in 2016) 
41 51% 

Geslaagde bemiddelingsgesprekken 

(33 vonden plaats in 2015) 
31 94% 

Aantal dossiers met positieve 

verandering in de relatie tussen de 

buren 

83 50% 

Tabel 1: Doorstroming dossiers 
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4.2 Aanmeldingen 
 

Iedereen kan een conflict aanmelden bij burenbemiddeling, op voorwaarde dat hierover transparantie 

bestaat naar de betreffende partij(en). Deze fase wordt niet verzorgd door de vrijwilligers maar door de 

projectcoördinator. Dit om de vrijwilligers niet in te schakelen voor cases die uiteindelijk niet vatbaar 

blijken voor bemiddeling. De projectcoördinator licht daarna het vrijwilligersteam in en duidt twee 

bemiddelaars aan.  

 

4.2.1 Aanmeldingswijze 
 
In 2015 komen er 280 aanmeldingen binnen. Het merendeel van de aanmeldingen gebeuren 

telefonisch of per mail. Enkele aanmeldingen kwamen binnen per brief.  

 

4.2.2 Niet opgestarte dossiers 
 

Niet elke aanmelding mondt uit in een dossier. Van de 280 aanmeldingen start de coördinator er 167 

(60%) op als bemiddelingsdossier. In 2014 lag het percentage voor het eerst rond de 50% in 

vergelijking met andere jaren was dit 10% lager.  

 

De reden van de daling in 2014 kan verschillende oorzaken hebben. Begin 2014 werd voor het eerst 

geen extra publiciteit gemaakt. De burger en de doorverwijzers waren minder goed geïnformeerd over 

de werking van burenbemiddeling waardoor de hulpvraag nog verfijnd diende te worden aan de 

telefoon. Tot slot werden de niet opgestarte dossiers veel nauwkeuriger geregistreerd. In 2015 lag de 

doorstroming opnieuw rond de 60%. Het blijven informeren van doorverwijzers en publiciteit voeren 

blijft noodzakelijk.   

 

Met 113 aanmeldingen gaat Burenbemiddeling niet aan de slag. Met andere woorden, ongeveer 40% 

van de aanmeldingen kennen geen vervolg als bemiddelingsdossier. Dit laatste gebeurt hoofdzakelijk 

om volgende redenen: de aanmelder wil niet bemiddelen, de aanmelder wil een politionele of 

gerechtelijke oplossing of de aanmelder wil enkel informatie.  
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4.3 Opgestarte dossiers 
 

In de loop van het jaar 2015 zijn 167 dossiers opgestart.  

 

4.3.1 Dossiers per verwijzer 
 
De meeste buren komen bij Burenbemiddeling terecht via de politie. De wijkcommissariaten brengen 

de buur op de hoogte van het bestaan en het doel van Burenbemiddeling. Buur A wordt aangespoord 

om zelf contact op te nemen met Burenbemiddeling om zo de zelfredzaamheid van de burgers te 

stimuleren.  

 

Heraanmelding 4 
mond aan mond reclame 22 

Politie 73 
Vrederechter 1 
justitiehuis 2 

CAW 1 
OCMW 1 

Milieudienst  6 
Bouwdienst 5 

Ombudsman/vrouw 6 
wijkgerichte dienst 1 

Buurtwerk 2 
begeleid wonen 3 
Burgemeester 3 

woonmaatschappij 2 
overlastregisseur 1 

gemeenschapswacht 1 
GGW 1 

Niet gekend 1 
Horecacoach 4 

Gezondheidsdienst 1 
Gentinfo 2 

Dienst wonen / woonwinkel 3 
Buurtsteward 1 

sociale dienst ziekenhuis 1 
Andere 8 

 

Figuur 1: Doorverwijzers 

 

In 2014 lag het aandeel van de doorverwijzing door politie voor het eerste jaar veel lager. Door het 

bezoek aan de commissariaten in 2015 is er opnieuw een stijging van 37% naar 43%.  
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De betrokkene doet de aanmelding in 22 cases op eigen initiatief. Meestal heeft de betrokkene over 

Burenbemiddeling gelezen (stadsmagazine, folder, affiche, website) of gehoord (mond-tot-mond 

reclame of Radio 2).  

 

Verder blijken doorverwijzers heel divers en komen ze niet enkel uit de sociale sector zoals 

milieudienst en bouwtoezicht. In 2016 zal er verder publiciteit gevoerd worden bij externe partners.  

 

4.3.2 Aard van het burenconflict 
 

Aangezien de meeste burenconflicten vaak meerdere oorzaken hebben kiest Burenbemiddeling Gent 

ervoor om sinds 2013 per dossier alle oorzaken op te nemen die aan de grondslag liggen van een 

conflict. De aard van het burenconflict is enkel een weergave van hoe de aanmelder naar het conflict 

kijkt. De ervaringen van buur B zijn niet opgenomen. 
 

 
Figuur 2: Aard overlast 

 
 
De meeste conflicten ontstaan als gevolg van een of andere vorm van geluidsoverlast. Dit gaat over 

muziekhinder, blaffende honden, geluiden van (elektronische) apparatuur zoals airco, 

verwarmingsketel of ventilatie van de computer en loop- en leefgeluiden zoals hoge hakken of 

spelende kinderen. De tweede grootste categorie heeft te maken met pestgedrag12. De conflicten 

naar aanleiding van overlast door dieren en bomen en struiken zoals overhangende takken, struiken 

of verwoekerde tuinen nemen een gedeelde derde plaats in. De overige conflicten zijn het gevolg van 

verbouwingswerken, parkeerproblemen, geur- of rookhinder, problemen betreffende erfafscheiding, 

bedreigingen, rommel, technische mankementen of andere niet gespecificeerde aanleidingen. 

                                                             
12 Deze bevindingen zijn vrij systematisch terug te vinden in evaluaties van andere steden (o.a. Amsterdam, 
Antwerpen, Leuven en Utrecht). 
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De top drie van 2015 verschilt weinig van de voorbij jaren. Op één blijft geluidsoverlast staan gevolgd 

door pestgedrag en een gedeelde derde plaats voor hinder van dieren en bomen en planten.  

 

De praktijk leert dat buur A vaak pestgedrag ervaart (expres lawaai maken) maar dat buur B zich van 

geen kwaad bewust is.  

 

4.3.3 Dossiers per wijk 
 
Burenbemiddeling Gent is actief in de 25 stadswijken van Gent (zie figuur 3). Eén van de 

doelstellingen van Burenbemiddeling is om hiaten van de hulp- en dienstverlening op te vangen, zoals 

in de buurten waar buurtwerk of de woonwinkel niet actief zijn. Daar voornamelijk de deelgemeenten 

rond Gent een gebrek aan andere diensten en instanties kennen, was er een duidelijke wens om via 

het project deze wijken te bereiken. 

 

 

Figuur 3: verdeling over stadswijken 

 

Uit figuur 3 blijkt dat het werkgebied van Burenbemiddeling groot is. Vanuit bijna iedere wijk in Gent 

zijn er dossiers opgestart. De doelstelling om ook de deelgemeenten te bereiken werd ook in 2015 

behaald. Waar er afgelopen jaren uit Zwijnaarde, de kanaaldorpen en Sint-Denijs-Westrem weinig tot 

geen dossiers waren is er sinds 2014 een lichte stijging.  

 

Voor 2015 kunnen we volgende conclusies trekken:: 

 De Binnenstad is in 2015 nog steeds de wijk met de meeste dossiers (15). Dit in tegenstelling 

tot 2013 en 2012 waar Sint-Amandsberg en de Brugsepoort op de eerste plaats stonden. De 

stadswijk Sint-Amandsberg en Brugsepoort blijven wel hoog scoren.  
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 In 2015 zien we een opmerkelijke stijging van het aantal dossiers in Sint-Denijs-Westrem en 

Zwijnaarde. De verklaring hiervoor is de fusie van de buurtcommissariaten van de politie. Sint-

Denijs-Westrem en Zwijnaarde werden opgenomen bij het commissariaat Nieuw Gent.  

 

 

4.3.4 Dossiers per maand 
 

In 2015 start Burenbemiddeling gemiddeld 14 nieuwe dossiers op per maand.  

In 2011 waren dit 9, in 2012 12 en in 2013 14 en in 2014 12 dossiers per maand. Het gemiddeld 

aantal dossiers stijgt dus opnieuw. De grafiek hieronder geeft de spreiding op jaarbasis weer. In 2015 

is er een enorme piek in september. Hier hebben we geen verklaring voor.    

 

 
Figuur 4: Dossiers per maand 

 

De grafiek toont een duidelijk verschil in het aantal dossiers in de maanden november en december. 

Voor het eerst is er tijdens de zomermaanden geen terugval van het aantal dossiers. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat op 29 mei (dag van de buren) de campagne 5 jaar burenbemiddeling opgestart 

werd Hiervoor werden 6000 postkaarten verstuurd en werd een infobrochure verdeeld. 
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4.4 Intakegesprekken 
 
Voordat men effectief tot een bemiddeling komt, gaat er steeds een intakegesprek door met de 

aanmelder (buur A) en met de tweede partij (buur B). Dit gesprek vindt plaats bij de buren thuis. In 

uitzonderlijke gevallen kan dit ook op het kantoor van Burenbemiddeling. Deze 

aanmeldingsgesprekken zijn noodzakelijk om cases uit te filteren waarvoor Burenbemiddeling niet 

mogelijk of geschikt is. Met de intakegesprekken wil Burenbemiddeling het conflict accuraat 

inschatten. Tezelfdertijd krijgen de betrokkenen de doelstellingen en de werkwijze van 

burenbemiddeling uitgelegd. Eveneens wijzen de bemiddelaars op de mogelijkheden en beperkingen. 

Zo benadrukken de bemiddelaars dat de partijen zelf tot een oplossing/compromis moeten komen en 

ze dus bereid moeten zijn om te overleggen met elkaar. 

 

Niet elk opgestart dossier leidt tot een intakegesprek. Om verschillende redenen blijken enkele buren 

A toch nog te beslissen niet verder te gaan: buur A wordt ziek, buur A besluit toch naar de 

vrederechter te stappen… 

 

4.4.1 Resultaat intakegesprekken aanmelder (buur A) 
 
In 2015 vinden er 139 intakegesprekken plaats met aanmelders. Na de intake beslist buur A of hij/zij 

verder wil gaan met de bemiddeling. Sinds 2013 zijn de motivaties van buur A om niet door te gaan 

met bemiddeling nauwkeuriger bijgehouden. Hierdoor kunnen we de cijfers  met elkaar vergelijken. De 

redenen (dit zijn er per dossier vaak meerdere) van het stopzetten van de bemiddeling ziet u in 

onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 5: Resultaat intake A 
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In 2015 resulteerden 29 intakegesprekken bij buur A in het stopzetten van de bemiddelingsprocedure.  

De voornaamste redenen zijn “het probleem werd reeds opgelost” en “Buur A wil na intake een andere 

procedure”.  

Opvallend is dat in een stijgend aantal dossiers 10% (23) dankzij een eerste gesprek met buur A het 

burenconflict  een positieve evolutie doormaakt. De doelstelling “het zelfredzamer maken van de 

burger” werd in deze dossiers behaald.  

 

In 2014 werd een nieuwe categorie toegevoegd nl. “Verhuist”. De problemen met de buren waren hier 

niet de oorzaak van veeleer de laatste druppel. In 2015 zien we in deze categorie ook een stijging.      

 

In 79% van de intakegesprekken leidt dit tot de bereidheid om te bemiddelen. Dit ligt opnieuw hoger 

dan de voorbije jaren nl In 2013 was dit 66% en in 2014 72%.  

 

Het project Burenbemiddeling zoekt vervolgens contact met buur B voor een intakegesprek. 

 

 

4.4.2 Resultaat intakegesprekken tweede partij (buur B) 
 
Na het gesprek met de aanmelder, zoekt de vrijwilliger telefonisch of per brief toenadering tot de 

tweede buur. Dit wordt gezien als een van de moeilijkste fases, omdat er een reële kans op weerstand 

bestaat. De tweede partij kan zich aangevallen voelen en een zekere vijandigheid ervaren tegenover 

de bemiddelaar als buitenstaander. Hier is het de kunst om de persoon in kwestie te motiveren en te 

overtuigen zonder deze ergens toe te dwingen. Een succesvolle bemiddeling is immers enkel mogelijk 

indien de deelname volledig vrijwillig is. Belangrijk is verder dat de bemiddelaars buur B op een 

positieve manier benaderen (waarbij men de wens uitdrukt om samen rond de tafel te zitten in plaats 

van iemand te beschuldigen) en ze de onpartijdigheid beklemtonen. De bemiddelaars moeten buur B, 

net zoals buur A, inlichten over de doelstellingen, methode, mogelijkheden en beperkingen van 

Burenbemiddeling. Burenbemiddeling biedt buur B de kans om zijn kant van het verhaal toe te lichten 

bij twee neutrale bemiddelaars. 

 

Figuur 6 geeft weer waarom  buren B beslissen om niet te bemiddelen zowel na telefonisch contact 

als na een huisbezoek. Opnieuw kunnen er verschillende redenen zijn waarom een buur aangeeft niet 

verder te willen gaan in bemiddeling.  
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Figuur 6: Reden waarom buur B niet wil bemiddelen 

 

In 2015 werd geprobeerd om 109 buren B’s te contacteren. In 13 dossiers kon buur B noch telefonisch 

noch per brief bereikt worden. Van de 94 buren B’s die bereikt werden, mochten de bemiddelaars in 

87% langsgaan.  

 

 

 Bereidheid tot intake B 

2011 54% 

2012 58% 

2013 84% 

2014 74% 

2015 87% 

 

 

De manier waarop we buur B telefonisch motiveren om op huisbezoek te komen maakt een groot 

verschil. Dit blijft dan ook een aandachtspunt tijdens intervisies.  

 

In 19 cases waarbij buur B gecontacteerd kon worden wou buur B het conflict zelf proberen oplossen 

zonder tussenkomst van Burenbemiddeling. In deze gevallen is er toch een geslaagde case, al is er 

geen effectief bemiddelingsgesprek geweest. De situatie is namelijk verbeterd en buur B tracht de 

communicatie te herstellen. In deze gevallen houdt het hier op voor de vrijwilligers. Het heeft weinig 

zin om mensen te ‘pushen’ tot een bemiddelingsgesprek wanneer zij er zelf niet volledig achter staan. 

Dit is trouwens onverenigbaar met het principe van vrijwilligheid. 
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Van de 82 intakegesprekken met buur B zijn er uiteindelijk 44 (of 55%) buren B die de volgende stap 

zetten, namelijk het deelnemen aan een bemiddelingsgesprek met buur A.  

 

Opvallend is dat in 3 dossiers buur B instemt met een bemiddeling maar dat buur A afhaakt.  

 

4.5 Bemiddelingsgesprekken  
 

4.5.1 Inleiding 
 
De bemiddelaars brengen de twee partijen bij elkaar op neutraal terrein (dus niet bij een van de buren 

thuis), teneinde een gesprek te voeren over hun conflict. Hierbij gaat het er in de eerste plaats om dat 

ze hun belangen en behoeftes verwoorden en (weer) met elkaar leren communiceren.13 Een 

oplossing voor het conflict uitwerken is uiteraard wenselijk, maar mag niet ten koste gaan van het 

emanciperen van de partijen. Zo is het uit den boze dat de bemiddelaars in de plaats van de partijen 

voorstellen doen of oplossingen bedenken. 

 

Doordat de bemiddelaar het verhaal telkens samenvat en/of herformuleert, zijn de buren verplicht naar 

elkaar te luisteren. Hierdoor vergroten de bemiddelaars de mogelijkheid op wederzijds begrip en de 

kans om tot afspraken te komen die voor beiden aanvaardbaar en realistisch is.  

 

Een andere mogelijkheid is de indirecte bemiddeling of pendelbemiddeling. Deze wordt nooit als 

eerste optie naar voor geschoven, omdat het hier niet mogelijk is om de primaire doelstelling van het 

herstellen van communicatie te bereiken. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan 

Burenbemiddeling beslissen om over te gaan op pendelbemiddeling, steeds met als uiteindelijke opzet 

het komen tot een face-to-face gesprek. In 2015 waren er geen pendelbemiddelingen. 

                                                             
13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN, Buurtbemiddeling, Jérôme Glorie, Brussel, 2010, p 51-52. 
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4.5.2 Resultaat bemiddelingen  
 

 
Figuur 9: Resultaat bemiddelingsgesprek 

 

Van de 41 geplande bemiddelingsgesprekken gaan er uiteindelijk 2 niet door omdat een van de buren 

niet komt opdagen. In 6 dossier staat het gesprek gepland voor 2016.  

 

Burenbemiddeling weet in 93% van de gesprekken tot afspraken te komen. Dit ligt in lijn met de 

slaagpercentage van vorige jaren. Twee bemiddelingsgesprekken brengen geen oplossing. Dit is 

beduidend lager dan de afgelopen 2 jaar. De nieuwe methodiek die de coördinatoren begin 2015 

introduceerden, kan hiervan de oorzaak zijn.  

 

4.5.3 Follow-up  
 

Eén van de doelstellingen van burenbemiddeling is het stimuleren van de zelfredzaamheid. Daarom 

werd bewust gekozen om niet systematisch opvolging aan te bieden. Enkel wanneer de betrokken 

partijen hier expliciet om vragen kan Burenbemiddeling follow-up bieden.  

In de praktijk blijkt dat de buren hier geen nood aan hebben. Slechts in 3 van de 35 bemiddelingen 

vroegen buren naar opvolging omwille van een gebrek aan vertrouwen of gebrek aan de correcte 

informatie. De bemiddelaars bellen de buren na een afgesproken termijn terug op en organiseren een 

terugkomgesprek. De bemiddelaars gaan na hoe de afspraken verlopen en of deze moeten 

bijgestuurd worden. Wanneer de buren geen nieuw bemiddelingsgesprek wensen dan geven de 

bemiddelaars informatie over alternatieven. Op die manier helpt men de buren zo goed mogelijk 

verder.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Conclusies 
 

5.1.1 De vrijwilligers 
 

De positieve resultaten van het project zijn te danken aan de inzet van de vrijwilligers. Zij maken tijd 

vrij voor de verdere uitbouw van expertise door aanwezig te zijn op intervisies en bijscholingen. Ze 

nemen regelmatig cases op en voeren de bemiddelingsmethodiek goed uit. De coördinator krijgt op de 

afgesproken momenten feedback, wat zorgt voor een vlotte afhandeling van de cases. De mix van 

beschikbaarheid van de vrijwilligers zorgt ervoor dat de doelstelling om binnen de 5 werkdagen een 

intakegesprek te voeren met de aanmelder vlot gehaald wordt. Verdere rekrutering van vrijwilligers 

was in 2015 noodzakelijk omdat er in 2014 verschillende vrijwilligers stopten met hun engagement. Dit 

was voornamelijk omdat zij professioneel andere uitdagingen aangingen. Momenteel kan 

burenbemiddeling Gent beroep doen op 31 vrijwilligers.  

 

In 2015 maakte de coördinatie van burenbemiddeling een eigen syllabus oven burenbemiddeling en 

gaf zij voor het eerst zelf de vijfdaagse opleiding. Deze opleiding werd positief geëvalueerd door de 

vrijwilligers.  

 

De vrijwilligers voerden in 2015 260 gesprekken met buren. Wat neerkomt op 520 uur vrijwilligerswerk.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal intakegesprekken  A 98 154 155 128 139 

Aantal intakegesprekken B 43 71 94 71 80 

Aantal bemiddelingsgesprekken 25 32 46 29 41 

Totaal 166 257 295 228 260 

Tabel 2: Aantal huisbezoeken 
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5.1.2 Terugkoppeling naar doelstellingen 
 

Als we de resultaten terugkoppelen naar de 4 voornaamste doelstellingen uit de inleiding, kunnen we 

het volgende besluiten: 

 

1. Voorlopig kunnen er geen definitieve uitspraken worden gedaan over het mogelijke effect van 

Burenbemiddeling op de sociale cohesie in de buurt. Dit complexe fenomeen is immers 

uitermate moeilijk in cijfers te vatten. Een kwalitatieve studie moet hierover uitkomst bieden. 

2. Zoals het draaiboek al aangeeft, is het de bedoeling om “de oplossingscapaciteit die in onze 

samenleving aanwezig is maximaal te benutten“.14 Deze empowerment werkt in twee 

richtingen. Enerzijds worden burgers gerekruteerd als vrijwillige bemiddelaar, wat hen in de 

mogelijkheid stelt hun kennis en ervaring toe te passen in hun privéleven en door te geven 

aan degenen rondom hen. Anderzijds worden de ruziënde buren aangespoord om (opnieuw) 

met elkaar te communiceren en zélf een oplossing te zoeken, zodat ze in de toekomst 

conflicten kunnen vermijden of sneller en duurzamer oplossen. Het project Burenbemiddeling 

leent zich dus uitstekend voor het ’empoweren’ van de burgers. Het feit dat 36 buren zelf naar 

hun buur stappen na contact of gesprek met Burenbemiddeling, geeft aan dat het project 

tenminste tot op zekere hoogte de zelfredzaamheid van mensen stimuleert.  

3. Wat betreft het ontlasten van het strafrechtelijk apparaat zijn de bevindingen minder 

eenduidig. Het blijkt namelijk dat veel buren in geval van een conflict nog steeds eerst naar de 

politie stappen. Echter, doordat deze laatste de mogelijkheid heeft om de case alsnog door te 

verwijzen naar Burenbemiddeling en deze mogelijkheid ook dikwijls aangrijpt (43% van de 

aanmeldingen komt van de politie), zal de werklast toch minder zijn dan wanneer ze de case 

zelf zou behandelen. Ook hier kan dus globaal gesproken worden van een positieve balans. 

4. Inzake de complementariteit van het project met andere diensten, ten slotte, blijkt uit het 

deel over de verwijzers dat Burenbemiddeling cases doorgestuurd krijgt uit een brede waaier 

aan diensten, zoals milieutoezicht, stedenbouw en zelfs verschillende doorverwijzingen van 

de ombudsvrouw (zie hoger: figuur 1). Het aantal doorverwijzers is zeer divers en breidt ieder 

jaar verder uit.  Verdere onderzoek is aangewezen, maar het is duidelijk dat de verschillende 

actoren van het project Burenbemiddeling afweten en cases die zij niet kunnen behandelen 

hiernaar doorverwijzen. Burenbemiddeling kan dus gezien worden als een goede aanvulling 

op bestaande diensten. 

 

                                                             
14 Draaiboek burenbemiddeling GENT 
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5.2 Terugkoppeling aanbevelingen voor 2015 
 

 In 2014 was er een daling van het aantal aanmeldingen en konden minder aanmeldingen 

doorstromen naar bemiddeling. Hierdoor werd er aanbevolen om in 2015 extra publiciteit te 

maken bij partners zodat correct wordt doorverwezen. In 2015 werden de commissariaten 

opnieuw bezocht wat opnieuw een stijging van het aantal cases via politie te weeg bracht. 

Daarnaast werd ook een preventieactiviteit ‘anders omgaan met je buur’ opgestart in 

samenwerking met Samenlevingsopbouw, nam Ann Cappuyns deel aan de verschillende 

Welzijnsoverleggen  en werd de affiche van burenbemiddeling gedurende de maand 

november via Clear Chanel verspreid. Deze acties leidden tot een stijgend aantal 

aanmeldingen en een betere doorstroom van aanmeldingen naar effectieve dossiers. De 

burger is beter geïnformeerd over de werking van burenbemiddeling.  

 

 In het kader van 5 jaar burenbemiddeling werden 6000 postkaarten met 

preventieboodschappen verstuurd naar een 100tal adressen. Hierop kwamen veel positieve 

reacties.  

 

 
 

 Om een hogere aanwezigheid van de vrijwilligers op activiteiten te bekomen werd de agenda 

voor de vrijwilligers aan het begin van het jaar samengesteld zodat een goede spreiding van 

activiteiten gegarandeerd werd. Dit resulteerde effectief in een hogere aanwezigheid. 

 

 De methodiek van de intakegesprekken en de methodiek van het bemiddelen werd begin 

2015 bijgewerkt tijdens een groepsintervisie. Dit resulteerde in een hoger slaagpercentage 

van de bemiddelingen van 80% naar 93%.  
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 In 2015 werden de bemiddelingsvaardigheden actief geoefend tijdens de intervisie. De 

vrijwilligers vonden dit nuttig en er blijkt ook een stijging in de slaagpercentages: buur A is in 

13% meer bereid om in bemiddeling te gaan, 72% van de buren B wil een huisbezoek en 80% 

hiervan wenst te bemiddelen. Wat een stijging is van 6% in vergelijking met 2014 en 26% 

hoger ligt dan in 2011.   

 
 

 

5.3 Aanbevelingen voor 2016 
 

 
 Blijven inzetten op vorming voor de vrijwilligers is essentieel om de vrijwilligers verder te 

bekwamen en te motiveren.  Hierbij ook de basisvaardigheden geregeld inoefenen blijkt een 

effectieve methode om de effectiviteit van burenbemiddeling te verhogen. Het minimum aantal 

cases dat vrijwilligers moeten opnemen per jaar wordt verhoogt van 4 dossiers naar 5 

dossiers.  Dit om er voor te zorgen dat de vrijwilligers voldoende kunnen oefenen in het 

bemiddelen.  

 

 De grootste doorverwijspartner blijft de politie. In 2014 zakte het aantal doorverwijzingen 

vanuit politie voor het eerst. Een reden kon zijn dat er geen extra publiciteit werd gemaakt bij 

de commissariaten in 2014. In april-mei 2015 werden de commissariaten bezocht en 

resulteerde dit in een stijging van aantal aanmeldingen. In 2016 zal opnieuw aandacht 

besteed worden aan publiciteit. 
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6 Samenvatting: het burenbemiddelingsproces in 2015  
 

Het proces van burenbemiddeling verloopt in vier grote fases: de aanmelding, het intakegesprek met 

buur A, het intakegesprek met buur B en het bemiddelingsgesprek. Bij elke stap beslissen de 

betrokkenen om al dan niet met de bemiddeling door te gaan.  

 

Stappen in het dossier: 
doorstroming  

Aantal 
2011 

 Aant
al 

2012 

 
Aantal 
2013 

 
Aantal 
2014 

 
Aantal 
2015 

 

Aanmeldingen  
181 --- 256 --- 259 --- 271  280 --- 

Opgestarte dossiers 

burenbemiddeling 
106 59% 157 61% 163 65% 148 54% 167 59% 

Intakegesprekken buur A 
98 92% 154 98% 155 95% 128 86% 139 83% 

Buren A bereid tot 

bemiddeling 
80 82% 122 79% 111 71% 108 84% 110 79% 

Aantal telefonisch 

contacten met buur B 
69 86% / / 102 91% 95 87% 94 85% 

Intakegesprekken buur B  
43 62% 71 58% 94 92% 71 74% 82 87% 

Bemiddelingsgesprekken 
25 58% 32 45% 46 49% 29 40% 41 51% 

Geslaagde 

bemiddelingsgesprekken 
23 92% 29 90% 36 85% 24 82% 31 94% 

Aantal dossiers met een 

positieve verandering in de 

relatie tussen de buren 

49 46% 49 31% 64 39% 60 40% 83 50% 

 

Tabel 3: resultaten bemiddelingsproces 2015 
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In de loop van 2015 komen 280 aanmeldingen binnen bij de projectcoördinator dit is opnieuw een 

lichte stijging in vergelijking met de voorbije jaren.  

 

Op basis van het aanmeldingsgesprek start het project 167 bemiddelingsdossiers op. Om twee 

hoofdredenen monden aanmeldingen niet uit in een bemiddelingsdossier. Ofwel wil de aanmelder 

enkel informatie ofwel blijkt een andere dienst(verlening) beter geschikt voor de aangemelde situatie.  

 

De dossiers kunnen vlot verdeeld worden onder de 31 actieve vrijwilligers waardoor de doelstelling om 

binnen de 5 werkdagen op huisbezoek te gaan vlot bereikt wordt.  

 

Na het intakegesprek met buur A gaat 79% door met de bemiddeling. De voornaamste reden om niet 

verder te gaan met bemiddeling is omdat de aanmelder zelf nog een poging wil wagen om het 

probleem op te lossen. Deze dossiers rekenen we dan als een geslaagd dossier aangezien er een 

positieve evolutie is in de relatie tussen de buren.  

 

Van de 94 buren B waar telefonisch contact mee is, mogen we in 87% langsgaan voor een 

huisbezoek. Dit ligt lager dan in 2013 (92%) toen de methodiek over contacteren van buur B net werd 

aangepast. In vergelijking met de cijfers in 2011 (62%) is 87% nog steeds veel hoger. De manier 

waarop buur B benaderd wordt aan de telefoon blijft een aandachtspunt.  

 

Tot slot waren 42 buren A en B bereid om in bemiddeling te gaan.  Hiervan gingen 33 gesprekken 

door in 2015. Hiervan resulteerde 94% in afspraken tussen de buren. Dit is een grote stijging in 

vergelijking met 2013 en 2014. De verklaring hiervoor kan zijn de vernieuwde bemiddelingsmethodiek 

die begin 2015 werd ingevoerd.  

 

Uit de cijfers blijkt dat van de 167 opgestarte dossiers slechts 42 dossiers of 25% leidt tot een 

bemiddelingsgesprek. Is enkel in deze gevallen de relatie tussen de buren veranderd? Waarschijnlijk 

niet. Door de contacten met de coördinator Burenbemiddeling en de gesprekken met de vrijwilligers 

kan de relatie tussen buur A en buur B eveneens veranderen. Naast de 31 geslaagde 

bemiddelingsgesprekken neemt de ene buur zelf contact op met de andere buur. Zij praten dan 

eindelijk weer met elkaar. De ene buur trekt met een voorstel naar de andere buur of zij komen zelf tot 

afspraken los van Burenbemiddeling. Dit betekent dat in 50% van de bemiddelingsdossiers de relatie 

tussen de buren verandert met een herstel van communicatie of met meer zelfredzaamheid bij de 

betrokkenen. Deze dynamiek in het bemiddelingsproces zagen we ook in de voorbije jaren. 

 

Wanneer we een terugkoppeling maken naar de aanbevelingen van het afgelopen werkjaar, dan 

merken we dat alle aanbevelingen met succes werden omgezet in acties.  
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Toch worden enkele aanbevelingen hernomen voor 2016. Zo is het verder onderhouden van een goed 

contact met de politie en andere doorverwijzers van essentieel belang. Verder staan ook in 2016  

verschillende vormingen op de agenda voor de vrijwilligers zodat zij zich verder kunnen bekwamen.  

  
 


