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Een geactualiseerd handboek burenbemiddeling 
 
 
 
 
Dit handboek is een geactualiseerde versie van het in 2010 uitgegeven handboek in het kader 

van een federaal project rond lokale bemiddeling dat georganiseerd werd door de directie lokale 

integrale veiligheid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Als coördinator van het 

opzet werd de toenmalige directeur Philip Willekens, bijgestaan door een reeks ambtenaren uit 

zijn directie  (Delarue Céline, Diquas Alexandre, François Axelle, Lahiani Amel, Murengerantwari 

Sylvie, Van Der Borght Tommy en Vandenhoucke Julien) en door twee federale coördinatoren, 

speciaal voor het pilootproject aangesteld (De Decker Marc en Delathouwer Robert).   

 

Het handboek kwam tot stand dank zij de samenwerking van ervaren bemiddelaars, academici 

en vertegenwoordigers van lokale, provinciale en federale overheidsdiensten. Dat was essentieel 

om tot een handboek te komen dat zowel een theoretisch kader schetst  als een aantal 

praktische instrumenten aanreikt. Tot op heden blijft het een referentie voor al wie met 

burenbemiddeling begaan is. 

 

Wij hebben daarom bij deze actualisering zo weinig mogelijk veranderingen aangebracht. Hier en 

daar pasten we aan wat ons werd  ingegeven door de opgedane ervaring (qua procedure, qua 

structuren), maar in geen geval wat de methodiek van het bemiddelen betreft. Dat is overigens 

ook wat de auteurs van de eerste versie al aangaven in hun dankwoord: “Het is tevens onze 

bedoeling om van dit handboek een dynamisch document te maken dat samen met de 

bemiddelingspraktijk kan meegroeien.” 

 

Wat we wel hebben aangepast is de algemene benaming: burenbemiddeling in plaats van 

buurtbemiddeling. De FOD Binnenlandse zaken had het Franse Médiation de Quartier vertaald 

door buurtbemiddeling, ook omdat de generieke term van bemiddelen met buren in Nederland 

aldaar buurtbemiddeling heet. Maar in Vlaanderen, en althans in alle lopende projecten alhier 

spreken we nog steeds van burenbemiddeling. Buurtbemiddeling komt bij ons aan bod wanneer 

we bemiddelen tussen grotere groepen of bij grotere problemen die delen van of een hele wijk 

aanbelangen. In Nederland spreken ze dan van groeps- of wijkbemiddelingen. 
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Wij wensen in ieder geval voor de totstandkoming van dit Handboek Burenbemiddeling op onze 

beurt alle leden van de redactiegroep uit 2010 te bedanken voor hun constructieve bijdrage, en 

meer in het bijzonder: 

 

Bruyndonckx Els (coördinatrice van de bemiddelingsdienst van Antwerpen) 

Buonatesta Antonio (coördinator van vzw Médiante) 

Daems Sarah (coördinatrice van de bemiddelingsdienst van Sint-Truiden 

Declerck Johan (professor aan de Katholieke Universiteit Leuven) 

De Decker Marc (coördinator van vzw Egregoros, werkzaam in de gemeente van Evere) 

Delathouwer Robert (coördinator provinciale netwerk burenbemiddeling in Vlaams-Brabant). 

Deleye Malory (burenbemiddeling provincie Vlaams-Brabant). 

Deveux Emilie (Groot Stedenbeleid) 

Dubois Christophe (doctoraat assistent aan de  Université de Liège) 

Eeckhout Pascal (coördinator van de bemiddelingsdienst van Châtelet) 

Gayse Barbara (federale bemiddelingscommissie, FOD Justitie) 

Geuens Theo (opleider burenbemiddeling) 

Gizzi Franco (coördinator van de bemiddelingsdienst van Charleroi) 

Hambach Eva (Directrice van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk) 

Leprince Nathalie (coördinatrice van de bemiddelingsdienst van Namur) 

Lancksweerdt Eric (expert in bemiddeling) 

Mostinckx Jef (expert, auteur en ervaren bemiddelaar) 

Rion Lionel (coördinator van de bemiddelingsdienst van Verviers) 

Ruisi Maria (bemiddelingsdienst van Namur) 

Timmerman Joelle (voorzitster van de Belgische Unie voor Professionele Bemiddelaars) 

Troch Natalie (coördinatrice van de bemiddelingsdienst van Gent) 

Verbeeck Pieter (coördinator van vzw Suggnomé) 

Wyseure Barbara (coördinatrice van de bemiddelingsdienst van Nieuwpoort) 

 

 

Wat is de GLLAMP? 

 

De GLLAMP is een samenwerkingsverband tussen de burenbemiddelingsdiensten van Gent, 

Leuven, Limburg (vertegenwoordigd door politiezones Limburg Regio Hoofdstad en Sint-Truiden-

Gingelom-Nieuwerkerken), Antwerpen, Mechelen, en van de provincie Vlaams-Brabant 
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Waarom dit handboek? 
(Uittreksels voorwoord (2010) van Philip Willekens, directeur-generaal FOD BiZa) 

 

Elke lokale overheid die geconfronteerd wordt met conflicten tussen buren met de hieruit 

voortvloeiende overlast en andere problemen, probeert dagelijks oplossingen te vinden die 

verzekeren dat iedere burger kan evolueren in een maatschappij waar het goed leven is. 

Dergelijke conflicten moeten op specifieke wijze aangepakt worden, want men mag zeker niet uit 

het oog verliezen dat deze, na verloop van tijd kunnen resulteren in explosieve situaties, een 

uitgesproken onveiligheidsgevoel en een drastische afname van de levenskwaliteit. 

 

Deze conflicten worden momenteel voornamelijk overgedragen aan de politionele en 

gerechtelijke instanties, de gemeentelijke of lokale preventiediensten of de sociale 

huisvestingsmaatschappijen.  

 

Burenbemiddeling is een essentieel onderdeel van een gedegen aanpak van dergelijke 

conflicten. Het is een methodologie die zowel de communicatie tussen de individuen herstelt als 

een antwoord biedt dat rekening houdt met de belangen van beide conflicterende partijen. Het 

houdt een dubbele uitdaging in: doorheen de oplossing van het conflict en het herstellen van de 

sociale verbanden op individueel niveau, tracht men ook tot een versterking van de 

gemeenschap te komen.  

 

Dit handboek, dat tot stand is gekomen dankzij de actieve en vruchtbare samenwerking tussen 

de vertegenwoordigers van de bevoegde overheidsdiensten, professionele bemiddelaars, 

deskundigen en academici, is één van de facetten van de methodologische begeleiding voorzien 

in dit kader.  Het heeft de ambitie om een interessante informatiebron te zijn voor iedere persoon 

of instantie die burenbemiddeling wil ontdekken. In deze gids vindt de lezer zowel waardevolle 

informatie over het verloop van een burenbemiddeling, als over het concreet opzetten van een 

dergelijk project op lokaal niveau. Dit handboek zal, net als de methodologie van de bemiddeling 

zelf, continu verder evolueren. 

 

Wij hopen allen samen dat dit handboek en alle informatie die erin terug te vinden is, voor alle 

betrokken actoren, van burenbemiddelaar tot burgemeester, een ondersteuning mag zijn bij de 

ontwikkeling van hun lokale projecten.  
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Inhoudsopgave handboek burenbemiddeling: 

 

1 Buurten, conflicten en bemiddeling: ____________________________________ 7 

1.1 Buurt in beweging ____________________________________________________ 7 

1.2 Het verval van sociale verbanden ________________________________________ 8 

1.3 De burenconflicten… __________________________________________________ 9 

1.4 … en hun oplossingen __________________________________________________ 9 

1.5 Een participatieve oplossing : burenbemiddeling ___________________________ 10 

1.6 Conclusies: _________________________________________________________ 11 

2 Ontstaan en ontwikkeling van de bemiddelingspraktijk ___________________ 12 

2.1. Historische benadering van bemiddeling. _________________________________ 12 

2.2 Bemiddeling in België. ________________________________________________ 13 
2.2.1 De wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek _____________ 14 
2.2.2 Schoolbemiddeling ________________________________________________________ 15 
2.2.3 Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling ___________________ 15 
2.2.4 De wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties _______ 16 
2.2.5 De wet van 10 februari 1994 houdende regeling van een procedure voor de bemiddeling in 
strafzaken _______________________________________________________________________ 17 
2.2.6 Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van strafvordering __ 18 

2.3 Burenbemiddeling. ___________________________________________________ 20 
2.3.1 Of buurtbemiddeling? ______________________________________________________ 20 
2.3.2 Context __________________________________________________________________ 20 
2.3.3 Bemiddelbaar of niet? ______________________________________________________ 21 
2.3.4 Basisprincipes ____________________________________________________________ 22 
2.3.5 Plaats van burenbemiddeling binnen een lokaal integraal veiligheidsbeleid ___________ 23 

3 De bemiddelaar ___________________________________________________ 25 

3.1 Rol binnen het bemiddelingsproces _____________________________________ 25 

3.2 Kennis, vaardigheden en attitudes ______________________________________ 25 
3.2.1 Kennis ___________________________________________________________________ 26 
3.2.2 Vaardigheden ____________________________________________________________ 26 
3.2.3 Attitudes ________________________________________________________________ 27 

4 Hoe start men een project op? _______________________________________ 27 

4.1 Initiatief tot het opstarten van het aanbod burenbemiddeling ________________ 27 

4.2 Voorbereiding tot het opstarten van een lokaal burenbemiddelingsproject _____ 28 
4.2.1 Omkadering en ondersteuning _______________________________________________ 28 
4.2.2 Samenwerking ____________________________________________________________ 29 

4.2.2.1 Directe partners ______________________________________________________ 29 
4.2.2.2 Indirecte partners ____________________________________________________ 30 

4.2.3 Startoverleg ______________________________________________________________ 31 
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4.2.4 Stuurgroep _______________________________________________________________ 31 
4.2.5 Lokale coördinator burenbemiddeling _________________________________________ 32 
4.2.6 Locatie __________________________________________________________________ 33 
4.2.7 Bekendmaking van het project _______________________________________________ 34 

4.3 Auto-evaluatie van het project _________________________________________ 34 

4.4 Succesfactoren ______________________________________________________ 36 

5 Bemiddelingsproces ________________________________________________ 37 

5.1 Aanmelding _________________________________________________________ 37 

5.2 Selectie van de bemiddelaar ___________________________________________ 37 

5.3 Intakegesprek met de betrokken partijen _________________________________ 38 
5.3.1 De aanmeldende partij _____________________________________________________ 38 
5.3.2 De andere partij ___________________________________________________________ 39 

5.4 Bemiddelingsgesprek _________________________________________________ 41 
5.4.1 Fase 1 – Onthaal __________________________________________________________ 42 
5.4.2 Fase 2 – Opening van het gesprek ____________________________________________ 42 
5.4.3 Fase 3 – Informatie omtrent de feiten en de emoties _____________________________ 43 
5.4.4 Fase 4 – Oriëntatie op de belangen en de wensen _______________________________ 44 
5.4.5 Fase 5 – Zoeken naar een oplossing ___________________________________________ 44 

5.5 Intentieverklaring ____________________________________________________ 45 

5.6 Afspraken over communicatie aan derden ________________________________ 45 

6 Communicatie en burenbemiddeling __________________________________ 47 

6.1 Basisvereisten van communicatie _______________________________________ 47 

6.2 Communicatietechnieken _____________________________________________ 48 
6.2.1 De situatie verduidelijken ___________________________________________________ 48 
6.2.2 Non-verbale communicatie __________________________________________________ 48 

6.3 Feedback ___________________________________________________________ 50 

6.4 Actief luisteren ______________________________________________________ 51 
6.4.1 Niet-selectieve luistervaardigheden ___________________________________________ 52 
6.4.2 Selectieve luistervaardigheden _______________________________________________ 53 

6.5 Moeilijke bemiddelingsgesprekken ______________________________________ 55 

6.6 Weerstandgedrag ____________________________________________________ 57 

7 Het federaal burenbemiddelingsproject in 2010 _________________________ 60 

7.1 Een eenjarig ondersteuningsproject _____________________________________ 60 

7.2 De basisopleiding tot burenbemiddelaar. _________________________________ 60 

7.3 Werken met vrijwilligers ______________________________________________ 63 
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1 Buurten, conflicten en bemiddeling: 
 

 

Elke avond heeft mijnheer B. moeite om in te slapen. Aan de andere kant van de muur van zijn 

kamer voert mevrouw V. werken uit. In haar appartement heeft ze de badkamer verplaatst. 

Voortaan bevindt het bad zich juist aan de andere kant van de wand waartegen het bed van haar 

buur staat. Door de muur tussen de twee appartementen lopen leidingen en de muur draagt de 

kranen: het vertrek is lawaaieriger dan voorheen en de muur heeft aan isolatie moeten inboeten. 

Als gevolg hiervan slaat mijnheer B. elke avond woedend tegen de wand om zijn ontevredenheid 

duidelijk te maken, terwijl zij, geïrriteerd, steeds later op de avond een bad neemt en het geluid 

van haar hifi-installatie hoger zet om het lawaai van zijn geklop niet te horen.
1
  

 

 

1.1 Buurt in beweging 
 

Vanouds kan een buurt worden gedefinieerd als: “deel van een wijk, stad of dorp met een zekere 

mate van sociale integratie van de bewoners”.
2
 Het valt echter op dat in het dagelijks taalgebruik 

de term ‘buurt’ steeds meer gehanteerd wordt als een louter geografische onderverdeling binnen 

een stad of gemeente. De tweede dimensie van de definitie, met betrekking op de sociale 

integratie, raakt zodoende langzamerhand in verval. Buurten zijn lang niet meer de homogene 

gehelen van weleer maar meer en meer de tijdelijke verblijfplaats van individuen. Buurtbewoners 

betreden nog nauwelijks de openbare ruimte waarin hun woning zich bevindt. Een buurt is 

nochtans niet enkel een plaats waar mensen leven, maar ook een omgeving waarin zij elkaar 

kunnen ontmoeten en banden kunnen smeden.  

De huidige maatschappij is op heel korte tijd erg veranderd. Hoewel veel van deze veranderingen 

aanzienlijk hebben bijgedragen tot het welzijn en de individuele vrijheid, hebben zij ook het 

sociale netwerk van onze steden herschikt.    

 

Hoewel zij in dezelfde buurt en hetzelfde gebouw wonen, kennen mijnheer B. en mevrouw V. 

elkaar niet. Zij verblijven elk in hun hoekje en delen gedwongen dezelfde omgeving.  

 

                                                 
1
 http://www.justiceprivee.com/cas-pratiques-mediation-arbitrage/conflits-voisinage/mediateur-arbitre-

tapage-nocturne  
2
 Van Dale Groot Woordenboek der Hedendaags Nederlands, versie 2.0, 2002. 

http://www.justiceprivee.com/cas-pratiques-mediation-arbitrage/conflits-voisinage/mediateur-arbitre-tapage-nocturne
http://www.justiceprivee.com/cas-pratiques-mediation-arbitrage/conflits-voisinage/mediateur-arbitre-tapage-nocturne
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1.2 Het verval van sociale verbanden 
 

De individuen zijn dus leden van een samenleving die zij enkel in naam erkennen. Het 

weefsel van de sociale verbanden tussen burgers is zodoende verzwakt en beperkt tot het 

naleven van de door de overheid uitgevaardigde wetten. 

Waar vroeger mensen veelal eenzelfde denkkader deelden, is dit in onze laatmoderne 

samenleving veel minder het geval. Doorheen de tijd hebben individuen zich steeds verder 

ontvoogd uit klassieke klasse- en familieverbanden en traditionele geslacht- en leeftijdsspecifieke 

rollen.
3
 De denkpatronen waardoor mensen hun omgeving zien en begrijpen en bepalen hoe zij 

hierop zullen reageren zijn hierdoor meer en meer divers. De zingeving van individuen 

beantwoordt hierdoor steeds minder aan een door ieder gedragen gemeenschappelijk kader en 

wordt steeds meer door de individuen zelf geconstrueerd. 

Deze impact van belangrijke socio-economische veranderingen die onze samenleving de 

afgelopen jaren gekend heeft, werd verder versterkt door de toename van geografische mobiliteit 

en de verspreiding van nieuwe globale informatiekanalen. Mede door deze ontwikkelingen 

worden mensen gedurende hun levensloop geconfronteerd met tal van invloeden en inzichten die 

zij al dan niet zullen opnemen in de ontwikkeling van hun eigen denkkader. 

Hoewel wij deze nieuwe socio-culturele rijkdom enkel kunnen toejuichen, mogen wij niet blind zijn 

voor de invloed die deze heeft gehad op de sociale verbanden tussen buurtbewoners. Vanwege 

het bestaan van diverse referentiekaders interpreteren de mensen ontwikkelingen in hun 

levenssfeer anders en is hun reactie hierop eveneens verschillend is. Het gedrag van sommige 

buren wordt hierdoor soms onvoorspelbaar en onbegrijpelijk. Zij voelen zich geenszins 

verbonden en, in extreme gevallen, zelfs manifest anders. Buren vormen dan ook alsmaar minder 

een gemeenschap maar veeleer een collectief aan individuen. 

Parallel aan deze ontwikkeling heeft de overheid zich steeds verder ontwikkeld om 

uiteindelijk een rijk aanbod aan diensten aan haar burgers aan te bieden. Dit heeft 

ontegensprekelijk een positieve invloed gehad op de levenskwaliteit van de bevolking en heeft de 

afhankelijkheidsrelaties die tussen sommige individuen bestond doorbroken. 

Maar deze evolutie heeft evenzeer tot gevolg gehad dat de banden die de individuen van 

eenzelfde buurt of dorp met elkaar verbinden en die vanwege deze sterke overheid minder 

noodzakelijk geworden zijn, danig verzwakt zijn. Buurtbewoners trekken zich uit het publiek 

domein terug in de individuele eigendom. Dit teruggetrokken bestaan bemoeilijkt de opbouw van 

een gemeenschappelijk levensproject en brengt vaak een aantal onoverkomelijke barrières ten 

opzichte van de andere met zich mee.  

                                                 
3
 Wildemeersch,D., ‘Een verantwoorde uitweg leren. Over sociaal agogisch handelen in de 

risicomaatschappij’, tekst van oratie aan de Universiteit van Nijmegen, 22 september 1995, p. 6 
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Mevrouw V. is thuis. Zij vindt dan ook dat, ongeacht de gevolgen, de werken in haar badkamer 

gerechtvaardigd zijn. Zij wil haar woning naar eigen goeddunken benutten en haar badkamer 

inrichten waar zij het wilt.  En dat is dan jammer voor de nachten van mijnheer B…  

 

 

 

1.3 De burenconflicten… 
 

Vanuit deze beleving worden gedragingen die door anderen als normaal worden beschouwd 

en die de grenzen van onze persoonlijke levenssfeer binnendringen soms als storend en 

hinderlijk ervaren. Pogingen tot communicatie, wanneer deze er al zijn, bieden geen uitkomst 

omdat ieder naar het probleem kijkt vanuit zijn eigen standpunt. 

De negatieve reacties die volgen op dergelijke gedragingen worden dan ook door de 

betrokken partij als onverstaanbaar en aanstootgevend ervaren. Beide partijen zullen zich 

gaandeweg meer en meer ingraven in hun eigen perspectief en geen moeite meer doen om het 

conflict te bekijken vanuit het gezichtspunt van de ander. 

 

De gevolgen van dergelijke conflicten waarvan de oorsprong soms onbenullig lijkt, kunnen 

een belangrijke impact hebben op de onveiligheidsgevoelens en de levenskwaliteit van de 

betrokken partijen. 

 

 

1.4 … en hun oplossingen 
 

De individuen zijn geïsoleerd in de conflicten die zij hebben met hun buren, collega’s,  de 

overheid,… Eerder dan te proberen om samen met de tegenpartij tot aanvaardbare oplossingen 

te komen, richten zij zich alleen tot politie en justitie. Zij zullen in ieder geval ontevreden blijven 

over de genomen beslissingen, die meestal schriftelijk gebeuren, en zonder dat er enig contact 

bestaat tussen de conflicterende partijen. Bij de minste tegenwerking zullen zij zich opnieuw tot 

deze instanties wenden. In bepaalde gevallen worden de mensen door het conflict verteerd en 

durven zij niets te ondernemen. Zij ondervinden in stilte de nadelen van hun buur tot een 

welbepaalde, vaak onomkeerbare gebeurtenis, een bovenmaatse reactie uitlokt .... 
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Uit dit isolement ontstaat het conflict tussen mijnheer B. en mevrouw V. Dit conflict verwijst naar 

een wederzijds onbegrip. Eerder dan tot dialoog over te gaan, kan men ervan uitgaan dat zij de 

politie zullen bellen om een oplossing te vinden.  Maar vaak zal de wrevel zo enkel nog meer 

worden aangewakkerd en wordt de kloof die tussen hen bestaat nog dieper.  

 

 

Er is dus nood aan een sociaal instrument dat, binnen deze nieuwe context, er in slaagt om 

begrip en verbondenheid tussen individuele buurtbewoners te scheppen. Een methode die het 

handelen van de ene partij verklaart voor de andere partij. Een handelswijze die de oorsprong 

van conflicten zichtbaar en bespreekbaar maakt en tevens de sociale cohesie van 

gemeenschappen versterkt. 

 

 

Mijnheer B. en mevrouw V. moeten hun conflict overstijgen opnieuw leren communiceren en hun 

meningsverschil achter zich laten door een constructieve oplossing te vinden. Burenbemiddeling 

is een potentieel instrument voor socialisering tussen mijnheer B. en mevrouw V waarmee hun 

meningsverschil grondig getemperd zou kunnen worden.  

 

 

 

1.5 Een participatieve oplossing : burenbemiddeling 
 

In een maatschappelijke context die wordt gekenmerkt door een grote complexiteit, waar elke 

burger drager is van zijn “eigen woord” en van zijn “eigen lot”, moet het oplossen van problemen 

kunnen gebeuren op het niveau van de burgers zelf.   

    Wanneer wij alle elementen hernemen waaraan de oplossing dient te voldoen, monden wij 

vanzelfsprekend uit in bemiddeling. Een geslaagd bemiddelingsproces biedt immers beide 

partijen zicht op de ervaring en de perceptie van de ander. Het conflict wordt zo niet enkel 

bespreekbaar maar tevens oplosbaar. Daar beide partijen bovendien meester blijven van hun 

conflict en de oplossing door de partijen zelf geconstrueerd wordt, is deze werkwijze zeker 

participatief te noemen. Dit biedt een grotere kans op het naleven van afspraken en verzekert 

zodoende een duurzame oplossing. 

Mede door het verkrijgen van een concrete oplossing voor een concreet conflict maar vooral 

dankzij de interactie die binnen een bemiddelingsproces plaatsvindt, wordt de sociale cohesie in 
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buurten tevens gevoelig versterkt. Hierdoor draagt burenbemiddeling eveneens indirect bij tot een 

aangename en veilige buurtomgeving. 

 

 

Mijnheer B. en mevrouw V. zijn hun eigen woordvoerders en bemiddeling kan hen helpen om het 

verscheurd sociaal weefsel tussen hen ‘te hechten’. 

 

 

 

1.6 Conclusies: 
 

Socio-economische veranderingen, de toenemende sociale en geografische mobiliteit en de 

globalisering van culturen hebben de klassieke socialiserings- en reguleringsstructuren verzwakt. 

Nieuwe socialisering- en reguleringmechanismen dringen zich binnen de huidige context op. 

Bemiddeling kan in dit licht dus niet louter als een gewone techniek voor conflictbeheer of een 

alternatief voor de gerechtelijke procedure worden gezien, maar veeleer als een nieuwe sociale 

reguleringswijze. De exponentiële groei van de bemiddeling kan dus begrepen worden als de 

opkomst van een praktijk die er in slaagt om de nieuwe complexe, zelfs « hypercomplexe » 

samenleving te beheren.  

In buurten waarin bewoners er allemaal andere opvattingen en gebruiken op nahouden is er 

geen natuurlijke sociale cohesie en conflictregeling maar moeten deze steeds opnieuw 

geconstrueerd worden. Bemiddeling biedt beide partijen de ruimte om hun eigen visies, 

ervaringen en gevoelens te verwoorden en probeert op basis van die uitwisseling van 

perspectieven op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk draagvlak. Het is precies op dit 

draagvlak dat een wederzijds gedragen en duurzame oplossing voor het burenconflict kan 

worden opgebouwd. 

 

Van fundamenteel belang is dat de partijen hierbij steeds eigenaar blijven van het conflict en 

de eventuele oplossing. Bewoners worden hierdoor ook naar de toekomst toe 

geresponsabiliseerd tot het zelfstandig oplossen van conflicten. De draagkracht van de 

betreffende buren wordt hierdoor geleidelijk aan versterkt waardoor zij in toenemende mate in 

staat zijn om op onafhankelijke wijze constructieve oplossingen te bieden op bestaande 

problemen. 
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2 Ontstaan en ontwikkeling van de bemiddelingspraktijk 
 

In het vorige hoofdstuk schoven wij bemiddeling naar voor als antwoord op de conflicten die 

ontstaan binnen een samenleving die steeds complexer en heterogener wordt. Maar 

bemiddeling, wat is dat ? Wij hebben allemaal wel een vage notie van wat wij onder dit begrip 

verstaan maar een approximatieve definitie doet de methodologie oneer aan. 

In het volgende hoofdstuk bespreken wij waar de wortels liggen van bemiddeling, hoe wij dit 

begrip kunnen definiëren en welke soorten bemiddeling kunnen onderscheiden worden.  

 

2.1. Historische benadering van bemiddeling. 

 

Bemiddeling kan worden gedefinieerd als de actie van een derde tussen twee of 

meerdere personen die hier vrij mee instemmen, eraan meewerken en aan wie de eindbeslissing 

toebehoort en die bestemd is om tussen hen nieuwe relaties te doen ontstaan, de verstoring van 

relaties te voorkomen of deze laatste te herstellen.
4
  

 

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de bemiddeling, bij haar ontstaan, geen 

intellectuele of zogenaamde theoretische constructie was. Ze was een spontaan antwoord 

ontwikkeld via en door de praktijk binnen diverse sociale en institutionele contexten.
5
 De theorie 

werd dus op inductieve wijze opgebouwd.  Het is dus begrijpelijk dat aan de hand van de 

verschillende bestaande praktijken, verschillende theoretische kaders zijn ontstaan.   

Voor talrijke auteurs
6
, lijdt het geen twijfel dat het gerechtelijk model van van de Verenigde 

Staten het ontstaan van de Europese bemiddelingsstromen heeft beïnvloed. In de jaren 70 heeft 

Raymond Schonholtz de « Community Board » opgericht. Hij was jurist en professor strafrecht. 

Hij had vastgesteld dat de gerechtelijke beslissingen inzake het oplossen van conflicten alle 

partijen onbevredigd kon laten. Hij startte een beweging op in een wijk in San Francisco met een 

zeer grote etnische diversiteit, die eveneens over de hoogste graad van jeugddelinquentie en 

criminaliteit beschikte. Zijn uitgangsdoelstelling was om het gerechtelijke duel te overstijgen en op 

zoek te gaan naar sociale vrede, de sociale en raciale spanningen te verminderen en de 

onveiligheid terug te dringen.  

De Community Boards bestonden uit een aantal vrijwillige buurtbewoners die de 

aangebrachte conflicten aanhoorden. Hierbij werd veel aandacht besteed aan de visie en de 

                                                 
4 Six, jean-François, Le temps des médiateurs, Seuil,1990 
5 Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘‘Re-lier la dé-linq-uance’.Quelques réflexions sur les principes généraux et les différences culturelles 

de la médiation’. In: Bonafé-Schmitt, J-P. & Jacoub, M.(eds.), Médiation et Justice Restauratrice: Actes du 2ème Séminaire 

International Francophone sur la Justice Restauratrice et la Médiation, IUKB, Sion, Suisse, 2005. 
6 Cruyplants Jean, Gonda Miche, Wagemans, Droit et pratique de lamédiation, Bruylant, Bruxelles, 2008 
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motieven van elke partij. Doel van de Boards was om, op het tempo van de conflicterende 

partijen, tot een oplossing te komen die door alle partijen kon worden onderschreven. 

 

In de Verenigde Staten wordt bemiddeling niettemin veelal gezien als een alternatief voor 

justitie. De methodiek kadert hier dan ook in de “Alternative Dispute Resolution”. Deze beweging, 

gericht op het gebruiken van alternatieve methodes voor het oplossen van conflicten, ontstaat in 

de jaren 70 en is de bron van diverse bemiddelingsvormen. De voornaamste motivatie om 

dergelijke projecten op te starten, was de overdreven lange duur en de buitensporige kosten van 

de gerechtelijke procedures.  

 

In 1998 wordt deze beweging officieel erkend dankzij de “Alternative Dispute Resolution 

Act”. Dit document markeert de komst van een niet-rechterlijke doch bekwame en neutrale derde, 

om het oplossen van een conflict te vergemakkelijken. 

 

In de jaren 1990, ontwikkelen zich eveneens diverse bemiddelingspraktijken in de andere 

werelddelen: met name Canada, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Australië, Latijns-Amerika en 

het Verre Oosten. Zij kenden meteen al een geweldig succes. Er zijn maar weinig Europese 

landen die vandaag de dag niet met deze methodiek bekend zijn. Desondanks beschikt elk land 

over zijn opvatting omtrent bemiddeling. Er bestaan wezenlijke verschillen tussen de 

verschillende landen en dit in elk onderdeel van het bemiddelingsproces.  Zo wordt niet enkel 

bemiddeld in conflicten tussen dader en slachtoffer, maar ook tussen familieleden, tussen 

werkgever en werknemer, tussen school en leerling, alsook tussen buurtbewoners. 

 

Gaandeweg is bemiddeling echter het slachtoffer van zijn eigen succes geworden. Tal 

van praktijken eigenden zich de noemer bemiddeling toe, waardoor uiteindelijk onduidelijk werd 

wat dit concreet inhoudt. 

 

 

2.2 Bemiddeling in België. 
 

Ook in België kent bemiddeling tal van verschijningsvormen en wordt ze uitgeoefend in zeer 

diverse domeinen. Teneinde een overzicht te brengen van dit complex bemiddelingslandschap, 

geven wij u hieronder een overzicht van de belangrijkste bemiddelingspraktijken in België. 
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2.2.1 De wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek 

 

De wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek maakt een onderscheid 

tussen :  

 de vrijwillige bemiddeling : de partijen doen, buiten enige juridische procedure, 

een beroep op een bemiddelaar.  

 de gerechtelijke bemiddeling : de gerechtelijke bemiddeling, die plaatsvindt in het 

kader van een gerechtelijke procedure kan aanbevolen worden door de rechter 

of voorgesteld worden door één van beide partijen maar vindt steeds plaats mits 

instemming van beide partijen. In dit geval wordt de gerechtelijke procedure 

geschorst opdat de partijen in bemiddeling kunnen gaan om samen een 

oplossing te vinden voor het conflict. Het verkrijgen van een bemiddelde 

oplossing impliceert niet automatisch het verval van de vervolging. 

 

De wet van 21 februari 2005 regelt de bemiddeling in de volgende drie domeinen:  

 

 de bemiddeling in familiezaken : 

In het kader van dit type is de bemiddelaar een specialist van het familiaal conflict. Het 

conflict heeft betrekking op een meningsverschil volgende op een feitelijke scheiding of een 

echtscheiding en gaat vaak gepaard met het verbreken van alle communicatie. De bemiddelaar 

volgt situaties op waarmee de jeugdrechter, de vrederechter, de rechtbank van eerste aanleg en 

de rechtbank in kort geding belast waren in het kader van de procedures inzake echtscheiding. 

Ook de maatregelen genomen voor, tijdens en na de echtscheiding en die hiermee verband 

houden (opvang van de kinderen, onderhoudsgeld, levensonderhoud, afzonderlijke 

verblijfplaatsen, vereffening van het vermogen en onderhoud na echtscheiding) kunnen het 

onderwerp van een bemiddeling uitmaken.   

 

 de bemiddeling in burgerlijke en handelszaken: 

De bemiddelaar treedt op in alle domeinen die het goederen- en verbintenissenrecht 

beslaan, ongeacht de aard en de hoedanigheid van de persoon. Hij treedt dus op bij 

meningsverschillen tussen klant en leverancier, twistpunten tussen aandeelhouders of 

beheerders, moeilijkheden die gepaard gaan met verblijf of andere betwistingen inzake facturen, 

nota’s van ereloon en contracten.   
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 de bemiddeling in sociale zaken : 

De bemiddelaar kan tussenkomen in individuele of collectieve onenigheden en/of de 

gevolgen ervan, in het kader van de arbeidsrelaties in de ruime zin.  Hij gaat bijvoorbeeld partijen 

begeleiden bij het oplossen van problemen die gepaard gaan met het ontslag van een arbeider, 

pesten, enz.  

 

2.2.2 Schoolbemiddeling 

 

Met een enigszins andere opzet vinden wij ook bemiddelingsprocessen terug in diverse scholen. 

Schoolbemiddeling is voornamelijk een preventieve maatregel tegen schoolverzuim en geweld op 

school. De bemiddelingsdiensten bevinden zich binnen of buiten de school, afhankelijk van de 

scholengemeenschap. Zij komen tussen op verzoek van de directie, een lesgever, een opvoeder, 

een leerlin, diens familie of een externe dienst (dienst schoolverzuim, dienst 

jeugdhulpverlening,…). Deze diensten hebben als doelstelling een antwoord te bieden op de 

relationele problemen tussen de leerlingen, de ouders van leerlingen en de personeelsleden. Zij 

maken het ook mogelijk om de conflicten die kunnen plaatsvinden in de school te voorkomen.  

Schoolbemiddeling is eerder een gemeenschapsbevoegdheid. In de Franstalige Gemeenschap 

werd deze ingesteld door het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke 

kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor 

positieve discriminatie.  

 

2.2.3 Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling  

 
De schuldbemiddeling werd ingesteld door de Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve 

schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen 

onroerende goederen. Schuldbemiddeling is een begeleiding voor personen die diep in de 

schulden zitten en heeft tot doel deze een menswaardig bestaan te verzekeren en alsnog de 

schuldeisers in de mate van het mogelijke terug te betalen. De bemiddelaar kan een sociaal 

werker of een advocaat zijn. Deze laatste wordt dan aangewezen door een rechtbank. In beide 

gevallen bestudeert en controleert de bemiddelaar de schulden en onderzoekt hij de globale 

situatie van de aanvrager met oog op het opmaken van een terugbetaling plan. Hij treedt dus op 

als tussenpersoon tussen de schuldeiser en de begunstigde van de hulp. 
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Als wij verwijzen naar de eerder vermelde definitie, vormt dit soort van bemiddeling een 

uitzondering. De essentiële kenmerken van bemiddeling zijn immers afwezig en het gebruik van 

deze benaming brengt een betreurenswaardige onduidelijkheid met zich mee. De beide partijen 

bevinden zich niet echt in een conflictsituatie in de oorspronkelijke zin van het woord 

(tegengestelde gevoelens die met elkaar botsen). Het enige “conflict” dat men hier tegenkomt is 

de strijd van de schuldeiser om zijn verschuldigde bedrag terug te krijgen. Het einddoel is dus 

niet het herstel van de communicatie, maar veeleer een onderhandelde oplossing voor de 

bestaande financiële problematiek. 

 

2.2.4 De wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties 

 

De wet van 13 mei 1999 heeft het artikel 119bis aan de Nieuwe Gemeentewet toegevoegd, dat 

de gemeenteraad in staat stelt een bemiddelingsprocedure te voorzien voor alle individuen die 

een inbreuk hebben gepleegd op het algemeen politiereglement en die kunnen worden 

gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit soort van bemiddeling kadert 

in de bevoegdheden toegekend aan de gemeenten inzake de strijd tegen onburgerlijkheden. 

Sinds 2006 beschikken 27 gerechtelijke arrondissementen over een bemiddelaar inzake 

gemeentelijke administratieve sancties. Doel van dit soort van bemiddeling is om de dader van de 

inbreuk de kans te geven om de schade die hij heeft veroorzaakt, te herstellen of te vergoeden. 

Het voorstel van bemiddeling is verplicht voor alle minderjarigen die op het moment van de feiten 

zestien tot achttien jaar zijn.  

Men mag de bemiddeling van de gemeentelijke administratieve sancties niet verwarren 

met de bemiddeling in strafzaken, die hierna wordt toegelicht, of met een minnelijke schikking 

(beschreven in artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering). Ook al heeft de bemiddeling 

succes, het staat de sanctionerende ambtenaar (gemeentelijk of provinciaal) ondanks alles vrij 

om hierover te beslissen en hij kan de administratieve sanctie behouden, milderen of niet 

opleggen.  

Het voordeel van dit soort van bemiddeling is dat het slachtoffer inspraak krijgt, dat deze 

zijn ontevredenheid kan uitdrukken en dat de overtreder de kans krijgt om zijn 

verantwoordelijkheid op te nemen.  
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2.2.5 De wet van 10 februari 1994 houdende regeling van een 

procedure voor de bemiddeling in strafzaken 

 

De wet van 10 februari 1994 voert in het Wetboek van Strafvordering een procedure in voor 

bemiddeling in strafzaken. Het betreft een procedure waarbij een ontmoeting mogelijk is tussen 

de dader en het slachtoffer van een inbreuk in aanwezigheid van een justitie assistent. 

Aan het begin van deze procedure maakt de procureur des Konings het dossier over aan 

de justitie assistent van zijn parket. Deze laatste zal vooreerst beide partijen, samen of 

afzonderlijk, informeren van het verloop van de maatregel. Doel is om te komen tot het bijleggen 

van een geschil zonder tussenkomst van de rechter. De justitie assistent zal niet enkel de 

motieven voor en de gevolgen van de feiten analyseren, maar ook de motivaties en de 

verwachtingen van beide partijen. Hij zal eveneens luisteren naar hun verklaringen, ervaringen en 

voorstellen. Op basis daarvan zoekt hij naar een compromis tussen hen.  

Wanneer beide partijen niet tot een akkoord kunnen komen, wordt de procedure 

stopgezet en neemt de procureur des Konings het dossier in handen.  

In het andere geval zullen dader en het slachtoffer, mits hun toestemming, een 

bemiddelingszitting bijwonen. Gedurende deze sessie zal eventueel een onderlinge regeling 

worden uitgewerkt. Deze overeenkomst wordt officieel bekrachtigd door de procureur des 

Konings in een proces-verbaal teneinde een bewijs te bewaren voor de goede uitvoering van de 

verbintenis.   

De procedure moet op vrijwillige basis verlopen, moet betrekking hebben op 

meerderjarigen en is slechts van toepassing bij misdrijven; dit wil zeggen misdrijven voor dewelke 

de procureur des Konings geen gevangenisstraf van meer dan twee jaar zou eisen. De 

meerwaarde van deze procedure voor het slachtoffer is de snelheid van de maatregel en de 

mogelijkheid om uitleg en verontschuldigingen te krijgen van de dader. Door deze regeling 

probeert het slachtoffer om gerustgesteld te worden en om de materiële, morele of emotionele 

schade vergoed te krijgen. Het slachtoffer wordt actief bij de procedure betrokken. Voor de dader 

is de bemiddeling een kans om, indien hij de verbintenis naleeft (vergoeding storten, therapie 

volgen, een opleiding volgen,…) de verdere rechtsvordering uit te doven waardoor de gepleegde 

inbreuk niet in het strafregister zal worden opgenomen.   

 

Op strafrechtelijk niveau bestaat er ook een bemiddeling in strafzaken voor minderjarigen 

zoals voorzien door de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de 

jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
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hebben gepleegd7. Dit proces situeert zich in een context van kleine jeugdcriminaliteit. Wanneer 

een minderjarige een als misdrijf omschreven feit pleegt, stelt de politie een proces-verbaal op. 

Dit wordt naar het parket gestuurd waar de feiten gekwalificeerd worden en waar bepaald wordt 

wat er verder met het dossier gebeurt. Naast het seponeren van het dossier en het voor de 

jeugdrechter brengen van de jongere, beschikt het jeugdparket nog over een aantal andere 

mogelijkheden: een waarschuwingsbrief toegezonden aan de jongere en zijn ouders, een 

ouderstage en bemiddeling. De laatste twee procedures worden sinds 2 april 2007 toegepast.  

 

Een bemiddeling in strafzaken voor minderjarigen kan worden voorgesteld op het niveau 

van het Parket of van de jeugdrechtbank. Deze moet vrijwillig zijn en de feiten moeten worden 

erkend.   

De jeugdrechter of het Parket kan een opvoedkundige dienst of een 

liefdadigheidsinstelling mandateren. Deze dienst heeft als opdracht een opvoedkundig antwoord 

te bieden op jeugdcriminaliteit en beoogt de sociale re-integratie van de desbetreffende jongeren.  

De bemiddelaar verenigt de minderjarige, zijn ouders en het slachtoffer. Een neutrale 

bemiddelaar zorgt voor de communicatie tussen beide partijen. De bemiddeling beoogt een 

dubbele doelstelling: het slachtoffer erkennen en ondersteunen en op actieve wijze de 

minderjarige dader wijzen op zijn verantwoordelijkheid.  

Het herstel kan symbolisch zijn of in natura. Het jeugdparket overweegt systematisch de 

gepastheid en de mogelijkheid om over te gaan tot een bemiddeling. Pas indien de evaluatie 

ervan negatief is, kan het de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken. 

Als de bemiddeling slaagt, beslist het jeugdparket of het de zaak seponeert of alsnog bij de 

jeugdrechtbank aanhangig maakt. 

  

2.2.6 Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de 

bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering en in het Wetboek van strafvordering 

 

Deze vorm van bemiddeling onderscheidt zich van art. 216 van het Wetboek van strafvordering 

daar het geen alternatief voor de vervolging vormt. 

Deze bemiddeling tussen dader en slachtoffer is een procedure die de partijen die in een juridisch 

geschil verwikkeld zijn, in staat stelt om beroep te doen op een neutrale derde met het oog op 

                                                 
7 De wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006, tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen 

van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, worden uitgelegd door de Ministeriële Omzendbrief van 7 
MAART  2007n° 1/2007. 
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herstel van de relationele en materiële schade die uit het misdrijf voortvloeit. De neutrale derde 

faciliteert hierbij de communicatie en ondersteunt de partijen bij het zelfstandig formuleren van 

een akkoord omtrent de modaliteiten en voorwaarden van herstel. 

 

Elke persoon die een direct belang heeft bij een strafrechtelijke procedure kan op elk ogenblik 

een voorstel tot bemiddeling indienen. Deze procedure is dus geen juridische maatregel die door 

een magistraat kan worden opgelegd. Het zijn de partijen zelf (daders, slachtoffers, hun 

familieleden en naasten) die beroep kunnen doen op de bemiddelingsdienst. Deze kunnen echter 

enkel op dit aanbod ingaan wanneer het geheel aan juridische actoren die in contact staan met 

de betreffende personen hen hiervan informeren. 

 

Het merendeel van de uitgevoerde bemiddelingen verenigen enkel daders en slachtoffers van 

inbreuken maar in bepaalde gevallen is het ook zinvol om familieleden en naasten in het proces 

te betrekken. 

 

Deze bemiddelingsvorm kan ook nog plaats vinden na de uitspraak van de rechter. Deze 

praktijk die voortvloeit uit het herstelgericht denken heeft tot doel het conflict dat met een bepaald 

misdrijf verweven is bespreekbaar te maken en op te lossen. De straf die door een rechter wordt 

uitgesproken biedt immers, hoe legitiem deze ook moge zijn, niet steeds de nodige ruimte voor 

het verhaal en de vragen van zowel de dader als het slachtoffer. 

 

Een bemiddeling kan hier vaak enig soelaas bieden, daar binnen het kader van een 

bemiddelingsproces beide partijen hun visie op de feiten kunnen geven. De bemiddeling vormt 

hierbij een manier om zowel het leed van het slachtoffer als het bestaan van de dader als 

medemens te erkennen. 

 

Zowel het bemiddelingsproces als de uiteindelijke afspraken die hieruit kunnen 

voortvloeien zijn gericht op het herstel van de materiële en immateriële schade die uit het misdrijf 

volgen. 

 

De wet van 22 juni 2005 voorziet eveneens in een deontologische commissie bemiddeling bij de 

Federale Overheidsdienst Justitie. Deze heeft tot taak om een deontologische code inzake 

bemiddeling op te stellen en deze verder te actualiseren. Zij is tevens verantwoordelijk voor de 

opvolging van mogelijke deontologische problemen. 
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2.3 Burenbemiddeling. 

 

2.3.1 Of buurtbemiddeling? 

 

Zowel in de literatuur als in de praktijk worden ‘buurtbemiddeling’ en ‘burenbemiddeling’ vaak 

door elkaar gehaald. Ze doelen nochtans wel degelijk op twee verschillende praktijken. We 

hadden het er al over in de eerste bladzijde van dit handboek. 

Onder burenbemiddeling wordt veelal de methodiek verstaan waarbij bemiddeld wordt tussen 

maximum twee partijen die effectief naast elkaar wonen. 

Buurtbemiddeling heeft in de enge betekenis van het woord eerder betrekking op het bemiddelen 

tussen (groepen van) personen die eenzelfde buurt betreden. De individuen waartussen 

bemiddeld wordt leven hierbij niet rechtstreeks naast elkaar en maken in bepaalde gevallen zelfs 

enkel ‘gebruik’ van de buurt zonder er ook woonachtig te zijn. Een voorbeeld van een dergelijke 

bemiddeling is het bemiddelen tussen bewoners van een stadsplein en jongeren die op datzelfde 

plein ‘rondhangen’ en nachtlawaai veroorzaken. 

Het moge duidelijk zijn dat hoewel de basismethodologie identiek is aan deze van de 

burenbemiddeling de dynamiek van het proces ietwat complexer is 

 

In tegenstelling tot de eerste versie van dit handboek hebben wij er dan ook voor gekozen om het 

woord burenbemiddeling te blijven hanteren als het inclusief begrip. Binnen het kader van dit 

handboek dekt de bewoording ‘burenbemiddeling’ dan ook zowel buren- als buurtbemiddeling in 

de enge definitie van deze woorden. 

De bemiddelaars die binnen de context van een lokaal (of provinciaal) project burenbemiddeling 

worden ingezet zullen, zo leert de ervaring van andere bemiddelingsdiensten, waarschijnlijk 

merendeels burenbemiddelingen begeleiden. Door het gebruik van deze inclusieve definitie 

zullen zij echter ook, wanneer dit mogelijk geacht wordt, in complexere buurtconflicten kunnen 

bemiddelen. 

2.3.2 Context 

 

Burenbemiddeling is een praktijk die zijn intrede deed als natuurlijke reactie op de 

maatschappelijke ontwikkelingen die wij eerder beschreven hebben. In een samenleving waarin 
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individuele denkkaders in toenemende mate verschillen, worden zowel conflicten als hun 

oplossingen complexer. 

 

Het herstellen van een verstoorde relatie vraagt dan ook een proces dat inzicht verleent 

in de beweegredenen van de andere partij. Op basis van dit inzicht kan een oplossing 

geconstrueerd worden die door beide partijen gedragen wordt. 

 

Hoewel het vinden van een oplossing voor het conflict in een dergelijke benadering 

belangrijk is, zou het fundamenteel verkeerd zijn om een andere belangrijke doelstelling van het 

buurtbemiddelingsproces, met name het herstel van de communicatie, hieraan ondergeschikt te 

maken aan 

 

Dit herstel is immers essentieel voor het verkrijgen van een duurzame oplossing waarbij 

de conflicterende partijen ook toekomstige meningsverschillen onderling kunnen bijleggen. Aan 

de hand van deze dynamiek wordt de sociale cohesie van een buurt versterkt en wordt het effect 

van de eerder vernoemde desintegrerende tendensen tegengegaan. Bemiddeling mislukt dus 

nooit echt. Want zelfs als er geen overeenkomst wordt ondertekend, is de relatie tussen de 

partijen veranderd doordat er informatie en emoties werden uitgewisseld.  

 

Wat het bemiddelingsproces ook kenmerkt, is de plaats van de bemiddelaar als neutrale 

communicatie facilitator. De bemiddelaar praat met de betrokken partijen en stimuleert deze om 

hun rollen terug op te nemen bij het oplossen van het conflict. Wij komen later gedetailleerd terug 

op de persoon van de bemiddelaar en zijn rol. 

 

2.3.3 Bemiddelbaar of niet? 

 

Hoewel burenbemiddeling dus ontegensprekelijk vele voordelen met zich meebrengt, 

dienen we ook de aandacht te vestigen op de beperkingen van deze methodiek. 

Burenbemiddeling kan enkel worden toegepast op conflicten waaraan geen strafrechtelijk aspect 

verbonden is. Deze specifieke methodiek kan evenmin gebruikt worden in het kader van ernstig 

fysiek geweld of andere misdrijven die een nadrukkelijk optreden van de overheid vergen. 

Andere uitsluiting criteria voor een bemiddelingsproces zijn dan weer aan de aard van de 

partijen gerelateerd. Zo leert de ervaring van bemiddelaars dat bemiddelen binnen conflicten 

waar één van beide partijen ernstige psychische problemen heeft, of waar een hiërarchische 

verhouding tussen beide partijen bestaat (vb. werknemer – werkgever), bijzonder moeilijk is. 
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2.3.4 Basisprincipes 

 

Burenbemiddeling kan enkel werken wanneer een aantal principes worden geëerbiedigd. Het niet 

opvolgen van deze principes zal het bemiddelingsproces en de eventuele overeenkomsten 

tussen de partijen in gevaar brengen. De bemiddelaar dient er zich dan ook bewust van te zijn 

dat het behouden van deze principes essentieel is voor de eigen werking, maar eveneens voor 

die van andere bemiddelaars. 

De basisprincipes zijn de volgende: 

 

Vrijwilligheid: De partijen nemen vrijwillig deel aan het bemiddelingsproces en kunnen nooit 

hiertoe gedwongen worden. Bemiddeling wordt voorgesteld en niet opgelegd. In het 

tegenovergestelde geval, kan dit ervaren worden als een bron van confrontatie. 

Dit vrijwillige karakter waarborgt de partijen dat het proces autonoom verloopt en dat zij eigenaar 

van het conflict blijven. De partijen worden door dit principe aangezet tot het opnemen van hun 

verantwoordelijkheid bij het oplossen van het conflict. De duurzaamheid van de oplossing die aan 

de hand van dit vrijwillig proces wordt uitgewerkt, is dan ook aanzienlijk groter. Het is dan ook 

belangrijk om beide partijen eraan te herinneren dat het bemiddelingsproces te allen tijde kan 

worden stopgezet. 

 

Gelijkheid: beide partijen bespreken hun situatie binnen een evenwichtige verhouding. Het is 

dan ook de rol van de bemiddelaar om impliciete machtsverschillen die aanwezig zouden zijn 

(omwille van bv. taalvaardigheid) zoveel mogelijk te temperen.  

 

Vertrouwelijkheid: het is van belang voor het welslagen van de bemiddeling dat alle 

onderwerpen, ook de meest gevoelige kunnen worden besproken. De partijen zullen zich echter 

slechts in een dergelijke kwetsbare positie opstellen wanneer er een echte vertrouwensband is 

ontstaan met de bemiddelaar en wanneer zij weten dat zowel de bemiddelaar als de tegenpartij 

de verkregen informatie niet aan derden zullen doorgeven. 

 

Duurzaamheid:  De bemiddelaar mag in geen enkel geval een oplossing formuleren voor een 

concreet probleem. Elke bemiddeling dient te streven naar een verandering van de relatie en de 

onderlinge communicatie tussen de partijen. Om een duurzame, en wederzijds aanvaardbare 

oplossing te bieden voor dergelijke conflictueuze relaties, moeten beide partijen de denkwijze van 

de andere partij begrijpen en de eigen denkwijze kritisch durven benaderen. Een dergelijke 

verwezenlijking vraagt veel inspanningen van de bemiddelaar, maar is de enige garantie op een 
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duurzame oplossing van het huidig conflict en een versterking van de sociale cohesie binnen de 

buurt. 

 

Empowerment: In tegenstelling tot andere conflict afhandeling methodes blijven de partijen 

meester van hun conflict gedurende de bemiddeling. Het zijn de partijen zelf die een oplossing 

formuleren voor het conflict. De partijen dienen te beseffen dat zij greep hebben op hun eigen 

leefsituatie en deze zelfstandig positief kunnen beïnvloeden. 

De bemiddelaar draagt dan ook nooit zelf oplossingen voor maar laat de partijen op hun eigen 

tempo tot een wederzijds gedragen oplossing komen. 

 

2.3.5 Plaats van burenbemiddeling binnen een lokaal integraal 

veiligheidsbeleid 

 

Een lokaal burenbemiddelingsproject kan slechts succesvol zijn wanneer het ingebed wordt in het 

lokaal integraal veiligheidsnetwerk. Met burenbemiddeling kiezen steden en gemeenten voor een 

geheel preventieve aanpak van burentconflicten. Niet alleen wordt de escalatie van een bestaand 

conflict tegengewerkt, maar worden toekomstige conflicten eveneens voorkomen. 

Een succesvol bemiddelingsinitiatief is dan ook een waardevol onderdeel van elk integraal 

veiligheidsnetwerk daar het onder andere politionele en justitiële instanties ontlast van conflicten 

die anders waarschijnlijk naar hen zouden doorstromen. Zodoende hebben deze meer tijd om 

andere fenomenen grondig aan te pakken. 

 

Essentieel voor de opstart van een bemiddelingsproject is dat de partners tevens een minimale 

kennis hebben van de principes en grondslagen van buurtbemiddeling zodat zij weten wat wel of 

niet kan worden doorverwezen. De lokale coördinator zal hierbij niet enkel de partners zoals 

politie en gemeentediensten moeten informeren maar eveneens hun vertrouwen moeten winnen. 

Deze samenwerking kan worden bevorderd door het systematisch informeren van de partners 

omtrent de afhandeling van de doorverwezen conflicten. De door de burenbemiddelaar 

doorgegeven informatie dient zich hierbij wel te beperken tot de mate waarin al dan niet een 

akkoord werd bereikt. Het verschaffen van informatie over de betrokken partijen zou immers niet 

stroken met het vertrouwelijk karakter van het bemiddelingsproces. In bepaalde gevallen kunnen 

de partijen kracht van wet willen geven aan hun overeenkomsten. Dat kan geregeld worden met 

een vrederechter in het kader van een verzoening. 
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Daar de bemiddelaar vanwege zijn unieke positie een uniek zicht heeft op bestaande 

samenlevingsproblemen is hij tevens een bijzonder waardevolle partner voor elk integraal 

veiligheidsoverleg of de preventieraad. 

 

Het is tevens belangrijk dat de lokale projectverantwoordelijke en de bemiddelaar een goede 

kennis hebben van de lokale sociale kaart zodat, wanneer dit nodig blijkt, partijen naar de 

aangewezen dienst kunnen worden verwezen.
 8
 

                                                 
8
 U zal meer informatie hieromtrent op de volgende site terugvinden: http://www.desocialekaart.be  

http://www.desocialekaart.be/
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3 De bemiddelaar 
 

3.1 Rol binnen het bemiddelingsproces 
 

 

Een bemiddelaar is een derde die borg staat voor het bemiddelingsproces en die 

optreedt met als doel een concreet geschil op te lossen en de sociale band te versterken. Hij is 

het aan zichzelf verplicht om het kader van de bemiddeling te beheersen, maar het is niet aan 

hem om tot een ontknoping van het conflict te komen of om één van beide partijen te overtuigen. 

Hij stimuleert het creëren van communicatiebruggen zonder hierbij een beslissing te nemen over 

het geschil. De beide partijen moeten er zich bewust van zijn dat zij zelf de oplossing voor hun 

conflict uitwerken. 

Het doel van de bemiddelaar is dus om de partijen via hun gemeenschappelijke punten 

met elkaar in verband te brengen. Hij is niet meer dan een derde die in de vergetelheid raakt en 

de rechtstreekse communicatie tussen de partijen aanmoedigt. Hij kan een zeker vertrouwen 

herstellen en een bepaalde dialoog tot stand brengen. De bemiddelaar is dus:  

 

Inhoudelijk neutraal: de bemiddelaar formuleert gedurende het volledig bemiddelingsproces 

geen waardeoordelen over de inhoudelijke informatie. Een dergelijk oordeel beïnvloedt immers 

de inhoudelijke uitkomst van een bemiddelingsgesprek en ontneemt het bemiddelingsproces zijn 

meerwaarde. De kans is dan ook groot dat de uitkomst van het gesprek niet ten volle door beide 

partijen gedragen wordt en dus ook niet zal worden nageleefd. 

Hoewel deze inhoudelijke neutraliteit vanzelfsprekend lijkt, vraag het van de bemiddelaar een 

grote zelfkennis en zelfcontrole om geen verbale of non-verbale tekenen van af- of goedkeuring 

te geven.  

 

Procesmatig meerpartijdig : de bemiddelaar moet aan elke partij de ruimte verlenen om haar 

eigen standpunt en gevoelens te uiten. Hij besteedt aan iedere partij evenveel aandacht en 

moedigt deze aan om in alle eerlijkheid te communiceren over hun perceptie van het conflict. 

 

 

3.2 Kennis, vaardigheden en attitudes 
 

Teneinde deze rol tot een goed eind te brengen, dient de bemiddelaar te beschikken over een 

grondige kennis van het bemiddelingsproces, en een aantal vaardigheden onder de knie te 
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hebben. Vele bemiddelaars zullen tevens onderstrepen dat het bezitten van welbepaalde 

attitudes even noodzakelijk is. Deze laatsten zijn minder gemakkelijk aan te leren en zijn veel 

sterker gebonden aan de persoonlijkheid van de bemiddelaar. 

Wij overlopen kort de voornaamste vereisten waaraan een bemiddelaar dient te voldoen. 

 

3.2.1 Kennis 

 

Bemiddelingsproces : vanzelfsprekend dient de bemiddelaar over de nodige kennis te 

beschikken inzake het bemiddelingsproces en de mechanismen die er inherent aan verbonden 

zijn. Dit impliceert tevens dat de bemiddelaar precies weet welke rol hij binnen het proces dient te 

spelen. 

 

Lokale sociale kaart : Ook belangrijk is dat de bemiddelaar en de projectcoördinator een 

minimale kennis hebben van de lokale sociale kaart. De bemiddelaar kan immers in de loop van 

de bemiddeling oordelen dat het aangewezen is dat één van beide partijen over de gepaste 

hulpverlening zou beschikken. Wanneer hij kennis heeft van de sociale kaart kan hij de betrokken 

partij onmiddellijk de nodige contactgegevens doorgeven. Het is echter steeds de partij zelf die 

de stap naar de hulpverlening zet. Vanwege het vertrouwelijk karakter van het 

bemiddelingsaanbod mag de bemiddelaar immers nooit op eigen initiatief de verkregen informatie 

doorspelen aan andere instanties. 

 

Lokaal Integraal Veiligheidsnetwerk : het is eveneens wenselijk dat de buurtbemiddelaar een 

duidelijk zicht heeft op het lokaal integraal veiligheidsnetwerk en de plaats die hij hierin inneemt. 

Deze kennis zal immers de samenwerking met andere partners van het veiligheidsnetwerk 

verbeteren zodat duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt over ieders rol binnen het 

veiligheidsbeleid.  

 

3.2.2 Vaardigheden 

 

Actief luisteren : de bemiddelaar kan zijn eigen gedachten, interpretaties, indelingen en 

waardeoordelen doorbreken om zich uitsluitend te richten op de boodschap van de zender. Het 

luisteren houdt geruststelling, sympathie, duidelijkheid, onderzoek, samenwerking, welzijn en de 

preventie van toekomstige problemen in. Het is door te luisteren naar de emoties en gevoelens 
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van iemand dat de bemiddelaar de kern van het probleem kan ontdekken want de feiten zijn 

slechts een voorwendsel, het topje van de ijsberg.   

 

Communicatief : de bemiddelaar kan op duidelijke wijze een boodschap overbrengen aan de 

hand van zowel verbale als niet-verbale communicatie. Hij weet zijn boodschap aan te passen 

aan de ontvanger zodat deze de inhoud van de boodschap correct interpreteert. 

 

Faciliterend : de bemiddelaar beheerst de kunst om een gespreksklimaat te scheppen dat een 

open dialoog stimuleert. 

 

3.2.3 Attitudes 

 

Empatisch : de bemiddelaar moet over de mogelijkheid beschikken om te luisteren naar de 

persoon voor zich, naar diens gevoelens, emoties en ervaringen en hij moet zich in de plaats 

kunnen stellen van deze persoon zonder hem te beoordelen. Doorheen het getoond begrip zal de 

partij ervaren dat er ruimte is voor haar verhaal waardoor de dialoog gestimuleerd wordt. 

  

Assertief : het betreft een attitude waarbij men zich uitdrukt en zijn rechten weet te verdedigen 

zonder die van de anderen met de voeten te treden. Het betekent ook zichzelf respecteren door 

onomwonden maar doordacht voor zichzelf op te komen.  

In de loop van het bemiddelingsproces zal de bemiddelaar waarschijnlijk de partijen aan de 

regels van de bemiddeling moeten herinneren. Dat hij dit op een kordate, doch respectvolle 

manier kan doen is van essentieel belang.  

 

Positief ingesteld: de bemiddelaar is positief ingesteld en blijft steeds geloven in een 

bemiddelde oplossing van het conflict. Hij weet tevens deze positieve ingesteldheid over te 

brengen aan de betrokken partijen. 

 

4 Hoe start men een project op?  
 

4.1 Initiatief tot het opstarten van het aanbod burenbemiddeling 
 

Het initiatief om een project burenbemiddeling op te starten kan genomen worden door 

verschillende lokale instanties. Dit initiatief kan uitgaan van de lokale overheid, bijvoorbeeld van 
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de sociale dienst of de preventiedienst van de gemeente, maar evenzeer van andere betrokken 

lokale instanties zoals het OCMW of het CAW, een buurtopbouwwerk of wijkcentrum (binnen het 

project burenbemiddeling uitgaande van de Directie Lokale Integrale Veiligheid in 2010-2011 zou 

dit initiatief, gezien het opzet van het project, logischerwijze genomen worden door de 

gemeentelijke overheden).
9
  

 

Eenmaal het initiatief genomen wordt door de gemeente of de stad dient een collegebeslissing of 

een gemeenteraadsbeslissing dit initiatief te bekrachtigen, waardoor als het ware het startschot 

gegeven wordt aan het lokale project buurtbemiddeling. Idem indien een andere dienst of 

overheid het initiatief neemt: een principiële beslissing is wel nodig. 

 

4.2 Voorbereiding tot het opstarten van een lokaal 
burenbemiddelingsproject 

 

4.2.1 Omkadering en ondersteuning  

 

Het is belangrijk dat steden en gemeenten die een project burenbemiddeling opstarten hierbij 

over de nodige ondersteuning en omkadering beschikken. Door beroep te doen op de ervaring 

van gevestigde bemiddelingsdiensten kan men immers vermijden dat een nieuw project het 

volledig groeiproces moet doormaken die andere steden ook reeds hebben moeten doorstaan. 

Bij de bestaande burenbemiddelingsdiensten van het GLLAMP maar ook daarbuiten kan u altijd 

terecht met precieze vragen. Het GLLAMP is immers een leernetwerk in de schoot waarvan 

coördinatoren en burenbemiddelaars zich periodiek verenigen om theoretische kennis en 

terreinervaringen uit te wisselen. 

 

                                                 
9
 Wij hebben ons bij de redactie van dit hoofdstuk geïnspireerd op volgende werken: 

 FIERS, L en JANSEN, A., “Het succes van buurtbemiddeling, Resultaten van het evaluatieonderzoek”, Utrecht, 26 

maart 2004.  

 PEPER, B e.a., “Bemiddelen bij conflicten tussen buren. Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten 

met Buurtbemiddeling in Nederland”, Eburon, Delft, 1999 

 CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, “Handboek buurtbemiddeling, Het instrument in 

de praktijk”, Utrecht, 2008.  

 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, “Draaiboek voor lokale projecten burenbemiddeling”,  2008.  

 VAN CAMP, T. EN SMEETS, K., “Analyse burenbemiddelingsprojecten in binnen- en buitenland”, vzw Suggnomé,   

 ANTWERPEN, “Buurtbemiddeling stad Antwerpen”, Antwerpen 2010 
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4.2.2 Samenwerking 

 

Van cruciaal belang voor het welslagen van de opstart van een project burenbemiddeling is dat 

deze een onderdeel uitmaakt van een doordacht integraal veiligheidsbeleid waarin een goede 

samenwerking met andere partners wordt bestendigd. Het is de lokale coördinator 

burenbemiddeling die deelneemt aan reeds bestaande relevante samenwerkingsverbanden en 

die nieuwe, in het kader van het project noodzakelijke, samenwerkingsverbanden opstart.  

 

Wat samenwerking betreft, kunnen twee dimensies onderscheiden worden. Enerzijds zijn er de 

direct betrokken diensten en instanties waarmee binnen het project wordt samengewerkt, 

anderzijds zijn er de diensten en instanties die conflicten, die in aanmerking kunnen komen voor 

burenbemiddeling, doorverwijzen. Vanuit deze optiek kan deze laatste groep van diensten en 

instanties als indirecte partners beschouwd worden.  

 

4.2.2.1 Directe partners  
 

Hoewel men steeds rekening zal moeten houden met de specifieke lokale context kunnen wij 

volgende voorbeelden van directe partners vermelden: de lokale politie meer bepaald de 

wijkdienst, de preventiedienst, wijkmanagers, de sociale dienst, de dienst welzijn, ruimtelijke 

ordening, het OCMW, de ombudsdienst, het buurtwerk, de dienst gemeenschapswachten, 

welzijnsinstellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, jeugdorganisaties, 

scholen, … 

Elk van deze diensten kan vanuit zijn specifieke context ondersteuning bieden aan de uitwerking 

en de uitvoering van het project. Deze samenwerking kan zowel de vorm aannemen van 

informele contacten als de wederzijdse deelname van hun vertegenwoordigers aan formele 

overlegmomenten. Een optimale informatiedoorstroming en onderlinge communicatie tussen de 

partners zijn noodzakelijke voorwaarden voor het welslagen van het project. Door hun 

samenwerking bestaat ook altijd de mogelijkheid om bij te sturen indien het nodig is.  

 

Om deze samenwerking ten volle te realiseren, is het aangewezen om met deze partners 

concrete en duidelijke afspraken te maken omtrent verschillende facetten die belang hebben bij 

de uitvoering van het project. Hierbij kan gedacht worden aan elementen als: 

 

 Wie coördineert het project?  

 Waar wordt het project ingebed?  

 Hoe en door wie worden vrijwilligers betrokken?  
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 Aan welke profielvereisten dienen de vrijwilligers te voldoen?  

 Hoe wordt het project opgevolgd en begeleid?  

 

 

4.2.2.2 Indirecte partners  
 

Naast de rechtstreeks bij het project betrokken partners, kunnen er twee groepen van indirecte 

partners worden onderscheiden. Ten eerste zijn er organisaties en instanties die conflicten 

doorverwijzen die voor buurtbemiddeling in aanmerking kunnen komen. Ten tweede zijn er 

instanties en diensten waarnaar bepaalde conflicten, die niet in aanmerking komen voor 

buurtbemiddeling of die niet opgelost geraken door de bemiddelingsinspanningen, kunnen 

doorverwezen worden. 

Het staat de bemiddelaar natuurlijk ook steeds vrij om de betrokken partijen de contactgegevens 

door te geven van diensten die aan een waargenomen hulpvraag kunnen tegemoet komen.  

 

Als doorverwijzende instanties dient onder meer gedacht te worden aan het parket, de 

vrederechter, organisaties uit het welzijnswerk, hulporganisaties en de politie. Om tot een 

vruchtbare samenwerking te komen, is het noodzakelijk om hieromtrent duidelijke en concrete 

afspraken te maken. In deze afspraken dient onder meer stilgestaan te worden bij de 

taakverdeling en de doorverwijzingsmodaliteiten. Ook de wijze waarop de bemiddelaar feedback 

zal verschaffen aangaande de afloop van het bemiddelingsproces wordt best vooraf vastgelegd. 

 

Het in kaart brengen van het geheel aan doorverwijzende instanties is bovendien van belang om 

een zicht te krijgen op de reikwijdte van het project en om te komen tot een duidelijke afgrenzing 

van conflicten die al dan niet in aanmerking komen voor burenbemiddeling.  

 

Vanuit het oogpunt dat burenbemiddeling complementair dient te zijn met andere bestaande 

initiatieven, dient tegelijk in kaart gebracht te worden welke conflicten naar welke andere reeds 

bestaande initiatieven doorverwezen dienen te worden. Via het uitwerken van de 

samenwerkingsverbanden is het mogelijk om na te gaan welke dienst of instantie het best 

geschikt is om een bepaald conflict op te nemen. Een dergelijk netwerk van 

samenwerkingsverbanden kan dan ook bijdragen tot een optimale verdeling van de gekende 

conflicten.  
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4.2.3 Startoverleg 

 

Voor de eigenlijke opstart van het project is het aangewezen om een startoverleg op het hoogste 

niveau te organiseren. Het belang van dit overleg bestaat erin dat in aanwezigheid van 

sleutelactoren zoals burgemeester, korpschef en het parket het signaal gegeven wordt dat men 

gezamenlijk achter het project staat. Voor het welslagen van het project is deze 

engagementsverklaring van de hogere gezagsdragers van groot belang. Bovendien geeft dit het 

project de draagkracht die nodig is voor het succes ervan. De eigenlijke vorm van dit overleg kan 

verschillen van gemeente tot gemeente. Daarenboven is het mogelijk dat deze overlegvorm in 

een aantal gevallen zal samenvallen met de structuur van de hieronder besproken stuurgroep.  

 

4.2.4 Stuurgroep 

 

Aan het opstarten van een project burenbemiddeling gaat naast het reeds besproken startoverleg 

ook meestal de oprichting van een lokale stuurgroep burenbemiddeling vooraf. Zoals reeds 

gesteld, is het in sommige gevallen mogelijk dat de bij het startoverleg aanwezige partners in de 

volgende fase van het project de taken van stuurgroep zullen overnemen. In andere gevallen  

bezit die structurele groep een andere samenstelling. Het is evenzeer mogelijk dat de taken van 

de stuurgroep worden waargenomen door een reeds opgericht orgaan dat zich wegens zijn 

samenstelling van de vooropgestelde taken kan kwijten. Dit alles is afhankelijk van de lokale 

context.  

Deze stuurgroep waakt over de totstandkoming en de uitvoering van het project. Om de 

totstandkoming en uitvoering van het project te verzekeren, zal de stuurgroep tevens de 

coördinator de opdracht geven om een projectplan op te stellen. Het is de stuurgroep die tijdens 

de eigenlijke uitvoering waakt over de uitvoering van het projectplan overeenkomstig de 

afgesproken intenties.  

 

Bovendien draagt een evenwichtig samengestelde stuurgroep bij tot de inbedding van het project 

in de bestaande lokale voorzieningen. Tevens zal het aan de stuurgroep toekomen om vast te 

stellen of de vooropgestelde resultaten worden bereikt en om bijsturingen aan te brengen indien 

nodig. De stuurgroep komt periodiek bijeen gedurende de volledige looptijd van het project.  

 

De samenstelling van deze werkgroep dient een weerspiegeling te zijn van alle partners die bij 

het project betrokken zijn. Kunnen dus concreet deel uitmaken van deze stuurgroep: 
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medewerkers sociale dienst van de gemeente, de preventieambtenaar, de lokale politie, de 

coördinator burenbemiddeling, de vrederechter, vertegenwoordigers uit betrokken 

welzijnsorganisaties, … Bij de samenstelling van de stuurgroep dient erop te worden toegezien 

alle personen en instanties tot de stuurgroep te betrekken die een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de totstandkoming en uitvoering van het project. Een multidisciplinair samengestelde 

stuurgroep kan, vanuit zijn samenstelling evenals zijn expertise, een bijkomende ondersteuning 

en sturing aan het project bieden en bijdragen aan de evaluatie van het project.  

 

Voor een optimale werking van de stuurgroep is het van belang dat de leden aan een aantal 

eisen voldoen:  

 

 De leden van de stuurgroep moeten onderling kunnen samenwerken;  

 Ze moeten kennis hebben van de onderwerpen die met de uitvoering van burenbemiddeling 

te maken hebben, evenals van de methodiek van bemiddeling;  

 Ze dienen vanuit hun organisatie of dienst te beschikken over de nodige 

beslissingsbevoegdheid zodat de besluitvorming efficiënt en vlot kan verlopen; 

 De individuele leden dienen binnen hun eigen organisaties of diensten het nodige draagvlak 

te creëren voor burenbemiddeling.  

 

4.2.5 Lokale coördinator burenbemiddeling 

 

Een belangrijke vereiste voor het welslagen van het project burenbemiddeling is de aanstelling 

van een coördinator voor het project. De coördinator staat in voor de procesmatige vooruitgang 

van het project. Het is meer bepaald deze persoon die de organisatie en uitwerking van het 

project in de dagelijkse praktijk op zich neemt. De coördinator staat tevens in voor de contacten 

met de directe en indirecte partners. Daarnaast zal de coördinator waarschijnlijk instaan voor het 

verzamelen van de aanmeldingen waarna hij de conflicten verwijst naar de eigenlijke 

bemiddelaar dan wel naar een andere instantie. Dit betekent dan ook dat deze persoon over 

kennis en expertise dient te beschikken om te kunnen oordelen over de aard van de conflicten 

en, in overeenstemming hiermee, de juiste beslissing te nemen in het kader van de opvolging 

ervan.  

 

Het spreekt dan ook voor zich dat gezien de sleutelfunctie die deze persoon binnen het project 

inneemt, het van groot belang is dat bij de aanstelling van deze persoon rekening gehouden 

wordt met de vereisten die aan deze functie gesteld worden.  
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Gezien het feit dat de coördinator een belangrijke rol heeft bij de ontwikkeling en de uitwerking 

van het project, is het van belang dat deze persoon beschikt over een goede kennis van de 

structuur en de werking van de gemeentelijke diensten, de welzijnssector, evenals van de 

politionele en gerechtelijke instanties. Aangeraden wordt om deze functie toe te kennen aan een 

persoon die een opleiding in menswetenschappen heeft gevolgd.  

 

Idealiter stelt de stad (of een grote gemeente) een voltijdse coördinator aan die zich van deze 

taak kan kwijten. In kleinere gemeenten kan dit een deeltijdse taak zijn van een voltijds 

aangeworven burenbemiddelaar. Wanneer de gemeente enkel zal bemiddelen met vrijwilligers  

zal het evenwel vaak een taak zijn voor een personeelslid dat reeds werkzaam is in de 

gemeente. In dit laatste geval dient wel rekening gehouden te worden met de bijkomende 

taaklast die ermee gepaard gaat.  

 

Meer specifiek bestaat het takenpakket van de coördinator hieruit:  

 

 Het zoeken naar een locatie voor de huisvesting van het project; 

 De logistieke omkadering van het project;  

 Het verzorgen van de contacten met de partners;  

 Uitbouwen van een netwerk van verwijzers;  

 Het zoeken, selecteren en coördineren van (vrijwillige) burenbemiddelaars;  

 Het begeleiden van de (vrijwillige) burenbemiddelaars o.m. door het bijstaan van vrijwilligers 

bij de bemiddelingen 

 Het uitbouwen van de vrijwilligerswerking;  

 Het uithangbord zijn van het project en instaan voor de bekendheid ervan;  

 Het verrichten van de intakegesprekken bij de aanmelding of doorverwijzing van een conflict;  

 Uitbouwen, opvolgen en registreren van de activiteiten van de bemiddelingsdienst.  

 

4.2.6 Locatie 

 

Er dient tevens voorzien te worden in een geschikte locatie voor de bemiddelingsgesprekken. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de vereisten die gesteld worden aan deze 

gesprekken. Een aangename en warme locatie draagt immers bij tot een open gespreksklimaat 

waardoor de kans op een geslaagde bemiddeling verhoogt. 
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Daarenboven moet nagedacht worden over de organisatorische inbedding van het aanbod 

burenbemiddeling binnen de gemeente. Hierbij dient erover gewaakt te worden dat het neutrale 

en onafhankelijke karakter gevrijwaard wordt, wat van aanzienlijk belang is voor hen die 

uiteindelijk een beroep zullen doen op het aanbod. Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden 

aan de preventiedienst, de dienst welzijn, de ombudsdienst, het buurtopbouwwerk, een 

welzijnscentrum, een buurtcentrum, enz.  

 

Het project burenbemiddeling dient tevens over voldoende armslag en autonomie te kunnen 

beschikken wat gezien de taak en het opzet van cruciaal belang is.  

 

4.2.7 Bekendmaking van het project 

 

Teneinde de slaagkansen van het project te vergoten, is het van aanzienlijk belang werk te 

maken van een bekendmaking ervan aan de bevolking. Zonder kennis van het project kan de 

bevolking immers  geen beroep doen op het beschikbaar bemiddelingsaanbod. Zoals hoger 

reeds gesteld zal het meestal de lokale coördinator burenbemiddeling zijn die instaat voor de 

bekendmaking van het project. Hiervoor kan hij uiteraard een beroep doen op zijn eigen 

creativiteit bij het uitdenken van bekendmakingsstrategieën en –middelen. Zonder hieraan 

afbreuk te willen doen of een keurslijf te willen opleggen aan de gemeenten kan bij wijze van 

voorbeeld gedacht worden aan de volgende informatiekanalen:  

 

 Artikels in het informatieblad van de gemeente of de stad;  

 Toevoegen van een pagina omtrent het project op de website van de gemeente of de stad;  

 Folders, flyers en affiches;  

 Geven van informatiesessies;  

 … 

 

4.3 Auto-evaluatie van het project 
 

Idealiter plant de stuurgroep in de voorbereidingsfase van het project reeds hoe en wanneer zij 

het project zal evalueren. Doorgaans wordt hierbij zowel voorzien in tussentijdse als 

eindevaluaties. Deze evaluaties gebeuren aan de hand van in de voorbereidingsfase 

vooropgestelde indicatoren. Als mogelijke indicatoren kan gedacht worden aan:  
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 Aantal meldingen in verhouding tot het aantal inwoners; 

 Verhoudingen van de meldingen vanwege netwerkpartners, betrokken partijen en derden; 

 Aantal (vrijwillige) bemiddelaars in verhouding tot het aantal inwoners; 

 Aantal meldingen in verhouding tot het aantal (vrijwillige) bemiddelaars;  

 Aantal opgeloste conflicten per jaar; 

 Percentage opgeloste conflicten op jaarbasis in verhouding tot het aantal meldingen; 

 Aantal conflicten waarbij men niet tot een oplossing van het conflict kwam, maar waarbij de 

relaties tussen de partijen zichtbaar verbeterd zijn; 

 Aantal conflicten die werden doorverwezen; 

 Verhouding van de doorverwijzingen naar de verschillende netwerkpartners. 

 

Tussentijdse evaluaties zijn nodig om het project tijdig te kunnen bijsturen en ervoor te zorgen dat 

de vooropgestelde doelstellingen alsnog behaald kunnen worden. Belangrijke vragen die bij een 

tussentijdse evaluatie aan de orde komen zijn:  

 

 Wat zijn de tot nu toe behaalde resultaten?  

 Welke moeilijkheden werden ondervonden bij het opzetten en het uitvoeren van het project?  

 Zijn de betrokken partijen en de partners tevreden over de behaalde resultaten?  

 Hebben de betrokken partijen en de partners nog dezelfde verwachtingen?  

 

Tijdens de eindevaluatie wordt nagegaan wat de uiteindelijke resultaten van het project zijn 

teneinde te beoordelen of het project een toegevoegde waarde heeft en bijdraagt tot een veiligere 

en meer leefbare woonomgeving. De evaluatie gebeurt aan de hand van de informatie die 

verzameld is overeenkomstig de afgesproken indicatoren. Wij raden de steden en gemeenten 

dan ook aan om hieromtrent een eenvoudig doch doordacht elektronisch registratiesysteem op te 

stellen zodat de output van het project ten allen tijde kan worden opgevolgd. In het GLLAZMP 

werd een dergelijk registratiesysteem al uitgewerkt. 

Het is tevens belangrijk om naast deze kwantitatieve opvolging ook over de nodige kwalitatieve 

gegevens te beschikken. Deze stellen ons immers in staat om tot een diepere en meer 

genuanceerde analyse te komen. Volgende gegevens kunnen in dit kader interessant zijn: 

 

 Een appreciatie van het project door de bemiddelaar(s); 

 Een appreciatie van het project door de lokale coördinator; 

 Een enquête met open vragen af te nemen bij personen die in bemiddeling zijn gegaan; 
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 Een beschrijving te geven van zowel geslaagde als niet geslaagde bemiddelingen. 

 

Het behoort tot de taken van de coördinator om deze evaluatieverslagen op te stellen en 

verantwoording af te leggen aan de stuurgroep.  

 

4.4 Succesfactoren 
 

Ter afronding van dit deel willen we nog even de aandacht vestigen op een aantal succesfactoren 

waarmee rekening dient gehouden te worden. Bij de uitwerking van een project 

burenbemiddeling doet men er goed aan te voorzien in de volgende randvoorwaarden:  

 

 Het respecteren van de deontologie inzake bemiddeling (vertrouwelijkheid, inhoudelijke 

neutraliteit …) 

 Voldoende bekendheid van en draagvlak voor burenbemiddeling bij de netwerkpartners; 

 Concrete medewerking van essentiële netwerkpartners; 

 Systematische opvolging en registratie van elk bemiddelingsproces;  

 Regelmatige afstemming, terugkoppeling en evaluatie van de opgedane ervaringen;  

 Burenbemiddeling dient benaderd te worden als geïntegreerd onderdeel van wijkgericht 

werken;  

 Onafhankelijkheid van het project is een vereiste; 

 De lokale coördinator beschikt over voldoende tijd om zijn taken te volbrengen; 

 De coördinator en de bemiddelaars beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden;  

 Uitwisseling van ervaringen tussen coördinatoren en bemiddelaars van verschillende 

projecten. 
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5 Bemiddelingsproces 
 

5.1 Aanmelding 
 

De aanmeldingen van de burenconflicten waarvoor men een bemiddelingsproces wenst te 

initiëren, worden best gecentraliseerd bij een contactpersoon die hiervoor wordt aangeduid. Deze 

contactpersoon  is, waar mogelijk, een voltijds aangestelde bemiddelaar. Wanneer de gemeente 

echter enkel over vrijwilligers in burenbemiddeling beschikt zal de lokale coördinator deze taak 

waarschijnlijk op zich moeten nemen. In dit geval, geeft hij of zij na de aanmelding het conflict 

door aan een burenbemiddelaar die zal instaan voor de verdere behandeling ervan. 

 

Een belangrijk principe binnen de burenbemiddelingsmethodiek is het principe van het 

veralgemeend initiatiefrecht. Overeenkomstig dit principe kan iedereen burenconflicten 

aanmelden mits hieromtrent openheid bestaat ten aanzien van de betreffende partijen. Het 

spreekt immers voor zich dat de partijen die betrokken zijn in een buurtconflict het recht hebben 

om te weten dat het conflict waarvan zij deel uitmaken doorverwezen wordt voor 

burenbemiddeling, evenals door wie deze doorverwijzing gedaan werd. Als een derde dus een 

probleem bij een bemiddelaar aanbrengt, dienen de partijen hierover geïnformeerd te worden. 

Daarna is het aan de partijen om te beslissen of ze al of niet ingaan op het bemiddelingsaanbod.  

 

Idealiter fungeert de coördinator of een voltijds aangestelde bemiddelaar zelf als contactpersoon. 

In dit geval kan men aansluitend op de melding ook onmiddellijk het intakegesprek inleiden. 

Vele steden en gemeenten werken echter met een algemeen onthaalnummer waarop alle 

oproepen van burgers terechtkomen. In dit geval wordt de melding doorgegeven aan de 

coördinator burenbemiddeling die dan het intakegesprek met de aanmeldende partij kan voeren.  

 

5.2 Selectie van de bemiddelaar 
 

In steden en gemeenten waar de aanmelding en het eventueel er op aansluitend intakegesprek 

met de klagende partij door de coördinator wordt opgevolgd, dient deze laatste hierna over te 

gaan tot het aanduiden van een beschikbare bemiddelaar die de verdere opvolging van het 

bemiddelingsproces op zich zal nemen. Dit geldt uiteraard slechts voor gemeenten die met 

meerdere bemiddelaars werken. Wanneer dit het geval is kan een opdeling volgens 

moeilijkheidsgraad van de conflicten gemaakt worden en kunnen de complexere conflicten 
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toegewezen worden aan de meer ervaren bemiddelaars terwijl de eenvoudigere conflicten aan 

bemiddelaars met minder ervaring toegewezen kunnen worden.  

 

5.3 Intakegesprek met de betrokken partijen 
 

5.3.1 De aanmeldende partij 

 

Zoals eerder vermeld kan het intakegesprek met de klagende partij aansluiten op de aanmelding 

wanneer deze door de lokale coördinator of burenbemiddelaar wordt afgehandeld. In andere 

gevallen zal de burenbemiddelaar of de coördinator een afspraak maken voor een thuisbezoek. 

Indien de klagende partij de bemiddelaar liever niet thuis ontvangt, kan het intakegesprek op een 

neutrale bemiddelingslocatie of louter telefonisch plaatsvinden. 

In geval de bemiddelaar een huisbezoek verkiest en betreffende partij hierin instemt, dient hij zich 

er wel bewust van te zijn dat hij zijn neutraliteit te allen tijde moet bewaren. Voorkennis van de 

situatie die op dergelijke manier onvermijdelijk wordt opgedaan, kan het de bemiddelaar namelijk 

moeilijk maken om nog inhoudelijk neutraal te blijven in het kader van het verdere 

bemiddelingstraject. In geval een thuisbezoek de voorkeur krijgt, dient de bemiddelaar hiervoor 

dus aandachtig te zijn. 

 

Tijdens het intakegesprek wordt eerst geluisterd naar de problemen van de aanmelder 

aangehoord. Op grond van de tijdens de intake bekomen informatie omtrent het conflict wordt, 

aan het einde van het gesprek, beslist of deze problematiek al of niet geschikt is voor de 

methodiek van burenbemiddeling. Wanneer tijdens dit gesprek bijvoorbeeld blijkt dat er sprake is 

van een zware psychische problematiek of van het gebruik van ernstig geweld, zal men moeten 

vaststellen dat burenbemiddeling geen optie is en zullen de betrokken partijen naar een andere 

dienst of instantie worden doorverwezen, bijvoorbeeld naar de politie of naar een 

hulpverleningsinstelling.  

 

In andere gevallen, waarin er wel sprake is van conflicten die in aanmerking komen voor 

bemiddeling en de aanmelder een betrokken partij is, zal de bemiddelaar of coördinator aan de 

betrokkene uitleggen hoe de methodiek van burenbemiddeling werkt en wat er de doelstellingen 

van zijn. Er zal tevens worden stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van bemiddeling. 

Ook de onpartijdigheid van de bemiddelaar dient duidelijk gecommuniceerd te worden. Op deze 

wijze worden eventueel foutieve verwachtingen bij de aanmeldende partij uit de weg geruimd. 

Om een gefundeerde keuze te maken voor burenbemiddeling is het van belang dat de klager 
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duidelijk is geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen van bemiddeling. Op dit punt in 

de procedure kan een folder omtrent de basisbeginselen van burenbemiddeling handig zijn. 

 

In deze fase dient de coördinator ook na te gaan of de klager reeds gepoogd heeft om zelf 

contact te leggen met de buren en indien dit nog niet gebeurd is, dient hij in de eerste plaats de 

klager te stimuleren dat dit alsnog te doen. Enkel wanneer dit geen oplossing kan brengen of 

indien het conflict te ver geëscaleerd is, kan de coördinator of de bemiddelaar instemmen met het 

opstarten van een bemiddeling.  

 

Indien beslist wordt om een bemiddeling op te starten, maakt de coördinator een kort schriftelijk 

verslag op van het gesprek dat vervolgens aan de bemiddelaar, die zich over het conflict zal 

buigen, wordt overgemaakt.  

 

5.3.2 De andere partij 

 

In een volgende fase zal de aangeduide bemiddelaar een gesprek hebben met de andere partij 

binnen het conflict of in voorkomend geval met de andere partijen binnen het conflict. Idealiter 

gaat de bemiddelaar persoonlijk langs. Dit gesprek kan evenwel ook telefonisch plaatsvinden of 

op het kantoor van de bemiddelaar. In het laatste geval, namelijk in geval van een onderhoud op 

het kantoor van de bemiddelaar, is het wel een vereiste dat de partij in kwestie gehoor geeft aan 

de schriftelijke uitnodiging van de bemiddelaar.  

 

Voor de bemiddelaar kan dit gesprek als het moeilijkste deel van het proces ervaren worden 

doordat hij zichzelf ziet als de brenger van slecht nieuws. Tegelijk kan hij gezien worden als een 

bemoeial of als een wapen in handen van de buren en dus veel weerstand ondervinden. Het is 

dan ook aangewezen om de boodschap positief te brengen en een woordkeuze te hanteren die 

onderstreept dat de bemiddelaar niet met een klacht maar met een wens van de buren komt. Het 

mag in geen geval uitdraaien op het in de beklaagdenbank plaatsen van de partij in kwestie.  

 

Op een rustige en zakelijke toon legt de bemiddelaar uit wat een bemiddelingsproces inhoudt. Hij 

onderstreept hierbij zijn inhoudelijke neutraliteit en de finaliteit om tot een leefbare buurt te komen 

waarin het voor eenieder aangenaam wonen is. 

Hierna nodigt hij de buur uit om kort zijn visie op het conflict te geven zodat de bemiddelaar reeds 

voor het eigenlijk bemiddelingsgesprek kan aanvoelen waar de spanningen zich bevinden. Door 

reeds ruimte te laten voor het verhaal van de tegenpartij, bevestigt men dat de bemiddeling de 
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mogelijkheid geeft aan beide partijen om hun ervaringen en gevoelens te uiten waardoor het 

vertrouwen in het proces groeit. 

 

Wanneer de betreffende partij een rechtstreekse confrontatie wenst te vermijden kan ook de 

mogelijkheid tot een indirecte bemiddeling worden voorgesteld. Indirecte bemiddeling is een vorm 

van bemiddeling waarbij de bemiddelaar de partijen niet onmiddellijk met elkaar confronteert 

maar (in een eerste fase) afzonderlijke gesprekken heeft met de ene partij en vervolgens met de 

andere partij. De bemiddelaar licht in dit geval telkens de partij in over de uitkomst van het 

gesprek met de andere partij. Op die manier ontstaat aldus een pendelbeweging waarbij de 

bemiddelaar als het ware heen en weer pendelt tussen de twee partijen en op die wijze tracht de 

(directe) communicatie te herstellen 

 

Ondanks alle goedbedoelde inspanningen en de toepassing van allerhande communicatie- en 

onderhandelingstechnieken is het onvermijdelijk dat de tweede partij in een conflict soms niet zal 

willen meewerken aan het bemiddelingsproces. Indien men ondanks de toelichtingen van de 

bemiddelaar omtrent opzet en doel van het proces, duidelijk laat blijken niet geïnteresseerd te 

zijn, doet men er als bemiddelaar goed aan dit te accepteren en niet te pogen hen alsnog te 

overhalen.  

Dit zou namelijk haaks staan op de visie van buurtbemiddeling waarin empowerment van de 

partijen centraal staat. Bemiddeling gaat er immers vanuit dat beide buren de wens moeten 

hebben om tot een verbetering van de situatie te komen. Wanneer dit niet het geval is, is 

bemiddeling onmogelijk. Een gebrek aan innerlijke overtuiging omtrent de zinvolheid van het 

bemiddelingsproces of een gebrek aan vertrouwen in deze methodiek, uit zich achteraf toch in 

een onvolkomen bemiddeling. Men dient in dit geval wel de contactgegevens van de 

bemiddelingsdienst mee te geven voor het geval de betreffende partij zich nog zou bedenken en 

alsnog zou wensen mee te werken.  

 

Na beide intakes verricht te hebben, en bijkomende informatie te hebben ingewonnen, dient de 

bemiddelaar nogmaals te evalueren of het conflict wel dan niet bemiddelbaar is. In het licht van 

de tijdens de gesprekken bekomen informatie over het concrete conflict, kan het immers steeds 

duidelijk worden dat de aard en ernst van het conflict of de aard van de partijen zich niet tot 

buurtbemiddeling lenen. In dit geval kan het proces niet worden verdergezet en verwijst men de 

partijen best naar een meer aangewezen dienst. Enkel wanneer het gaat om bemiddelbare 

conflicten kan worden overgegaan worden naar de volgende fase in het proces.  
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5.4 Bemiddelingsgesprek 
 

Het bemiddelingsgesprek is het belangrijkste onderdeel van het bemiddelingsproces daar beide 

partijen ertoe gebracht worden om, op directe of indirecte wijze, met elkaar te communiceren.  

 

Hoewel wij reeds hebben aangegeven dat een indirect bemiddelingsgesprek best niet uitgesloten 

wordt, wensen wij nogmaals te benadrukken dat een direct bemiddelingsgesprek, waarbij de 

partijen zich rechtstreeks tot elkaar wenden, steeds het uitgangspunt moet zijn. Vermits het doel 

van de bemiddeling erin bestaat om de communicatie tussen de buren te herstellen, spreekt het 

immers voor zich dat een rechtstreekse ontmoeting en een rechtstreeks gesprek tussen de 

conflicterende partijen steeds het opzet is. Het is slechts doorheen een dergelijke procedure dat 

de partijen leren dat zij zelf de sleutels van de oplossing in handen hebben. Een direct 

bemiddelingsgesprek  geeft dan ook een grotere garantie op het duurzaam oplossen van het 

huidig conflict en het voorkomen van toekomstige conflicten. 

 

Niettemin valt indirecte bemiddeling niet uit te sluiten. De resultaten van een indirecte 

bemiddeling beperken zich echter vaak tot het bieden van een oplossing op het huidig conflict. 

Belangrijk is dan ook om van de indirecte bemiddeling te zien als een opstap naar een directe 

bemiddeling. Een indirecte bemiddeling zal immers de beide partijen een beter zicht geven op de 

visie van de andere en het vertrouwen in het bemiddelingsproces vergroten. Er dient dan ook 

telkens de mogelijkheid geboden te worden om over te stappen naar een directe manier van 

bemiddelen van zodra het pad hiertoe geëffend is. 

 

In het hiernavolgende wordt uitgegaan van een direct bemiddelingsgesprek.  

 

Nadat beide partijen te kennen hebben gegeven dat ze aan een bemiddeling wensen deel te 

nemen, wordt een bemiddelingsgesprek opgezet. Hiertoe plant de bemiddelaar een datum voor 

het gesprek met de twee partijen. De partijen worden onder leiding van de bemiddelaar op 

neutraal terrein samengebracht om een gesprek te voeren over het bestaande conflict. Dit 

gesprek vindt plaats op het kantoor van de burenbemiddeling of op een andere neutrale locatie 

die voor de partijen toegankelijker is. 

 

De bemiddelaar waakt er ten alle tijden over dat hij zijn onpartijdigheid bewaart. Daarnaast dient 

hij de buren te stimuleren om met elkaar te praten zonder zelf het gesprek te sturen. Het opzet 

bestaat er immers in de partijen opnieuw met elkaar te leren communiceren en zo onderling een 

oplossing te vinden voor problemen die zich voordoen.  
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In dit gesprek kunnen enkele fasen onderscheiden worden.  

 

5.4.1 Fase 1 – Onthaal 

 

Teneinde het bemiddelingsgesprek in de beste omstandigheden te kunnen laten doorgaan, is het 

van belang rekening te houden met enkele organisatorische voorschriften die kunnen bijdragen 

tot het welslagen van het bemiddelingsgesprek.  

 

Ten eerste dient erop toegezien te worden dat het onthaal van de partijen correct gebeurt. Zo 

dient men te vermijden dat wanneer één van de partijen aankomt op de plaats waar het gesprek 

plaatsvindt, de bemiddelaar reeds voor de aankomst van de andere partijen met deze persoon in 

gesprek gaat. Dit laatste kan de onpartijdigheid in de ogen van de partij die later aankomt en de 

bemiddelaar aantreft in gesprek met zijn of haar tegenpartij, in het gedrang brengen. Om 

dezelfde redenen zal de bemiddelaar gedurende het gesprek steeds een positie innemen tussen 

beide partijen en zich nooit aan de kant van één van beide plaatsen. 

 

Ten tweede moet men voorkomen dat de beide partijen gedurende lange tijd samen in dezelfde 

wachtruimte zitten. Dit zou kunnen resulteren in het onnodig oplopen van de spanningen, 

waardoor het oplossen van het conflict moeilijk of zelfs onmogelijk wordt.  

 

5.4.2 Fase 2 – Opening van het gesprek 

 

De bemiddelaar opent het gesprek en maakt de partijen duidelijk wat het opzet ervan is. Hierbij 

wordt duidelijkheid verschaft omtrent de te volgen procedure en wordt de rol van de bemiddelaar 

nog eens in de verf gezet. De bemiddelaar legt uit dat hij inhoudelijk neutraal is en dat de inhoud 

van het gesprek vertrouwelijk is.  

 

Daarenboven worden de volgende spelregels toegelicht:   

 

 De partijen nemen vrijwillig deel aan het proces en kunnen dit steeds tijdelijk of definitief 

stoppen; 

 Oprechtheid; 

 Niet schelden; 
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 Elkaar laten uitspreken; 

  Met respect naar elkaar luisteren; 

 Beide partijen communiceren zoveel mogelijk door ik-boodschappen en niet jij-boodschappen 

(zeg niet: “… en dat doe jij enkel om mij te pesten” maar wel “… en ik denk dat jij dit enkel 

doet om mij te pesten” 

 

5.4.3 Fase 3 – Informatie omtrent de feiten en de emoties 

 

Vervolgens wordt aan de partijen gevraagd hun visie van de feiten te geven. Elke partij doet dit 

om beurt en wordt niet onderbroken door de andere partij. Reageren op wat gezegd wordt, kan in 

een later stadium van het gesprek wel. De bemiddelaar vraagt hiervoor wie van de partijen wil 

beginnen. Op die wijze wordt de onpartijdigheid van de bemiddelaar gegarandeerd.  

 

Bovendien is het van het grootste belang dat de bemiddelaar geen enkele blijk geeft van enig 

oordeel. De bemiddelaar geeft dus geen verbale of non-verbale tekenen van afkeuring of 

goedkeuring. Tevens mag hij of zij geen sturing geven aan de oplossing van het conflict. De 

partijen mogen in deze fase van het proces alle informatie geven, zowel wat betreft de feiten als 

de emoties die deze feiten bij hen teweeg brengen.  

 

In deze fase stelt de bemiddelaar onder meer vragen over de volgende aspecten:  

 

 De aard van het conflict, m.n. de feitelijke, materiële en financiële aspecten ervan; 

 De emotionele aspecten van het conflict met aandacht voor eventuele pesterijen, wrok, 

bedreiging en/of ontkenning;  

 De voorafgaande relatie tussen de partijen. Hoe was de relatie tussen de partijen voor er 

sprake was van het conflict? Kenden ze elkaar?  

 Eerder ondernomen pogingen om te komen tot het oplossen van het conflict; 

 Gebeurtenissen die aan het conflict vooraf zijn gegaan en die het op de spits hebben 

gedreven.  

 

De bemiddelaar ziet er hierbij op toe dat geen van de partijen te lang aan het woord blijft vermits 

hierdoor het risico zou ontstaan dat de andere partij de aandacht verliest. Als één van de beide 

partijen toch te lang praat, grijpt de bemiddelaar telkens in door hetgeen gezegd werd samen te 

vatten.  
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5.4.4 Fase 4 – Oriëntatie op de belangen en de wensen 

 

De volgende fase gaat niet meer om de feiten van het conflict of de emoties die hierdoor worden 

opgewekt, maar om de behoeften die onder de in de vorige fase geschetste feiten en emoties 

liggen. Door inzicht te verwerven in de achterliggende behoeften en motieven, en te kijken naar 

een voor beide partijen wenselijke toekomst, wordt getracht de eigenwaarde van de beide 

partijen te versterken en uiteindelijk de communicatie te herstellen. Doelstelling is dat beide buren 

begrip krijgen voor de emoties, de belangen en de behoeften van de ander. De bemiddelaars 

maken deze onderliggende behoeften duidelijk aan de hand van een aantal gerichte vragen en 

laten de partijen inzien hoe hun gedrag overkomt bij de ander en hoe het komt dat de ander 

hierdoor boos of gefrustreerd wordt. 

Het verhoopte resultaat van de bemiddeling is dat het geconstrueerd wederzijds begrip 

permanent aanwezig blijft. De betrokkenen zullen aan de hand hiervan de gedragingen van de 

andere beter kunnen begrijpen waardoor al veel wrevel kan worden vermeden. Hopelijk leidt dit 

er dan ook toe dat wanneer toch weer een conflict ontstaat, de buren zelfstandig tot een 

oplossing komen. 

 

5.4.5 Fase 5 – Zoeken naar een oplossing 

 

Wanneer er na afloop van de vorige fase wederzijds begrip is ontstaan tussen de beide partijen, 

is de volgende fase, m.n. het zoeken naar een oplossing voor het huidig conflict, aangebroken. 

De bemiddelaar stelt aan beide partijen de vraag om voorstellen te doen om het conflict op te 

lossen. De vraag wordt aan de beide partijen gesteld zodat ze beiden bijdragen tot het herstel 

van de situatie. De bemiddelaar onthoudt zich van commentaar.  

 

De partijen bespreken samen de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen. Hierbij dient 

steeds voor ogen gehouden te worden dat er geen winnaars en verliezers zijn. De voorgestelde 

oplossingen dienen zo specifiek en concreet mogelijk te zijn. De bemiddelaar komt zelf niet met 

oplossingen naar voren en hakt evenmin knopen door. Aan het einde van deze fase wordt door 

de partijen voor een oplossing gekozen.  
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5.5 Intentieverklaring 
 

Het bemiddelingsproces kan in sommige gevallen afgerond worden door het maken van concrete 

afspraken die door de beide partijen worden vastgelegd in een intentieverklaring en vervolgens 

ondertekend. Idealiter stellen de partijen zelf een wederzijds aanvaardbare intentieverklaring op. 

Hierdoor nemen de partijen immers ten volle hun verantwoordelijkheid voor het oplossen van het 

conflict op en wordt de gezochte empowerment ten volle bereikt. Op vraag van de partijen kan de 

intentieverklaring echter ook door de bemiddelaar worden opgemaakt  

Welke optie ook verkozen wordt, deze verklaring dient evenwichtige en wederzijds aanvaardbare 

engagementen te bevatten. 

 

De bemiddelaar maakt duidelijk dat de afspraken en de intentieverklaring geen juridisch bindende 

waarde hebben maar dit niettemin in sociaal opzicht wel bezitten. Een geschreven 

intentieverklaring is veeleer bedoeld als een houvast, waarop tevens de opvolging van het conflict 

gebaseerd wordt. 

 

De ervaring van bestaande projecten burenbemiddeling leert ons echter dat deze laatste stap niet 

altijd wenselijk is, en dan meestal ook niet wordt toegepast.. Het wankel wederzijds vertrouwen 

dat beide partijen doorheen het bemiddelingsproces hebben opgebouwd, kan immers door deze 

‘formele’ aanpak beschadigd worden. 

 

5.6 Afspraken over communicatie aan derden 
 

In tegenstelling tot de intentieverklaring, die niet noodzakelijkerwijze opgesteld dient te worden, is 

het wel noodzakelijk dat de bemiddelaar met de partijen afspreekt wat aan derden 

gecommuniceerd mag worden omtrent de afloop van het bemiddelingsproces. Het betreft hier 

informatie die onder meer doorgegeven kan worden aan doorverwijzende instanties om hen 

enige feedback te geven betreffende het conflict dat zij hebben doorverwezen voor bemiddeling. 

Zonder enig akkoord hieromtrent mag de bemiddelaar immers enkel communiceren over de mate 

waarin het bemiddelingsproces al dan niet volledig afgelegd werd. 

 

De hierboven beschreven fasering van het bemiddelingsproces gaat uit van een succesvol 

verloop waardoor telkens overgegaan kan worden naar een volgende fase. In de realiteit zullen 

er evenwel situaties voorkomen waarin het geschetste ideale verloop bijgesteld, dan wel 

onderbroken dient te worden. Er bestaan dan ook verschillende uitkomsten voor een 

bemiddelingsproces. 
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 De communicatie wordt hersteld en het conflict is opgelost; 

 De deelnemers hebben afspraken gemaakt om een einde te stellen aan het conflict maar 

willen verder niets met elkaar te maken hebben; 

  De communicatie is hersteld maar het conflict is niet opgelost; 

 Een vervolggesprek is noodzakelijk. Op dit punt is er nog niks verloren. Het opzet van het 

vervolggesprek bestaat erin het proces verder te zetten en de communicatie alsnog te 

herstellen; 

 Het conflict zit muurvast en de partijen willen niet verder praten. Wanneer het conflict vastzit 

en de partijen niet verder willen praten, dient door de bemiddelaar vastgesteld te worden dat 

er geen basis meer is voor een wederzijds gedragen conflictoplossing door bemiddeling. De 

bemiddelaar verwijst de partijen indien mogelijk door naar een partnerorganisatie of instantie 

tot wiens taak het oplossen van dergelijke conflicten behoort. 

De bemiddelaar beperkt zich hierbij tot het geven van de contactgegevens van de 

betreffende instantie en neemt niet op eigen initiatief contact op. 
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6 Communicatie en burenbemiddeling 
 

Burenbemiddeling staat of valt met een goede communicatie. Wil de burenbemiddelaar zijn taken 

goed kunnen uitvoeren dan dient hij inzicht te hebben in zowel de theoretische basisbeginselen 

inzake communicatie als in de gesprekstechnieken die hem moeten toelaten de 

bemiddelingsgesprekken succesvol te kunnen voeren.
10

 

 

 

6.1 Basisvereisten van communicatie 
 

Wil men succesvol communiceren dan dient men erop toe te zien dat de communicatie voldoet 

aan vier vereisten:  

 

 Gericht tot het beoogde publiek: communicatie is gericht op de ontvanger van de 

boodschap. Om er zeker van te zijn dat de boodschap overkomt en begrepen wordt, dient 

de bemiddelaar zich te vergewissen van de communicatiestijlen van de partijen en in 

overeenstemming hiermee een gepaste communicatiestijl te kiezen; 

 

 Doeltreffende communicatie: communiceren in het kader van buurtbemiddeling stelt zich 

tot doel de communicatie tussen de conflictpartijen te herstellen en door middel van deze 

communicatie te komen tot het vinden van een oplossing van het conflict; 

 

 Doelmatige communicatie: des te makkelijker en sneller het proces verloopt, des te 

doelmatiger of efficiënt de communicatie is;  

 

 Aanvaardbare communicatie: de communicatie dient zich te houden aan de ethische en 

sociale normen. Binnen het bemiddelingsproces is het van belang dat de bemiddelaar met 

de partijen afspraken maakt over wat aanvaardbare communicatie is. Hierbij kan onder 

meer gedacht worden aan het elkaar laten uitspreken, oprecht zijn en niet schelden. De 

bemiddelaar ziet tijdens de gesprekken toe op de naleving van deze regels.  

 

 

 

                                                 
10

 Geinspireerd op het handboek buurtbemiddeling van de stad Antwerpen 
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6.2 Communicatietechnieken 
 

Er zijn een aantal belangrijke technieken waarvan de bemiddelaar gebruik kan maken om het 

proces tot een goed einde te brengen. Deze communicatietechnieken stelt de bemiddelaar in de 

mogelijkheid om de regie over het bemiddelingsproces in handen te houden. Het zijn 

communicatieve handelingen die het mogelijk maken om negatieve ontwikkelingen binnen het 

gesprek tegen te gaan of positieve ontwikkelingen in gang te zetten.  

 

6.2.1 De situatie verduidelijken  

 

Met het verduidelijken van de situatie wordt de vaardigheid bedoeld om in het gesprek 

opduikende onduidelijkheden of misverstanden op tijd te herkennen en die in het gesprek zelf 

aan te kaarten. Het doel van deze techniek is de visies en verwachtingen van beide  

gesprekspartners op eenduidige wijze aan de andere partij over te brengen.  

 

Bij het verduidelijken van de situatie is er sprake van een gesprek over het gesprek, vandaar  dat 

hiervoor ook wel de term metagesprek gebruikt wordt. Bij metacommunicatie neem je enige 

afstand van het gesprek dat je op dat moment voert. Je onderbreekt het gesprek over het thema 

om over het verloop van het gesprek zelf te praten. Dat kan door de structuur van het gesprek te 

bespreken dan wel door de verhoudingen tussen de gesprekspartners aan de orde te stellen.  

 

Metacommunicatie is belangrijk binnen een relatie om de bedoelingen van de gesprekspartners 

en de verhoudingen tussen hen duidelijk te maken. Het gebruik van deze techniek is dan ook 

essentieel voor het opbouwen van evenwichtige bemiddelingsgesprekken.  

 

6.2.2 Non-verbale communicatie 

 

Een zeer belangrijk aandeel van communicatie bestaat uit de non-verbale aspecten ervan. 

Lichaamshouding, gelaatsuitdrukking, emoties, gebaren, houding, intonatie en dergelijke, 

bepalen voor een groot deel hoe een boodschap overkomt.  

 

Voor de bemiddelaar is het dan ook van groot belang rekening te houden met de lichaamstaal 

van de partijen. Hierin kunnen onder meer de volgende aspecten worden onderscheiden:  
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 Houding: in het begin van het gesprek nemen de partijen vaak een gesloten houding aan 

en keren zij zich van elkaar af. In de loop van het gesprek kan hun houding opener worden 

en kunnen de partijen zich meer naar elkaar toe keren. Op dat moment is er sprake van 

toenadering tussen de partijen; 

 

 Mimiek: uit het gezicht van de partijen kunnen hun emoties afgeleid worden. Soms is het 

goed die te benoemen daar de andere partij misschien zozeer met zijn eigen verhaal bezig 

is dat hij dit niet opmerkt; 

 

 Stem: de stemmen van de partijen zijn eveneens belangrijk. Verheffen ze bijvoorbeeld hun 

stem, of praten ze binnensmonds? Langzaam of snel? Vaak geeft dit informatie over de 

manier waarop mensen in conflict staan met elkaar; 

 

 Reactie op elkaar: reageren de partijen non-verbaal op elkaar door te knikken, zuchten, 

naar voren te leunen of achteruit te gaan zitten? Sluiten de reacties aan op wat de ander 

zegt? Knikken ze op het juiste moment of te pas en te onpas? Lijken ze eerder verdiept in 

eigen gedachten dan dat ze naar elkaar luisteren? In dat laatste geval kan de bemiddelaar 

de partij ermee confronteren door deze waarnemingen mede te delen. Ook wanneer 

partijen met snedige opmerkingen of door hun lichaamshouding het gesprek hinderen, dan 

kan de bemiddelaar hierover een opmerking maken.  

 

Daarnaast is de lichaamstaal van de bemiddelaar zelf eveneens van groot belang tijdens het 

bemiddelingsgesprek. De partijen zullen de bemiddelaar voortdurend in het oog houden en 

observeren hoe deze reageert. Ze zullen trachten te achterhalen of de bemiddelaar het met hen 

eens is. Vermits onpartijdigheid een basisprincipe van de bemiddeling is, doet de bemiddelaar er 

goed aan toe te zien op zijn lichaamstaal.  

 

Zo kan de bemiddelaar met de richting waarin hij kijkt en aan de hand van hoofdbewegingen 

grote invloed uitoefenen op het verloop van het gesprek. Door te knikken geeft hij de persoon die 

het woord voert te kennen dat hij hem begrijpt. De manier waarop hij knikt maakt daarbij veel 

verschil. Knikt hij langzaam, dan nodigt hij de spreker uit om zijn betoog verder te zetten. Knikt hij 

snel naar de spreker, dan wordt dat begrepen als instemming met wat deze zegt. Maakt hij een 

kort knikje in de richting van de luisteraar dan is dat een uitnodiging om te reageren. Knikt hij 

eerder heftig naar de luisteraar, dan geeft hij te kennen dat deze ter harte moet nemen wat de 

ander zegt. 
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De bemiddelaar dient er aandachtig op toe te letten dat hij bij beide partijen in dezelfde mate 

knikt. Indien hij dit niet doet, trekt hij immers partij en stuurt hij onbewust de oplossing van het 

conflict.  

Als één van de partijen zich positief uitlaat over de ander of een oplossing aanreikt, is het goed 

om bekrachtigend te knikken. Men kan zich vervolgens, nog steeds knikkend, naar de ander 

wenden en het hoofd een beetje schuin houden wat de partij uitnodigt om te reageren. De 

bemiddelaar kan ook instemmend “hummen” om te laten blijken dat je het eens bent met de 

toenaderingspoging. Die bekrachtiging kan echter alleen worden getoond als het om het proces 

gaat. Op inhoudelijke zaken dient men steeds neutraal te reageren.  

Als de bemiddelaar vaststelt dat partijen zich blijven vastbijten in hun stokpaardjes en weinig 

moeite doen om dichterbij elkaar te komen, kan hij zijn afkeuring laten blijken door bewust te 

fronsen of nee te schudden  

 

Ook de blikken moeten evenredig verdeeld worden. Door niet voortdurend naar de spreker maar 

ook naar de luisterende partij te kijken, kan de bemiddelaar het gesprek sturen. Doordat hij zo nu 

en dan wegkijkt van degene die aan het woord is, zullen de partijen zich vanzelf meer tot elkaar 

richten in plaats van alleen tot hem. Ondertussen kan hij ook het verloop van het proces beter 

beoordelen. Hij kijkt dus best veel heen en weer bij het gesprek tussen de partijen. Dit geeft hem 

een goed overzicht van hoe zij non-verbaal op elkaar reageren en nodigt hen uit om met elkaar te 

spreken in plaats van tegen of via de bemiddelaar.  

 

Het bemiddelingsgesprek kan eveneens non-verbaal begeleid worden door middel van 

handgebaren.   Wanneer een partij onevenredig lang aan het woord is of als de gesprekspartners 

elkaar in de rede vallen, kan de buurtbemiddelaar gebruik maken van een handgebaar om  ze af 

te remmen of juist uit te nodigen tot spreken. 

 

De burenbemiddelaar beschikt dus over een rijk palet aan non-verbale communicatietechnieken 

waarmee hij het gesprek op natuurlijke wijze kan begeleiden. Deze werken soms beter dan louter 

verbale communicatie. Zo worden partijen niet graag verbaal onderbroken. Een spreker die 

mondeling onderbroken wordt, kan dit immers ervaren als een afwijzing. Bovendien zorgt een 

verbale aanpak van de bemiddelaar ervoor dat de aandacht op hem komt te staan.  

 

6.3 Feedback 
 

Feedback is de waarneembare informatie die de zender krijgt over de wijze waarop zijn 

boodschap bij de ontvanger overkomt of is overgekomen. Feedback is erg belangrijk voor de 

goede communicatie omdat mensen vaak niet weten wat het effect van hun boodschap op de 
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ander is. Van feedback kan geleerd worden indien de reactie van anderen als een spiegel van 

het eigen gedrag gebruikt wordt. We kunnen ons gedrag meer bepaald bijsturen als we merken 

dat we anders begrepen worden of overkomen dan we bedoelden door te herformuleren, onszelf 

te corrigeren, nadere uitleg te geven, een andere intonatie te gebruiken en daarmee onbegrip of 

erger voorkomen.  

 

Goede feedback beantwoordt aan de volgende karakteristieken:  

 

 Beschrijvend: feedback dient gericht te zijn op waarneembaar gedrag, niet op de persoon. 

Daarenboven dienen waardeoordelen en moraliserende opmerkingen vermeden te worden. 

Zo zeg je beter tegen iemand dat hij meer aan het woord is geweest en vertel je hem beter 

niet dat hij dominant is; 

 

 Specifiek: de bedoeling van feedback is dat de ander er iets van kan leren. Daarom is het 

van het grootste belang om zo specifiek mogelijk te zijn; 

 

 Bruikbaar: feedback moet gericht zijn op gedrag dat iemand ook daadwerkelijk kan 

veranderen. Iemand wijzen op tekortkomingen waaraan hij niets kan veranderen, vergroot 

slechts de frustratie en brengt de bemiddeling juist in het gevaar; 

 

 Actueel: vermijd het om oude koeien uit de gracht te halen. De ander kan zich oude 

gebeurtenissen anders herinneren, wat kan leiden tot gekibbel; 

 

 Correct: Indien feedback wordt gegeven in een groepssetting, kunnen de anderen naar 

hun beleving of idee gevraagd worden. Op deze manier kunnen eventuele misverstanden 

en incorrectheden vermeden worden; 

 

 Geen kwaadheid: feedback dient om te helpen, niet om te kwetsen. Kwaadheid mag dan 

ook niet verward worden met feedback.  

 

6.4 Actief luisteren 
 

Een belangrijke vaardigheid bij het voeren van een gesprek is luisteren. Om de verwachtingen 

van anderen te leren kennen is het noodzakelijk om aandachtig te luisteren. Dit betekent dat je de 

ander de richting van het gesprek laat bepalen, terwijl jouw reacties tonen dat je luistert en als 

voornaamste functies hebben dat je gesprekspartner wordt aangemoedigd om verder te vertellen. 
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Tonen dat je luistert is daarenboven van essentieel belang om een goede relatie met je 

gesprekspartner op te bouwen.  

 

Actief luisteren dwingt om het volledige verhaal van de gesprekspartners te beluisteren. Door 

actief te luisteren wordt tevens een klimaat van vertrouwen, begrip en aanvaarding gecreëerd en 

kan de ander zich veilig voelen. De tijd van het beluisteren wordt aangewend om na te gaan of de 

boodschap van de ander werkelijk is overgekomen en hetgeen ontvangen werd ook echt de 

boodschap was die de ander wilde overbrengen. Op die wijze worden mogelijke misverstanden 

uit de weg geruimd voordat het gesprek verdergaat.  

 

Actief luisteren is meer dan zomaar een techniek. In de eerste plaats is actief luisteren een 

houding, een bepaalde ingesteldheid, een bereidheid de oren te openen. Hiervoor moet je als 

gesprekspartner tijd en energie spenderen om naar je gesprekspartner te luisteren. Bovendien is 

het noodzakelijk om de mening en de gevoelens van de gesprekspartners te kunnen accepteren, 

zelfs al staan ze haaks op de eigen meningen en overtuigingen.  

 

Specifiek naar de bemiddelingscontext worden twee technieken onderscheiden in het kader van 

actief luisteren, met name selectieve en niet selectieve luistervaardigheden.  

 

6.4.1 Niet-selectieve luistervaardigheden 

 

Met niet-selectieve luistervaardigheden oefent de bemiddelaar weinig invloed uit op het gesprek. 

Hij laat de partij de ruimte om zijn verhaal te vertellen en reageert eigenlijk alleen door aandacht 

te geven, waardoor hij stimuleert om te praten. Hiertoe kan de bemiddelaar gebruik maken van 

enerzijds non-verbaal gedrag en anderzijds verbaal volgen.  

 

De volgende non-verbale gedragingen wijzen op aandacht en interesse voor de ander en zijn 

boodschap:  

 

 De gelaatsuitdrukking: uit de gelaatsuitdrukking kan meestal al voor een groot deel 

worden opgemaakt of iemand geïnteresseerd is in wat de ander te vertellen heeft of dat 

men met zijn gedachten elders vertoeft. De gelaatsuitdrukking is vaak rechtstreeks 

gekoppeld aan de gevoelens van de persoon in kwestie. Zo kan een glimlach 

belangstelling, welwillendheid en sympathie uitdrukken; 
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 Oogcontact: het hebben van oogcontact kan een stimulerende werking hebben op het 

gesprek; 

 

 Lichaamshouding: de mate van aandacht en betrokkenheid kan tevens blijken uit de 

lichaamshouding. Naar voren leunen in de richting van de gesprekspartner geeft 

bijvoorbeeld een blijk van interesse; 

 

 Handen: handen aan het gezicht geven in het algemeen de indruk van een kritische 

luisteraar. De meest opmerkende houding daarbij is die met de duim onder de kin en de 

wijsvinger gestrekt langs de wang. Spelen met een ring of andere voorwerpen geeft 

daarentegen de indruk dat men zich verveelt. Het over elkaar vouwen van de armen geeft 

vaak een indruk van weerstand, de handen in de nek van superioriteit; 

 

 Aanmoedigende gebaren: hoofdknikken en ondersteunende handgebaren geven de 

indruk aandachtig te zijn en stimuleren de ander tot verder praten.  

 

Verbaal volgen wijst erop dat de bemiddelaar zijn opmerkingen zoveel mogelijk aansluit bij wat de 

ander heeft gezegd en zelf geen nieuwe onderwerpen aansnijdt. Hij beperkt zich met andere 

woorden tot kleine aanmoedigingen om de ander te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: “hm, 

hm”, “oh?”, “en toen?”, “ga verder” of herhalen van één of enkele woorden op vragende toon.  

 

6.4.2 Selectieve luistervaardigheden 

 

Naast niet-selectieve kan de bemiddelaar eveneens een beroep doen op selectieve 

luistervaardigheden. Hieronder vallen de volgende technieken:  

 

 Vragen stellen: het stellen van vragen is een essentieel onderdeel van een goed gesprek. 

Het heeft vooral tot doel de partij te helpen bij het onder woorden brengen van zijn wensen 

en gedachten. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van twee types van vragen, open en 

gesloten vragen. 

 

Open vragen beginnen in de regel met woorden als wie, wat, waar, welke, waarom, hoe 

enz. Ze laten, in tegenstelling tot gesloten vragen, een grote ruimte voor de formulering van 

een antwoord. De antwoorder kan daardoor in eigen woorden uiteenzetten wat hij bedoelt 

of wenst. Open vragen informeren naar meningen, opvattingen en ideeën. Wanneer men 
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een partij ruimte wil geven voor zijn antwoord en wil horen wat hij belangrijk vindt, worden 

best open vragen gebruikt. Op die manier komt men het meest te weten over de partijen en 

het conflict. Een goede open vraag nodigt meer bepaald uit om meer te vertellen.  

Gesloten vragen beginnen vaak met een werkwoord. Deze vorm van vragenstellen is 

geschikt om iets specifieks te weten te komen of wanneer men wil nagaan of het verhaal 

goed begrepen werd, evenals om bijkomende informatie te bekomen. Gesloten vragen zijn 

ook bruikbaar om een onderwerp af te bakenen. De antwoorden op dergelijke vragen zijn 

dan ook vaak kort bevestigend dan wel ontkennend. Het nadeel van gesloten vragen is ook 

net het beperkte antwoord dat er noodzakelijkerwijze op volgt. Bovendien hebben deze 

vragen dikwijls een suggestief karakter en hebben ze een duidelijk effect op de richting van 

het gesprek. Niettemin kan het nuttig zijn om er gebruik van te maken om exacte informatie 

te bekomen, bijvoorbeeld in de afrondingsfase van het gesprek waarin gepolst wordt of een 

bepaalde oplossing verkozen wordt of niet; 

 

 Doorvragen: als bemiddelaar mag je niet te snel aannemen dat het duidelijk is wat iemand 

zegt of bedoelt. Om te verifiëren dat het wel degelijk goed begrepen wordt, doet de 

bemiddelaar er goed aan extra vragen te stellen zodat duidelijk wordt wat nu exact bedoeld 

wordt. Het is eveneens aangewezen wanneer men het gevoel heeft dat een partij nog niet 

alles gezegd heeft wat men wil zeggen. Dit kan bijvoorbeeld afgeleid worden uit de non-

verbale gedragingen. In dit geval gaat men doorvragen omtrent de motieven. Toch moet 

men opletten met de techniek van het doorvragen daar deze het risico inhoudt dat mensen 

zich in het nauw gedreven gaan voelen. Van dit risico moet men zich dan ook bewust zijn 

en steeds alert zijn dat men er niet te ver in gaat;  

 

 Herformuleren van de inhoud: betekent dat de bemiddelaar in het kort het belangrijkste 

weergeeft wat een partij gezegd heeft. Dit heeft als voordeel dat de partij weet dat er naar 

hem geluisterd wordt en waardoor hij zich gestimuleerd voelt om verder te praten. Als 

bemiddelaar ga je op die manier ook na of de boodschap goed werd begrepen en wordt 

aan de partij de mogelijkheid gegeven om, indien nodig, te reageren en te verduidelijken. 

De bemiddelaar gebruikt bij het herformuleren zijn eigen woorden. Hierdoor ontstaat tevens 

de mogelijkheid om een gesprek richting te geven.  

Voorbeelden hiervan zijn onder meer: “Als ik je goed begrijp, zeg je…” of “Bedoel je dat…”; 

 

 Reflecteren van gevoel: door de gevoelens van de partij weer te geven, kan duidelijk 

gemaakt worden dat de bemiddelaar tracht te begrijpen hoe deze persoon zich voelt in het 

gesprek evenals in de conflictsituatie. Hierdoor voelt de persoon zich begrepen en 
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geaccepteerd. Daarenboven kan nagegaan worden of de inschatting van de bemiddelaar 

van de gevoelens van een partij correct zijn of niet.  

Voorbeelden hiervan zijn: “Ik veronderstel dat dit je behoorlijk geïrriteerd heeft”, “Dat zal 

wel hard aangekomen zijn”;  

 

 Concretiseren: dit betekent dat de bemiddelaar een partij zo nauwkeurig en precies 

mogelijk laat vertellen hoe en wat er gebeurd is. Dit kan door goed te luisteren, de spreker 

aan te moedigen en door te vragen. Ook herformuleren en het reflecteren van de 

gevoelens kunnen hiertoe bijdragen;  

 

 Samenvatten: door samen te vatten kan structuur aangebracht worden in wat een partij 

gezegd heeft. Net zoals bij herformuleren en het reflecteren van gevoelens kan aldus 

nagegaan worden of men de ander goed begrepen heeft. Een partij die het niet eens is met 

de bemiddelaar zijn samenvatting kan reageren en verduidelijken wat hij juist bedoelt. Het 

verschil met herformuleren en reflecteren is erin gelegen dat samenvatten op een langere 

tijdsperiode betrekking heeft. Op die manier helpt het samenvatten om het overzicht te 

behouden. De bemiddelaar kan ook aan één van de partijen vragen om samen te vatten. 

Zo kunnen misverstanden rechtgezet worden.  

Voorbeeld: “Vertelt u nu eens wat de ander gezegd heeft?”; 

 

 Heretiketteren: dit gebeurt wanneer een uitlating van een partij in een ander kader 

geplaatst wordt. Hiermee creëert de bemiddelaar ruimte voor een andere visie zodat men 

verder kan met het gesprek. Op die manier kan de bemiddelaar de partijen vanuit frustratie 

over het conflict richten op wat ze graag willen en dit positiever verwoorden. Deze 

vaardigheid is nuttig om partijen vanuit een eis te richten op behoeften en belangen.  

Voorbeelden: De uitspraak “Ik voel me machteloos” kan geheretiketteerd worden naar “Ik 

zie dat u zich betrokken voelt en dat u dat graag anders zou willen, klopt dat?” of de 

uitspraak “Hij maakt zo’n rommel” naar “U houdt van netheid”.  

 

6.5 Moeilijke bemiddelingsgesprekken 
 

Vanzelfsprekend zullen niet alle bemiddelingsgesprekken vlot verlopen. Sommige burenconflicten 

slepen reeds zo lang aan dat de relaties tussen beide partijen ernstig verstoord zijn. Wanneer dit 

het geval is, kan het soms wat moeilijker zijn om de communicatie tussen beiden weer op hang te 

trekken. Er zijn anderzijds ook mensen die over minder communicatieve vaardigheden of vrij 

destructieve communicatiepatronen beschikken. 
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Deze mensen zullen door de bemiddelaar als lastig ervaren worden en het bemiddelingsproces 

waarin deze verwikkeld zijn zal naar alle waarschijnlijkheid niet zo vlot verlopen.  

 

Om op een goede manier met lastige mensen om te gaan, is het van belang om in het 

achterhoofd te houden dat het niet in de eerste plaats gaat om lastige mensen maar wel om 

moeilijk gedrag. Het gaat dus niet in de eerste plaats om de persoon maar om het gedrag dat 

deze persoon stelt dat op één of andere manier problemen stelt. Bij lastige mensen is er dus 

veeleer een communicatiestoornis met de directe omgeving.  

 

De bemiddelaar moet proberen om de oorzaak van het moeilijk gedrag boven tafel te krijgen 

zodat de partij die dit gedrag vertoont zich hiervan bewust wordt en beseft dat er ook 

gedragsalternatieven bestaan. De bemiddelaar dient zich tevens af te vragen of hij het lastig 

gedrag niet zelf uitlokt en hierdoor irritatie bij de ander opwekt.  

 

Lastig gedrag is geen objectief gegeven. Daarom is het van belang voor de bemiddelaar om de 

eigen opvattingen hieromtrent kritisch te onderzoeken en na te gaan in hoeverre het hier gaat om 

een persoonlijke interpretatie.  

 

In het omgaan met lastige mensen en moeilijk gedrag kunnen enkele aandachtspunten worden 

opgelijst:  

 

 Bewaar altijd je goede humeur: vat lastig gedrag niet persoonlijk op. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat deze persoon zich tegenover iedereen zich zo gedraagt. Lastige 

mensen spelen vaak een spel met eigen regels. De truc is dat spel niet mee te spelen; 

 

 Maak een onderscheid tussen lastige mensen en lastige situaties: mensen die zich 

bevinden in een conflictsituatie kunnen zich tijdens een bemiddeling prikkelbaarder 

gedragen dan in het normale leven. Het beste is om begrip te tonen voor hun situatie en 

deze te accepteren. Blijf vriendelijk en vraag beleefd waarom iemand prikkelbaar reageert. 

Vraag eveneens of hij oplossingen ziet om dit te verbeteren; 

 

 Stel je verwachtingen bij: verwachten dat mensen moeiteloos meewerken aan het 

realiseren van jouw doelen als bemiddelaar is niet realistisch. Onderzoek daarom ook je 

verwachtingen op kritische wijze. Zijn deze verwachtingen redelijk? Misschien moeten ze 

bijgesteld worden; 
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 Benader het probleem rationeel: het lastige gedrag van andere mensen roept 

automatisch gevoelens op bij de bemiddelaar. Het is zaak deze gevoelens juist aan te 

wenden. De bemiddelaar dient zich er dan ook van bewust te zijn maar zich er niet door te 

laten (mis)leiden; 

 

 Metacommunicatie: de bemiddelaar kan lastige mensen op tactische wijze aanspreken op 

hun gedrag. Partijen hebben immers de keuze gemaakt om hun geschil via bemiddeling op 

te lossen en dat vereist inzet. Dikwijls zijn ze zich niet bewust van hun gedrag en meestal 

helpt het om het gedrag te benoemen.  

 

6.6 Weerstandgedrag 
 

Mensen vertonen om verschillende redenen weerstandsgedrag. Mensen houden bijvoorbeeld 

niet van veranderingen en doen er alles aan om hun oorspronkelijke standpunt te kunnen 

behouden. Weerstand heeft dan ook te maken met angst voor het onbekende maar ook met het 

zich beknot voelen in zijn vrijheid. Mensen voelen weerstand wanneer ze beperkingen opgelegd 

krijgen die ze oneerlijk ervaren. Weerstand is een intense toestand waardoor mensen 

emotioneel, koppig en irrationeel kunnen gaan reageren.  

 

De bemiddelaar die stuit op weerstandsgedrag kan een beroep doen op een aantal technieken 

om hiermee om te gaan. Deze technieken hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het erop 

aan komt om de vinger op de zere plek te leggen. De bemiddelaar dient er met andere woorden 

achter te komen wat de betrokkene als oneerlijk ervaart in de situatie. Afhankelijk van de 

concrete situatie kunnen een aantal technieken worden onderscheiden:  

 

 Benoemen: benoem duidelijk dat je als bemiddelaar weerstand voelt. Dit geeft de partij in 

kwestie de gelegenheid om te reageren en aan te geven wat zijn bezwaren zijn; 

 

 Erkennen: laat weten dat je begrijpt dat de ander weerstand voelt. Dit maakt dat de 

persoon zich gehoord voelt en dit kan vaak al een deel van de weerstand wegnemen; 

 

 Bevragen: vraag rechtstreeks naar de bezwaren zodat je hierop kan ingaan; 

 

 Meebewegen en kantelen: geef de ander gelijk in zijn bezwaren. Daarmee vergroot je de 

bezwaren uit. Daar dit vaak niet de bedoeling is bestaat de kans dat de ander iets zal 

toegeven; 
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 Van weerstand profiteren: mensen weten vaak precies wat goed loopt en wat beter kan. 

Ze uiten weerstand tegen verandering als ze vinden dat de verandering niet ten goede is. 

Praat er daarom mee om erachter te komen hoe zij vinden dat het beter kan en leer uit hun 

inzichten.  

 

Een alternatieve strategie is de zogenaamde paradoxale interventie. Na verscheidene 

vruchteloze pogingen om de weerstand te breken aan de hand van de hierboven beschreven 

technieken, gaat hij het ongewenste gedrag van de partij juist stimuleren om zo toch het 

gewenste effect te krijgen. Door niet de verwachte tegendruk te geven, zet hij de partij op het 

verkeerde been. Dit verrast de partij, waardoor een automatisme doorbroken wordt. De partij kan 

daardoor zijn gedrag relativeren en beseft dat het ook anders kan. Wij wensen te benadrukken 

dat het gebruik van deze techniek niet eenvoudig is en dus met de nodige voorzichtigheid dient te 

worden gehanteerd. 

 

Een paradoxale interventie bestaat uit een aantal onderdelen. De bemiddelaar kan ze stap voor 

stap inzetten. De verschillende stappen zijn oplopend in sterkte. Als de ene stap geen effect 

heeft, kan overgegaan worden naar de volgende stap. Het betreft de volgende stappen:  

 

 Niet veroordelen, actief luisteren en nieuwsgierig blijven: de bemiddelaar negeert en 

veroordeelt het weerstandgedrag van de partijen niet, maar blijft actief luisteren en stelt 

zich open en nieuwsgierig op. Hij moedigt de partijen verbaal en non-verbaal aan om door 

te gaan. Dit kan de partijen op het verkeerde been zetten, omdat ze iets anders 

verwachten. De noodzaak om zich te verzetten tegen de bemiddelaar wordt hiermee 

verkleind; 

 

 Accepteren en serieuzer nemen dan zijzelf: bij de volgende stap accepteert de 

bemiddelaar het weerstandgedrag verbaal door te spiegelen en/of te parafraseren wat de 

deelnemers zeggen. Door de negatieve boodschap zonder veroordeling terug te geven 

(“Schoft, zei u?”) legt de bemiddelaar ze onder een vergrootglas en neemt hij ze serieuzer 

dan de partijen zelf. Zij verwachten dat hij het afkeurt of normaliseert. Tegelijkertijd nodigt 

de bemiddelaar de partijen op deze manier impliciet uit om iets van de negatieve 

boodschap terug te nemen (“Zo erg is het nu ook weer niet”);  

 

 Accepteren en positief heretiketteren: een stap verder veroordeelt of verbiedt de 

bemiddelaar het weerstandgedrag niet, maar accepteert hij het en heretiketteert hij het 

positief. Zo neemt hij het serieuzer dan de partijen zelf (“Wat goed van u dat u zo kritisch 
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bent ten aanzien van mij, want dat houdt mij scherp’). De boodschap is een paradox, want 

hij benoemt het negatieve gedrag van de partijen positief én waardevol. Hij lokt een reactie 

uit als: “Maar dat hoeft ook weer niet”, “Zo erg is het nu ook weer niet” of “Ik heb niet alleen 

maar kritiek.”. 
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7 Het federaal burenbemiddelingsproject in 2010 
 

7.1 Een eenjarig ondersteuningsproject 

 
 
In 2010 organiseerde de FOD Binnenlandse Zaken een federaal project rond burenbemiddeling 

(toen ‘buurtbemiddeling’ genoemd). Teneinde de steden en gemeenten te ondersteunen in de 

bestrijding van de toenemende burenconflicten, en afgaand op het succes van diverse 

binnenlandse en buitenlandse projecten, heeft de Ministerraad op datum van 12 juni 2009, beslist 

een eenjarige impuls te geven aan de bemiddelingsprojecten van steden en gemeenten. Door 

middel van burenbemiddeling worden politie en justitie immers ontlast van conflicten die in se niet 

tot hun prioriteiten behoren. Belangrijker nog is dat een geslaagde burenbemiddeling de 

communicatie tussen de verschillende partijen herstelt en zo een duurzamere oplossing biedt. 

Daarmee erkende de Ministerraad de methodologie van burenbemiddeling als een efficiënt 

antwoord op de sociale overlast die sommige buurten ervaren. Teneinde deze methodologie te 

bevorderen werd aan alle steden en gemeenten de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan 

een ondersteuningsproject met als doel de opstart van een lokaal burenbemiddelingsproject of 

het versterken van reeds bestaande initiatieven. 

 

Dit aanbod bestond uit een financiële impuls per vrijwillige bemiddelaar, een handboek 

burenbemiddeling (waarvan u nu de geactualiseerde versie leest), een kosteloze theoretische 

opleiding voor elke vrijwilliger en coördinator, en de continue opvolging van het project, van de 

lokale initiatieven en van de vrijwilligers door twee federale coördinatoren. 

 

Dit pilootproject werd echter niet verlengd, en het heeft dus geen zin het verdere verloop ervan te 

schetsen. Het grootste gedeelte van hoofdstuk 7 uit de eerste uitgave hebben we aldus 

weggelaten. Een aantal bijzondere punten blijven nochtans relevant, en het leek ons dan ook 

logisch ze niet te verwijderen: de bijdrage over de opleiding, en de vraag waarom wij met 

vrijwilligers werken? 

 

 

7.2 De basisopleiding tot burenbemiddelaar. 

 

Er wordt een basisopleiding burenbemiddeling voorzien voor alle vrijwilligers en lokale 

coördinatoren. In het federaal project in 2010 sprak men van minimum 30 uur, en toen werd de 

opleiding ook provinciaal georganiseerd. Dat was mogelijk omdat Binnenlandse Zaken daarvoor 
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financiële middelen voorzag. Het aantal van 30 uur lijkt vandaag eerder een absoluut minimum 

(we gaan vandaag eerder naar 40 of 45 uur, met daarna terugkomdagen en bijscholingen). 

Belangrijker nog is de inhoud van de basisopleiding, en de mogelijkheid die aan de cursisten 

geboden wordt om tijdens de opleiding te oefenen. De cursus zal daarom vooral de theoretische 

elementen en de praktische instrumenten betreffende de methodologie van de burenbemiddeling 

samenbrengen.  

 

De opleiding moet de vrijwilligers de vereiste basiskennis bieden om een bemiddelingsproces te 

kunnen opstarten in het kader van een geschil tussen personen afkomstig uit eenzelfde buurt. 

Het opleidingsprogramma hieronder werd opgesteld in samenwerking met een experten groep 

(zie voorwoord).   

De opleiding zou aldus de volgende elementen moeten bevatten:  

 

Theoretische benadering van bemiddeling en burenbemiddeling. 

 

- Korte historiek van bemiddeling; 

- Definitie van bemiddeling en basisprincipes: principe van responsabilisering, gelijkheid, 

onafhankelijkheid en neutraliteit; 

- De typologie van de verschillende bemiddelingen ( schoolbemiddeling, bemiddeling in 

strafzaken, schuldbemiddeling,…); 

- De verschillende vormen van bemiddeling ( directe, indirecte bemiddeling,…); 

- Specificiteit van bemiddeling als alternatieve wijze voor conflictoplossing; 

- Specificiteit van burenbemiddeling :  definitie van burenbemiddeling, de doelstellingen, de 

context en de actoren van buurtbemiddeling, de kenmerken van burenbemiddeling); 

 Begrippen die tijdens de opleiding moeten worden bestudeerd :  

• Bemiddelaar zonder dwangbevoegdheid 

• Onpartijdigheid 

• Tussenfiguur 

• Derde 

• Dynamisch proces 

• Procesevolutie 

• Vrijwillige toetreding 

• Actief beheersen van eigen conflicten 

• Scheppen van plaatsen en tijdstippen van communicatie  
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• Ieders noden, belangen, standpunten 

• Minnelijke oplossingen 

• Akkoorden 

• Directe en indirecte bemiddeling 

• Verantwoordelijkheid 

• Burgerzin 

• Sociale verbanden 

• Vertrouwelijkheid 

 

- Benadering van het begrip conflicten en van de mechanismen van het conflict. 

Het proces van burenbemiddeling : de verschillende stappen/fasen van een bemiddelingsproces 

en de handelingen te stellen in elke fase. 

   

- Vóór de bemiddeling; 

- Tijdens de bemiddeling; 

- Na de bemiddeling. 

 

Technieken en benaderingsmethodes in burenbemiddeling.  

 

- Het aanleren van observatietechnieken van de situatie en van de betrokken personen.  

- Het aanleren van communicatietechnieken ( actief luisteren, assertiviteit, neutraliteit, 

communicatie waarbij oplossingen ontstaan bij de personen betrokken bij het 

bemiddelingsproces, empathie, belang van verbale en non-verbale communicatie); 

- Het aanleren van bemiddelingstechnieken ( win-win, feedback, sandwichtechniek +/-

/+,…, intermediaire positie); 

- Het aanleren van technieken voor het oplossen van conflicten.   

 

Vaardigheden, attitudes en eigenschappen van de bemiddelaar. 

 

- Leren bewust omgaan met de eigen attitude van de bemiddelaar: neutraliteit, 

beroepsgeheim, facilitator voor communicatie en conflictoplossing  (benadering van de 

deontologie van het beroep van bemiddelaar), belang om als bemiddelaar zijn 

referentiekader op afstand te houden; 
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- Het leren van de grenzen van de vrijwillige bemiddelaar, het aanleren van het verschil 

tussen de beroepsbemiddelaar en de vrijwillige bemiddelaar; 

- Leren conflictsituatie correct te analyseren en te diagnosticeren opdat de bemiddelaar 

zijn mogelijkheden en grenzen met betrekking tot de situatie kent, in voorkomend geval 

doorverwijzen naar een professionele bemiddelingsdienst; 

- Het leren schrijven van gedetailleerde rapporten en het uitwerken van overeenkomsten 

met het oog op conflictoplossing. 

 

Concrete situaties  : bemiddelingsoefeningen ( rollenspelen). 

 

7.3 Werken met vrijwilligers 

 
Projecten in zowel binnen- als buitenland hebben reeds aangetoond dat niet enkel professionele 

burenbemiddelaars bovenbeschreven proces met succes kunnen afronden. Ook vrijwilligers 

kunnen, na een doorgedreven opleiding en mits de juiste omkadering, bemiddelingsprocessen tot 

een goed eind brengen. De keuze voor het inschakelen van vrijwilligers binnen deze projecten is 

een bewuste keuze die op meer dan louter economische gronden berust. Lokale vrijwilligers 

kennen immers de buurt en weten wat er zich in afspeelt. De drempelvrees is ook vaak minder 

hoog dan bij een professionele bemiddelaar. De onbewuste machtsverhoudingen die soms 

bestaan tussen de bemiddelaar en de aanwezige partijen zijn met een vrijwillige bemiddelaar 

minder uitgesproken waardoor de conflictafhandeling zo ‘horizontaal’ mogelijk verloopt. 

Kiezen voor vrijwillige bemiddelaars is ook investeren in het sociaal kapitaal van de buurt. De 

vrijwilliger zal immers ook buiten zijn bemiddelingstaak het belang van communicatie 

onderstrepen en kan zo op lange termijn eveneens bijdragen tot de sociale cohesie van zijn 

buurt. 

 

Wij wensen echter te beklemtonen dat hoewel een vrijwilliger burenbemiddelaar wel degelijk een 

oplossing kan bieden in de meeste burenconflicten, enkel professionele of ervaren bemiddelaars 

in staat zijn om ook in complexere conflictsituaties te bemiddelen (zoals bij buurtbemiddelingen). 

Vrijwilligers kunnen dus in geen geval ingezet worden ter vervanging van professionele 

bemiddelaars, maar moeten veeleer als een aanvulling op het professioneel netwerk beschouwd 

worden. 

 

Om die reden moet het project van vrijwilligers in burenbemiddeling vanuit twee verschillende 

maar aanvullende ooghoeken worden bekeken  : 
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Enerzijds kan het vrijwilligersproject, voor de steden en gemeenten met een dispositief 

burenbemiddeling uitgevoerd door de professionele bemiddelaars, omschreven worden als een 

versterkende maatregel: de rol van tussenpersonen vervullen naar de professionele 

bemiddelaars toe of een ondersteuning bieden in het kader van conflictsituaties met een lage 

intensiteitsgraad. 

Anderzijds kan het vrijwilligersproject, voor de steden en gemeenten die nog geen enkele 

ervaring hebben inzake burenbemiddeling, een middel zijn om een methodologie, die nog 

onbekend is voor de gemeentelijke overheid, te benaderen en ermee vertrouwd te geraken.   

 
De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (gepubliceerd in het BS op 
29 augustus 2005)  

 
De steden en gemeenten die een beroep doen op vrijwilligers dienen er ook steeds over te 

waken dat de inzet van deze mensen binnen de wettelijke beperkingen plaatsvindt. Ook vrijwillige 

burenbemiddelaars dienen dus te beantwoorden aan de bepalingen van de wet van 3 juli 2005. 

  

De wet van 3 juli 2005 regelt in belangrijke mate de vrijwilligerspraktijk en u dient bij het 

aanwerven van vrijwilligers dan ook rekening te houden met de elementen die hieronder worden 

uiteengezet. 

 

Het toepassingsgebied van de wet. 

 Deze regelt het vrijwilligerswerk dat verricht wordt op het Belgisch grondgebied; 

 Deze regelt ook het vrijwilligerswerk dat daarbuiten wordt verricht, maar dat georganiseerd 

wordt vanuit België, op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België, 

en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het 

vrijwilligerswerk wordt verricht.   

 

Definities waarvan sprake in de wet. 

 Het vrijwilligerswerk moet worden verricht door een natuurlijk persoon;  

 Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan : 

- elke activiteit; 

- die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;  

- ten behoeve van één of meer personen, andere dan diegene die de activiteit verricht van 

een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; 

- die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van 

degene die de activiteit verricht; 
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- en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader 

van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 

 

 Onder de term organisatie wordt verstaan : elke feitelijke vereniging of private of publieke 

rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers. 

 

Eerste plicht opgelegd door de wet. 

Alvorens de activiteiten van een vrijwilliger voor een organisatie van start gaan, bezorgt de 

organisatie hem volgende informatie, die eventueel in een informatienota kan worden gezet en 

die ten minste preciseert: 

 Wat de sociale doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie zijn ( indien het gaat 

om een feitelijke vereniging, de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging); 

 Dat de organisatie een verzekeringscontract gesloten heeft voor de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid met betrekking tot de risico’s in het vrijwilligerswerk; 

 Of andere aan het vrijwilligerswerk verbonden risico’s gedekt worden en, zo ja, welke risico’s; 

 Of de vrijwilliger een kostenvergoeding kan ontvangen, en indien ja, in welke gevallen en 

volgens welk systeem;  

 Dat de activiteiten inhouden dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan 

hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek, 

waarbij dat artikel integraal wordt overgenomen.  

 

Aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilliger. 

De wet van 3 juli 2005 behandelt ook de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger en 

die van de organisatie. Elke organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de 

vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, op de wijze waarop 

aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden. 

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade 

berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. 

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

    

Verplichting voor de organisatie om een verzekeringscontract te sluiten. 

Overwegende de aansprakelijkheid van de organisatie, wordt deze bij wet gedwongen om een 

verzekeringscontract af te sluiten om ten minste de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en meer 

bepaald de buitencontractuele aansprakelijkheid verplicht te verzekeren en aldus de risico’s die 
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gepaard gaan met het vrijwilligerswerk, althans op dat gebied, te dekken. Dat contract dekt ten 

minste de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid : 

 Van de organisatie; 

 Van de vrijwilligers voor de schade die toegebracht is aan de begunstigde, aan andere 

vrijwilligers of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en 

van de activiteiten. 

Voor bepaalde categorieën van vrijwilligers kan een koninklijk besluit de dekking van het 

verzekeringscontract uitbreiden tot : 

 De lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering 

van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten; 

 De rechtsbijstand voor de bovengenoemde risico’s. 

 

Het artikel 8 van de wet stelt tenslotte dat het vrijwilligerswerk verricht voor een organisatie in het 

privéleven verricht wordt. 

 

De  stelsels van de vergoedingen. 

De door de vrijwilliger voor de organisatie gemaakte kosten kunnen door de organisatie worden 

vergoed. De wet voorziet twee manieren om te vergoeden. De organisatie die over een vrijwilliger 

beschikt moet aan het begin van het jaar het stelsel van vergoeding kiezen dat hij voor elke 

vrijwilliger zal gebruiken. Het is verboden om tijdens het jaar van stelsel te veranderen.  

 

Er zijn twee stelsels. Het eerste stelsel is dat van de forfaitaire kostenvergoeding, het tweede 

stelsel dat van de reële kostenvergoeding. Sinds mei 2009 is er aan het eerste stelsel een ‘derde 

pijler’ toegevoegd. 

 

In het stelsel van de reële kosten kunnen alle door de vrijwilliger gemaakte én bewezen kosten 

vergoed worden. Voorwaarde is dat er bewijsstukken moeten worden ingeleverd. Er geldt geen 

plafond maar buitensporige bedragen worden niet aanvaard. Vanzelfsprekend zal de organisatie 

die de vrijwilliger inschakelt de uitgaven strikt moeten opvolgen. 

 

In het andere, zogenaamde forfaitaire stelsel, moet de vrijwilliger de echtheid of het bedrag van 

deze kosten niet bewijzen, op voorwaarde dat bepaalde door de wet voorgeschreven bedragen 

niet worden overschreden. Sinds mei 2009 is er een derde pijler ingevoegd in de 

kostenvergoedingsregeling. Deze derde pijler laat toe, dat als de vrijwilliger een forfaitaire 
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kostenvergoeding ontvangt, en enkel en alleen in dit geval, hij of zij ook nog een beperkt bedrag 

aan vervoerskosten kan terugbetaald krijgen. 

 

Meer concrete info: www.vrijwilligerswerk.be en www.vrijwilligerswetgeving.be  

 

 

 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.vrijwilligerswetgeving.be/

