Sta je stevig in je schoenen en wil jij het verschil maken voor
je medemens? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn we?
De BurenBemiddelaar Vlaardingen vindt het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een
buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en
veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Soms door een kleine irritatie
die niet uitgesproken wordt. Burenbemiddeling kan helpen om de irritaties bespreekbaar te maken
en te voorkomen dat deze te hoog oplopen.
Wie zoeken we?
Door de samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen, politie en de woningcorporaties Waterweg
Wonen en Samenwerking kan de BurenBemiddelaar alert optreden. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig,
die met hun kwaliteiten willen bijdragen aan de leefbaarheid van Vlaardingen. Wij zijn altijd op zoek
naar nieuwe mensen om het team te versterken.
Functie-wensen:








23+
HBO denkniveau
communicatief sterk
kan zich neutraal, onpartijdig en respectvol opstellen
is flexibel en kan ook in de avonduren werken
is bereid tot het volgen van een basistraining burenbemiddeling
is aanwezig tijdens diverse team overleggen

Wat ga je doen?
Je gaat ongeveer 4- 6 uur per maand aan de slag als burenbemiddelaar in Vlaardingen. Als
burenbemiddelaar help je buren irritaties bespreekbaar te maken en te voorkomen dat deze te hoog
oplopen. Samen met de buren ga je op zoek naar de juiste aanpak; je biedt tools aan om zelf in
gesprek te gaan met de buren of je bent ondersteunend aanwezig bij het gesprek tussen de buren. Je
helpt bemiddelen in conflictsituaties tussen buren. Dit doe je door het voeren van gesprekken
samen met een collega-bemiddelaar. De gesprekken rapporteer je aan de coördinator
BurenBemiddelaar.
Contact
Lijkt het je leuk om als burenbemiddelaar aan de slag te gaan in Vlaardingen of wil je meer
informatie? Neem dan contact opnemen met Tanja Storm, coördinator BurenBemiddelaar via 010 –
4351022 of per e-mail via burenbemiddelaar@minters.nl
Als je je aanmeldt, krijg je kosteloos een CCV gecertificeerde basistraining en jaarlijks een
verdiepingstraining, én een heel leuk team om mee samen te werken.
De BurenBemiddelaar Vlaardingen is onderdeel van Minters, dienstverleners in welzijn en een door
de Gemeente Vlaardingen erkende en gecertificeerde instantie. Voor meer informatie over Minters
zie www.minters.nl.

