Ruzie komt in de beste families voor!
“Ruzie komt in de beste families voor”, is een oud gezegde, maar daarom niet
minder waar. Een verschil van mening, een irritatie die niet of onvoldoende is
uitgesproken, het kan maar zo leiden tot woordenwisselingen. Ook het samen
wonen van buren kan tot ergernissen en zelfs ernstig verstoorde verhoudingen
leiden. En net zoals met je familie, zul je het ook met je buren moeten doen.
Daarom is het belangrijk dat er voor alle bewoners in Schiedam
buurtbemiddeling mogelijk is.
Wanneer bewoners met behulp van bemiddelaars een ruzie bijleggen, dan geeft
dat zowel voor de buren als voor de bemiddelaars bijzonder veel voldoening.
Dat is de kracht van Buurtbemiddeling Schiedam!
De bemiddelaars bieden hun kennis en vaardigheden aan als vrijwilliger. Een
inspannend, boeiend en vooral leerzaam werk. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt
een professionele basistraining voordat hij/zij aan de slag gaat. Er is weer plaats
voor nieuwe teamleden. Na een kennismakingsgesprek met de projectleider en
een introductie over het werk, kan met de basistraining begonnen worden. Elke
nieuwe bemiddelaar gaat samen met een ervaren bemiddelaar aan de slag.
Wat vragen wij van een vrijwilliger?
 Goed kunnen luisteren en een neutrale houding.
 Een positieve uitstraling en enthousiasme om met de andere teamleden
samen te werken.
 Deelname aan de basistraining.
 Deelname aan teamavonden.
 Tijdsinvestering van 5 tot 10 uur per maand (incl. teamavond en de
bemiddelingsgesprekken).
Wat bieden wij aan een vrijwilliger?
 Een prima training waar je altijd wat aan hebt.
 Samenwerking met gemotiveerde en ervaren buurtbemiddelaars.
 Een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding die veel voldoening
geeft.
 Steeds meer ervaring met luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden,
contact leggen.
 en helpen herstellen.
Heeft u belangstelling en/en wilt u nader kennis maken?

Neemt u dan contact op met de projectleider Buurtbemiddeling Schiedam, Loes
van Delft, voor het maken van een afspraak. Telefoon 06-43235167 of Email:
inf@buurtbemiddelingschiedam.nl
Buurtbemiddeling Schiedam zoekt nieuwe vrijwilligers!

