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Kenmerken van Het Rotterdamse Model
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l. Aanpak van conÍlicten tussen buren
. Bij: geluidsoverlast, over huisdieren, vuilnis, stoepparkeren, vervuiling enz.
. Niet brj: drugs(handel), (zware) psychische problemen en/of interne familiezaken
. Aanmelding direct door bewoners zelf of via doorverwijzing.
. De vrijwilligers of de projectleider gaan niet "op zoek" naar burenruzies.
. De begrippen onafhankelijk, neutraal en onpartijdig vormen het "uithangbord".
ll. Voor en door

.
.
.
.
.
.
.

de buurt

t

10.000 inwoners.
De buurtomvang is maximaal
Het zijn zelfstandige vrijwilligersprojecten met ondersteuning van een professional
De vrijwilligers komen uit de buurt zelf en vormen samen een bemiddelingsteam.
Training van de vrijwilligers is een voonrraarde om te mogen bemiddelenDe samenstelling van het team vormt een afspiegeling van de buurtbevolking.
De werving en training van vrijwilligers hebben een permanent karakter en zijn
mede gericht op empowerment van de buurt, sociale cohesie en leefbaarheid.
Spreekuur en kantoor zijn op loopafstand in de buurt (lage drempel).

lll. Decentrale financiering en inbedding
. Financiering per wjk door deelgemeente, woningcorporatie(s) en/of politie.
. Een project wordt opgezet voor de duur van minimaal 3 jaar

.
.
.

Decentrale aansturing en verantwoording van resultaten (opdrachtgeversoverleg).
lnbedding in wijknetwerk en korte lijnen met wijkagent en corporatiemedewerkers
Geen concurrentie: aanvullend op bestaande voorzieningen in het gebied.

lV. Centrale

.
.
.
.
.

2

monitor en scholing

Een stedelijke Stuurgroep begeleidt buurtbemiddeling op hoofdlijnen.
De stedelijk projectleider werkt aan kwaliteit, methodiek, monitoring en acquisitie
Een kwaliteitsprotocol beschrijft de visie, de uitgangspunten en de ijkpunten.
De training van de vrijwilligers wordt veelal centraal gefinancierd,
Wijkprojectleiders nemen deel aan een stedelijk overleg, gericht op uitwisselen
van ervaring, op kwaliteit en methodiekontwikkeling (van en met elkaar leren).
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Waarom bemiddelen?

Ffi:ïr,ïÍíÍï:Ë

lvlensen die een conflict hebben, gaan vaak eerst naar vrienden en bekenden in de
hoop op steun of advies. Levert dat weinig op en bloedt het conflict niet dood, dan kan

men proberen zijn gelijk elders te halen. Of men pot het op. Een probleem kan in
iemands beleving op die maniersteeds groter worden. Het is slechts wachten op de uitbarsting.
De huismeester, de wijkagent, een opbouwwerker of de bewonersorganisatie zijn vaak
het eerste aanspreekpunt als het mis gaat. Zij kunnen veelal niet meer doen dan de
klachtenstroom bereidwillig aanhoren. Ze beschikken nauwelijks over rechtsmiddelen
om daadkrachtig op te treden of voelen zich niet echt verantvvoordelijk. Bovendien kan
burengerucht wel worden aangèkaart, maar door derden slechts met moeite op feitelijkheid getoetst.
Klachten over geluidsoverlast, kakkerlakken of vandalisme in de portiek geven

meesl

al onvoldoende aanleiding om naar de rechter te stappen. Neemt iemand toch zo'n
besluit, dan kan het lang duren voordat de rechter een uitspraak doet. En voor de
onderlinge communicatie en sfeer is het niet bepaald een opsteker
Rechters vonnissen als partijen er zelf niet uit komen. Een van bovenaf opgetegO oordeel waarmee mogelijk geen van beide partien zich gelukkig voelt. Of het erg effectief
werkt bij burenruzies, is de vraag. Buren worden elke dag met elkaar geconfronteerd,
of je dat nou leuk vindt of niet. Kunnen communiceren is dan heel belangrijk. Er gebeuren immers altijd dingen die voor een ander minder leuk zijn. Dat moet je kunnen bepraten en niet oppotten of de beuk erin. Buurtbemiddeling stelt herstel van communicatie

voorop, Luisteren en gehoord worden. Met respect belangen en emolies ter sprake
brengen. Als buren samen naar een oplossing zoeken.
De bemiddelaar begeleidt slechls he1 proces waarin dit totstandkomt. Een horizontale
aanpak zonder machtsverschillen of gezagsuitoefening. De buren doen mee op
vrijwillige basis, niemand wordt in de beklaagdenbank gezet. Zelfbedachte oplossingen
en zelfgemaakte aíspraken blijken een veel grotere kracht te hebben dan opgelegde
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1

Kwaliteitsprotocol Rotterdam (standaard)

Preambule
Geïnspireerd door de positieve ervaringen van de San Francisco Community Boards is in
drie verschillende Rotterdamse wijken drie jaar geëxperimenteerd met buurtbemiddeling.
Zo is een eigen Rotterdams [,4odel ontstaan, waarmee in steeds meer buurten en wijken
wordt gewerkt.
De uitbreiding van deze aanpak wordt bepaald door de vraag van onderop.
Buurtbemiddeling dient een welkome aanvulling te zijn op reeds bestaande voorzieningen
in het gebied.
De opzet en uitvoering worden decentraal georganiseerd. Hel Rotterdamse Model geldt als
uitgangspunt, afgestemd op de situatie in de buurt.
Op stedelijk niveau worden de ervaringen en nieuwe inzichten systematisch gevolgd via
monitoring, onderlinge vergelijking en terugkoppeling naar de praktijk, Naast kwaliteitsbewaking en methodiekontwikkeling organiseert een stedelijk projectleider het'van en met
elkaar leren'en biedt ondersteuning bij de opzet en de startfase.
Dit protocol beschrijft een aantal uitgangspunten en kenmerken voor de Rotterdamse projecten. Door ondertekening onderschrijven de opdrachtgevers, zoals deelgemeente,
woningcorporatie en politie, de kwaliteitseisen en bijbehorende inspanningsverplichtingen,

Visie
Het Rotterdamse lVodel van buurtbemiddeling is pretentieus zowel in de realisering van de
uitgangspunten als in de achterliggende doelstellingen. Naast en in het verlengde van het
oplossen van buÍenconflicten wil het een bijdrage leveren aan herstel van de onderlinge
communicatie, normontwikkeling, leefbaarheid, integratie en samenlevingsopbouw.
ln deze visie neemt de permanente werving en training van vrijwilligers een belangrijke
plaats in naast de daadwerkelijke conflictbemiddeling. Empowerment van bewoners en de
buurt wordt daarmee onder andere beoogd.

Uitgangspunten
'Voor en door de buurt' is het motto in Rotterdam. De vrijwill gers worden geworven in de
buurt zelÍ, waarbij het streven naar representativiteit qua etnische achtergrond, leeftijd en
sekse een van de uitgangspunten is. De vrijwilllgers werken samen in een bemiddlingsteam en krijgen ondersteuning van een proÍessionele projectleider.
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Wijkprojectleider
Buurtbemiddeling wordt per buurt ondersteund door een proÍessionele wijkprojectleider.
Deze functioneert in de beginÍase als trekker. De werkzaamheden beperken zich gaandeweg tot procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van het bemiddelingsteam, de werving van vrijwilligers, de intake, de PR en de nazorg. Tot diens verantwoordelijkheid hoort
ook het ontwikkelen en beheer van de relaties met de bestaande instituties.
De beschikbaarheid en kwaliteit van een wijkprojectleider zijn voor het functioneren van
buurtbemiddeling van groot belang en een voorwaarde voor continuÏteit en voortgang.
Uitgangspunt is Hbo-niveau met aantoonbare vaardigheden inzake werving en begeleiden
van vrijwilligers. Een duidelijke affiniteit met en kennis van conflictbemiddeling, netwerkbeheer en communicatie zijn noodzakelijk. ln een multiculturele omgeving zijn verwantschap
met en belangstelling voor verschillende culturen van groot belang.
De opdrachtnemer c.q. werkgever dient borg te staan voor de kwaliteit van de projectleider
ln de startfase wordt uitgegaan van minimaal 16 uur per week, waarbij langzaamaan wordt
afgebouwd naar 10 tot 12 uu( afhankelijk van de complexiteit van het gebied.
De taken voor de wijkprojectleider staan beschreven in het boek van WJ. de Jong.

Aanmelden conflicten
Een goed functionerend netwerk van verwijzers is van groot belang naast de directe aanmelding door bewoners. Vooral corporaties en politie spelen daarin een belangrijke rol.
Goede kennis van de werking van het fenomeen buurtbemiddeling is daarbij onontbeerlijk.
De functionarissen kennis laten maken met deze vorm van bemiddelen (de transformatieve
methode) via een interactieve cursus is een eÍficiënte aanpak gebleken. Het zorgt mede
voor een effectieve doorverwijzing. Politiemedewerkers, wijkagenten, woonconsulenten,
baliepersoneel, wijkconciërges etc. vormen de doelgroep. Tweemaal per jaar op stedelijk
niveau een cursus aanbieden is een mogelijkheid naast ln company tÍainingen. Het is een
onderdeel van de kwaliteitszorg.
lnbedding van buurtbemiddeling in een zorgnetwerk c.q. netwerk van wijkinstellingen is
eveneens van belang voor aanmeldingen, doorverwijzing en afstemming.
Een zogeheten'klein platÍorm'van woonconsulenten en politie (wijkagent) met een
frequentiegraad van minimaal zes maal perjaar, is een belangrijke schakel en vraagt
commitment en inzet van de opdrachtgevers.

Uitwisseling van kènnis en ervaring
'Van en met elkaar leren'is een belangrijk uitgangspunt btj de projecten buurtbemiddeling,
Uitwisseling van kennis, informatie en ervaring tussen de decentraal georganiseerde projecten zijn noodzakelijk voor bewaking en ontwikkeling van kwaliteit en methodiek.
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Projectd u ur
Een project buurtbemiddeling wordt in principe voor minimaal drie jaar opgezet, tenzij al
spoedig blijkt dat het niet in een behoefte voorziet. Voorafgaand aan de start is daarom
een zogeheten nulmeting wenselijk.

Financiering
Bij de opzet van buurtbemiddeling dienen tussen de opdrachtgevers goede afspraken te
bestaan over een toereikende financiering gedurende een periode van minimaal drie jaar:
Het Rotterdams lvlodel geeft de omvang aan van de Íormatie en bijkomende kosten.
Naast de kosten voor de projectleider betreft het huisvesting en kosten voor activiteiten,
telefoon, inrichting en voorlichting. De training van vrijwilligers wordt stedelijk gefinancierd
tenzij andere middelen voorhanden zijn.
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