
“Maak het verschil voor 
inwoners in de regio”

Coördinator buurtbemiddeling

24 uur p/w  Schaal 8

Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen. Dit kan worden 
ingezet als er problemen zijn tussen personen uit een buurt of wijk. 
Buurtbemiddeling Land van Cuijk werkt met 20 vrijwilligers als buurtbemiddelaars. 

In de kern is de coördinator buurtbemiddeling verantwoordelijk voor succesvolle 
bemiddelingen door vrijwilligers. Je kunt een juiste inschatting maken wanneer een 
aanmelding geschikt is voor buurtbemiddeling. Daarnaast ben je als coördinator 
verantwoordelijk voor het onderhouden en ontwikkelen van je beroepspraktijk. Je coacht 
de actieve vrijwilligers en stimuleert hen in hun werk als buurtbemiddelaar. Deze functie 
vraagt daarom om een neutrale houding en stressbestendigheid. Binnen je netwerk en in 
de wijk ben je actief bezig om buurtbemiddeling te stimuleren en te versterken.

Wat ga je doen?
Je werft nieuwe enthousiaste vrijwilligers;

Je draagt zorg voor de procesmatige voortgang, 
voor de organisatorische activiteiten en voor de 
externe contacten;

Je onderhoudt en bouwt effectieve contacten op 
met externen; 

Je voert intakegesprekken met bewoners die een 
conflict met hun buren ervaren en laat ze ontdekken 
welke mogelijkheden er nog zijn;

Je fungeert als vraagbaak voor de vrijwillige 
bemiddelaars;

Je brengt verbindingen tot stand tussen bewoners, 
vrijwilligers en ketenpartners;

Je bent bezig met de doorontwikkeling en innovatie 
van de activiteiten. 

Wat neem je mee?
Relevante HBO opleiding

Kennis van sociaal werk en van 
de wet- en regelgeving m.b.t. 

het vakgebied en weet dit om te 
zetten in innovatieve concepten

Beheersing van gespreks-
technieken en affiniteit met 

mediation

Het analytisch vermogen voor 
het vertalen van de behoeften 

naar een passend aanbod

Klantgerichtheid, draag- en 
overtuigingskacht

Heb je vragen of wil je meer weten over de functie? Neem 
dan contact op met Froukje Drent (06 133 230 73) of 
voor de procedure met Maartje Leijten (06 825 095 74 / 
maartjeleijten@sociom.nl). Kijk voor meer informatie en de 
volledige vacature ook op www.sociom.nl.

Vragen?

Sollicitatieprocedure

Reageren kan tot: 
16 december 2022

Motivatie en CV mag naar 
personeelszaken@sociom.

nl o.v.v. ‘vacature coördinator 
buurtbemiddeling’

Uiterlijk 19 december krijgt je 
bericht of je wordt uitgenodigd 

voor een sollicitatiegesprek

Solliciteer direct

>90

>50

>400

>25

Medewerkers

Stagiaires

Vrijwilligers

Professionele 
partners in de 

regio

Een leuke en uitdagende functie in een fijne en persoonlijke 
werksfeer - loopbaanbudget - individueel keuzebudget - werktijden 
flexibel indelen en reiskosten- en thuiswerkvergoeding. 

Wij bieden jou: 

https://sociom.nl/vacatures/coordinator-buurtbemiddeling/

