
Charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling ” 
 

Door de ondertekening van het charter " Steden en gemeenten voor bemiddeling ”, 
 
1. Moedigen wij, de lokale overheden, in ons beleid op het vlak van preventie en/of sociale cohesie 
een stap naar bemiddeling aan die gedefinieerd wordt als "een vrijwillig proces waardoor sociale relaties 
opgebouwd of hersteld worden, en waardoor geschillen voorkomen of opgelost worden. Dit proces wordt 
geleid aan de hand van “ethische” communicatieregels waarbij de deelnemers zich inspannen om de 
dialoog terug op gang te brengen en om een oplossing te vinden voor hun situatie. Dit proces wordt 
begeleid door een bemiddelaar, een onafhankelijke derde, die dit doet op een onpartijdige manier, zonder 
de resultaten te beïnvloeden, terwijl hij wel de belangen van elke partij bewaakt en de vertrouwelijkheid 
van de uitwisseling waarborgt." (Michèle Guillaume-Hofnung, 2011, Conference of International Non-
governmental Organizations of the Council of Europe). De bemiddeling is aldus een proces voor het 
voorkomen en beheersen van conflicten (familiale conflicten, sociale conflicten, huurconflicten, 
burenconflicten, wijkconflicten, conflicten in schoolomgeving, conflicten met lokale instellingen, enz.) met 
het oog op het creëren of herstellen van de sociale banden. 
 
2. Verbinden wij ons ertoe om het bestaan van een (para)publieke bemiddelingsdienst aan te 
moedigen, de toekomst van de bestaande diensten in onze gemeente te verzekeren, de infrastructuren 
(toegankelijkheid, zichtbaarheid, ...) en de opleidingsbehoeften (supervisie, intervisie die nodig zijn voor 
het uitoefenen van het beroep, te ondersteunen.  
 
3. Eerbiedigen wij het deontologisch kader dat absoluut noodzakelijk is voor het werk van de 
bemiddelaar (onafhankelijkheid, neutraliteit, meerzijdige partijdigheid, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en 
autonomie van personen) en hebben wij vertrouwen in het methodologisch proces dat de behoorlijk 
opgeleide bemiddelaar ten uitvoer legt. De bemiddelaar geeft aldus de voorkeur aan luisterbereidheid en 
dialoog, waardoor situaties en respectievelijke standpunten gemakkelijker worden begrepen. Hij draagt bij 
tot bieden van nieuwe perspectieven die aangepast zijn aan de noden van elkeen.  De openbare 
bemiddelingsdienst staat open voor iedereen. 
 
4. Om de bemiddeling te vergemakkelijken, verstrekken wij kwaliteitsvolle informatie over het 
bestaan van een openbare bemiddelingsdienst binnen onze gemeente.  We moedigen alle actoren op 
sociaal gebied aan om binnen de gemeente (bewoners, gemeentediensten, politie, scholen, verenigingen, 
OCMW...) de openbare bemiddelingsdienst te ondersteunen bij zijn sensibiliseringsacties. Wij moedigen 
verschillende vormen van dialoog aan, waaronder doorverwijzing naar bemiddelingsdiensten. 
 
5. Verbinden wij ons ertoe om de bemiddelingscultuur te verspreiden en bemiddeling te promoten 
als een proces dat ijvert voor sociale vrede.  Wij zijn bereid ons aan te sluiten bij dit overkoepelend project, 
met een inclusieve aanpak en met als doel een bredere dynamiek van een nationaal, of bij uitbreiding een 
internationaal netwerk voor bemiddeling.   
 



 

 

De burgemeester van stad/gemeente  ……………………………………………………………………… 

Naam : 

Handtekening  : 

 

 

 

Gelieve het handgetekende handvest naar info@urbansecurity.be te willen terugsturen 
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