
Informatie bij de start van bemiddeling  
 

Wie zijn de bemiddelaars? 

 

We zijn getrainde klachtenbemiddelaars en we hebben specifieke kennis van en ervaring met 

ouderinitiatieven. 

 

Wat kunt u van de bemiddelaars  verwachten en wat doen zij?  
 
We helpen u zodat u gezamenlijk tot een oplossing kunt komen voor de kwestie of klacht. 
Ook behandelen we kwesties in de aanloop naar een klacht, om zo te voorkomen dat een 
klacht ontstaat. 
 
Hoe werken de bemiddelaars? 
 
De kwestie/klacht wordt vertrouwelijk behandeld en we verplichten ons tot geheimhouding. 
We bemiddelen onpartijdig en onafhankelijk. 

Onze houding is empathisch en dienstbaar. 
We werken integer, eerlijk en betrouwbaar. 
We verstrekken transparante informatie over het proces. 
Deelnemers worden gelijkwaardig bejegend.  
We werken met gevoel voor verhoudingen binnen ouderinitiatieven. 
We hebben inzicht in verschillende belevingswerelden en belangenposities.  
We kunnen omgaan met verschillen in (sub)culturen. 
Informatie wordt alleen met  toestemming van alle betrokkenen gedeeld. 
We hebben geen belang bij de uitkomst. 
We werken onbezoldigd. 
We geven geen mening en doen geen uitspraak over de kwestie of klacht. 
 
Het proces 
 

Na de aanmelding van een kwestie of klacht via de website neemt de coördinator  telefonisch 
contact op. 
De coördinator benadert (meestal twee) klachtenbemiddelaars die bij de kwestie passen. 
Vóór de bemiddeling hebben de klachtenbemiddelaars  met beide deelnemers apart een 
intakegesprek. 
In de meeste gevallen volgen er één en maximaal twee gezamenlijke gesprekken met de 
deelnemers,  
De bemiddelaars zijn verantwoordelijk voor de voortgang in het proces van 

klachtenbemiddeling. 
De mogelijkheid bestaat om tussentijds een apart gesprek te hebben. 
Wanneer de situatie daarom vraagt kan van de gebruikelijke procedure worden afgeweken. 
 

Wat verwachten wij van u? 
 
Bereidheid om met de andere deelnemer(s) tot een  oplossing te komen voor de kwestie of 

klacht. 
Verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes.  
Openheid om de kwestie te bespreken. 
Van alle deelnemers wordt geheimhouding verwacht. 
Informatie wordt alleen gedeeld met toestemming van alle betrokkenen. 
 
AVG 

 
Op de website van de SDOI (www.sdoi.nl) wordt aangegeven hoe wij omgaan met het 
verwerken van de persoonlijke gegevens.  
 

http://www.sdoi.nl/

