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Thema 

Therapie

EFT
De therapeutische 
interventie: kan en mag dat?
Emotionally focused therapy is een therapievorm voor partners met relatieproble-
men. Interventies uit deze therapie zijn ook voor mediators nuttig, Makiri Mual 
laat zien wat die zijn en hoe een mediator ze kan gebruiken. 
Door Makiri Mual 26

George Smits: 
‘Mediation is eigenlijk 
gedragstherapie’
‘Hoe boos was je op een schaal van 0 tot 10?’ Wie kent het niet? George Smits 
ontwikkelde de emotiethermometer, een instrument dat door veel mediators 
wordt gebruikt. Een gesprek over het grensvlak tussen mediation en therapie.
Door Henneke Brink 18

Praktijk
Tips voor mediation met een 
partij met (vermoedelijk) 
autisme
Soms zit je met een cliënt aan tafel waarvan je vermoedt dat hij een vorm van 
autisme heeft. Hoe ga je daarmee om? En wat ís autisme eigenlijk? Joost van der 
Waerden geeft praktische tips.
Door Joost van der Waerden 10

Steven Pont: 
‘Je eigen houding heeft 
enorme impact’
Wat kan een mediator leren vanuit de psychologie of de systeemtherapie? 
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut én mediator. ‘Er is 
bij mij altijd kruisbestuiving.’
Door Judith Stoop 5
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Moet de mediator emoties 
dempen of aanpakken?
‘Die is gek. Nee, die moet wel gek zijn. Althans gestoord. 
Nee, autistisch.’ Iedereen die in een conflict belandt kent het fenomeen. Hoe kan 
iemand zich zó gedragen, is al gauw het raadsel. En de enige verklaring is natuurlijk dat 
de andere persoon aan een stoornis leidt. Op het eigen gedrag is immers weinig aan 
te merken. ‘Het moet een wijze hand zijn die gekken kan scheren’ luidt het gezegde. 
Die hand is vaak van de mediator. Die ziet zich regelmatig voor de vraag gesteld of het 
gedrag van partijen inderdaad niet beter door een therapeut kan worden behandeld 
dan door een mediator. Vooral bij conflictueuze echtscheidingen beoordelen partijen 
elkaars gedrag nogal eens in psychiatrische termen. De liefde van toen lijkt veranderd 
in een patiënt van nu. Maar is dat ook zo?

Dit nummer van Tijdschrift Conflicthantering inventariseert het spanningsveld tussen 
mediation en therapie. Hoe herken je autistische kenmerken in gedrag? Hoe bejegen 
je een dergelijke persoon op een niet-stigmatiserende en vooral constructieve 
manier? Hoe houd je rekening met hun bovengemiddelde behoefte aan structuur, 
hun specifieke manier van communiceren en afwijkende beleving van situaties? 
GZ-psycholoog en mediator Joost van der Waerden geeft tips, uit eigen praktijk.

TC-redacteur Henneke Brink interviewde psycholoog en mediator George Smits. Hij 
is de man van de ‘emotiethermometer’ ofwel de bekende startvraag ‘hoe boos was je 
op een schaal van 0 tot 10’. Gevolgd door een uitleg over het limbisch systeem en de 
cortex. In zijn benadering wordt eerst uitgezocht waar het conflict vandaan komt, in 
plaats van dat meteen de oplossing centraal staat. Smits meent dat mediation vooral 
een cursus gedrags- en emotieverandering behelst.

Bijzonder interessant is het artikel van mediator Makiri Mual over de vraag of 
‘emotiegerichte interventies’ uitkomst kunnen bieden als een mediation dreigt vast 
te lopen door uitbarstingen van gevoelens en verwijten. Mag en kan een mediator 
gebruikmaken van psychotherapeutische technieken? Mual constateert dat de grens 
tussen mediation en therapie aan het vervagen is. Ook al omdat mediators steeds 
vaker zwaardere problematiek toegewezen krijgen. Hij beschrijft de emotionally 
focused therapy. Ruziegedrag komt voort uit onderliggende emoties die verbonden 
zijn met onvervulde verlangens en behoeftes, is daarin de centrale gedachte. De 
emoties vormen dan de ingang tot herstel van de verbinding tussen de partners. Waar 
mediators emoties vooral proberen te beteugelen, zijn die voor therapeuten juist het 
belangrijkste werkmateriaal.

Verder bevat dit nummer interviews met systeemtherapeut Steven Pont (hoe een 
relatie milder te maken met ‘ontschuldigen’), Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen 
(‘als je alles in de sleutel van mediation zet, komt de algemeen geldende rechtsnorm 
onder druk’) en jurist-psycholoog Liesbeth Hulst, onderzoeker van procedurele 
rechtvaardigheid (‘mensen komen gedragsgeremd de rechtszaal binnen’). Een 
verkenning langs de grens van therapie en mediation.

Door Folkert Jensma
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interviewWie bent u?
Ik heb vier opleidingen gedaan. Ik ben begonnen 
aan de pedagogische academie. Kort werkte ik als 
leraar op een basisschool. Toen ben ik ontwik-
kelingspsychologie gaan doen. Daarna systeem-
therapie. En toen een mediationopleiding. Als je 
vraagt ‘wie ben je?’ beginnen mensen heel vaak 
over hun opleiding en werk. En dat is ook terecht, 
want werk is een belangrijke factor van je identi-
teit. Daar zitten je keuzes in, dat vertelt iets over 
je levenspad. Ik ben ook een vader, een zoon, een 
broer, een vriend, voor andere mensen ben ik weer 
een tennispartner of een buurman. Er zijn vele 
rollen. In mijn werk, wat ook een rol is, doe ik veel 
verschillende dingen. Ik ben mediator, geef thera-
pie, verzorg lezingen en workshops, ik begeleid 
intervisiegroepen van mediators, ik schrijf boeken 
en columns. Op het moment ben ik gastcolumnist 
voor de Volkskrant. En verder maak ik televisiepro-
gramma’s, zoals Het geheime leven van vierjarigen.
Elk van de opleidingen die ik deed leidt naar een 
eigen vakgebied. Maar als het over mediation 
gaat, heb je veel aan de systeemtheorie. En als het 
over onderwijs gaat, heb je veel aan kennis uit de 
ontwikkelingspsychologie. En omgekeerd. Er is 

bij mij altijd een kruisbestuiving. Die opleidingen 
liggen niet naast elkaar, maar eigenlijk op elkaar. 
Het loopt door elkaar heen. Omdat ik een grote 
fan ben van de systeemtheorie, gaat het mij uitein-
delijk altijd om de invloed die mensen op elkaars 
leven hebben. Dat is heel hoopvol. Want als je iets 
toeschrijft aan de persoonlijkheid van iemand, 
maakt het eigenlijk niet meer uit wat hij doet. Dan 
ga je ervan uit dat iemand is wie hij is. Wie iemand 
is, is natuurlijk een combinatie van persoonlijkheid 
en de omgeving. Maar als ik ergens naartoe over 
moet hellen, vind ik de systemische benadering 
hoopvoller.

Heeft de systeemtheorie uw blik op de 
ontwikkelingspsychologie veranderd?
Ja, maar het is een goed huwelijk hoor! Iedereen 
heeft wel iets typisch. Ik ben bijvoorbeeld vrij 
slordig, ook in vriendschappen vertoon ik warrig 
gedrag. Ik ging een keer met vrienden naar het 
vakantiehuisje van mijn ouders. Daar bleven we 
een weekend. Mijn vrienden keken met verbazing 
hoe netjes ik dat huisje achterliet. Die wisten niet 
dat ik dat ook in me had. Mensen zijn vrij flexibel in 
hun gedrag. Er is wel een soort tendens in gedrag, 

Door Judith Stoop
Foto: Henriëtte Guest

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, mediator, auteur, televisie
maker en systeemtherapeut. Het systeemdenken komt terug in alles wat 
hij doet. Want systeemdenken is hoopvol, zegt hij. Wat kan een mediator 
leren vanuit de psychologie of de systeemtherapie? En wanneer moet je 
als mediator extra opletten?

     Steven Pont:  
 ‘Je eigen houding 
heeft enorme impact’
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Gedrag wordt erg bepaald door de 
kwaliteit van de relatie

die per persoon verschilt. Maar een tendens is niet 
vastgeschroefd. De systemen waarvan iemand 
deel uitmaakt laten de flexibiliteit van iemands 
persoonlijkheid zien. Dat is wat ik hoopvol vind. 
Als ik zeg ‘ik wil dat jij verandert’, dan gaat dat niet 
gebeuren, maar ik kan wel zélf veranderen. Het is 
hoopvol omdat het mogelijkheden biedt. Dat zie je 
ook bij mediation. Als je de relatie milder maakt, 
of mensen snappen beter waarom iets zo is, of ze 
voelen dat ze een excuus krijgen, ‘sorry dat ik er de 
laatste twee jaar niet voor je was’, dan gebeurt er 
iets. Dan merk je: net kon iets nog niet, maar nu is 
er meer ruimte. Dat heeft alles te maken met syste-
misch denken. Gedrag wordt erg bepaald door de 
kwaliteit van de relatie. Mijn oude leermeester, 
Joep Choy, zegt altijd: ‘We spreken geen puntjes 
aan, maar streepjes.’ Het gaat niet om de indivi-
duen, maar om hun relaties.

Dat heet ontschuldigen, is het niet? 
Ontschuldigen is een hele mooie term uit de 
systeemtheorie. Want in een milde relatie presen-
teren mensen zich beter. Door ontschuldiging 
kun je de relatie milder maken. Iedereen leeft met 
zijn eigen beelden, belief systems noemen we dat 
in de systeemtheorie. Iedereen heeft zijn eigen 
setje waarheden die zeer discutabel zijn. Dat 
is gewoon de bril die jij opzet. Vanuit die belief 

systems legitimeer je je eigen gedrag. Stel dat 
ik onaardig tegen iemand doe, dan legitimeer ik 
mijn gedrag doordat ik stel dat die persoon niet 
leuk is. Gedrag begint altijd met een eigen uitge-
sproken of onuitgesproken legitimatie. Als je 
die legitimatie kunt wegnemen, maak je de rela-
tie milder. Gevoelens die mensen jegens elkaar 
hebben kun je niet ter discussie stellen, maar de 
legitimatie ervan wel. Dat betekent dat je durft te 
aanvaarden dat datgene wat die ander doet, voor 
die ander een logisch gevolg is van diens eigen 
ideeën over de wereld.

Met wat voor mediations houdt u zich 
bezig?
Op het moment met een arbeidszaak. Dat doe 
ik samen met een organisatiedeskundige. Ik 
benader de kwestie vanuit het systeemdenken. 
Familiemediations doe ik nauwelijks. Ik kan 

Kort gezegd gaat de systeemtheorie ervan uit dat 
de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de 
context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken 
dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we 
mensen zich in verschillende contexten steeds anders 
gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, 
anders bij hun moeder dan bij hun schoonmoeder en 
ook weer anders bij hun sportclub dan met hun kinde-
ren. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en 
schakelen steeds per situatie over op ander gedrag. 
Mensen zijn dus erg contextgevoelig. (Bron: systeem-
theorie.nl.) 

De ontwikkelingspsychologie (vroeger ook wel 
kinder- en jeugdpsychologie genoemd), bestudeert 
de psychologische veranderingen vanaf de geboorte 
tot aan de vroege volwassenheid.
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wel gaan mediaten, maar heb dan uiteindelijk 
een advocaat nodig. Toen ik de opleiding deed, 
in 2004, was het nog de vraag of de juristen of 
de psychologen die strijd zouden gaan winnen.  
Daarnaast doe ik ook partnerrelatietherapie, dat 
is ook een vorm van mediation. Ik gebruik daarbij 
dingen uit mediation. Het loopt in mijn praktijk 
door elkaar heen. Het systeemdenken is bij mij de 
rode draad. In mediations, maar ook in therapie, in 
televisieprogramma’ en in mijn boeken. Vanuit de 
buitenkant lijkt het allemaal heel anders, maar van 
binnenuit bezien hoort het bij elkaar.

U werkt momenteel aan een nieuw boek. 
Kunt u daar iets over zeggen?
Mijn nieuwe boek gaat over de ontwikkelingspsy-
chologische gevolgen van een scheiding op kinde-
ren. Ik ga wellicht ook een televisieprogramma 
maken over scheiden. Een scheiding is een proces 

dat kan escaleren. Ik onderscheid vier fases van 
mogelijke escalatie die vrij strak zijn begrensd. 
Als je in een scheiding zit, kun je nagaan in welke 
fase je zit. Per fase begrijp je dan wat de dyna-
mieken zijn, en welke gevolgen die voor een kind 
kunnen hebben. Neem bijvoorbeeld ouderversto-
ting. Dat gebeurt niet altijd uiteraard, maar als 
het ver escaleert, kun je daar terechtkomen. Als 
je weet wat de symptomen en gevaren zijn per 
fase, weet je welke houding van je verwacht wordt 
tegenover je kind. Je kunt dan de-escaleren.

Eigenlijk ben ik altijd wel met een boekje bezig. Ik 
geef ze in eigen beheer uit, zodat ik geen deadline 
heb. In de vakantie schrijf ik ook elke ochtend 
twee of drie uur. Dan ben ik even in mijn eigen 
universum. Ik ben vaak met mensen in de weer. 
Soms is het dan heerlijk om te gaan zitten en 
schrijven.
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Mediation gaat erg over de vraag 
‘hebben partijen schuifruimte?’ Is het 
mogelijk voor partijen om uiteindelijk 
een andere positie in te nemen dan ze 
nu doen? 

Wat kan een mediator leren vanuit de 
psychologie of de systeemtherapie?
Vooral de enorme impact die je eigen houding 
heeft. Je maakt onderdeel uit van dat systeem. Je 
bent geen onderdeel van het conflict, maar wel van 
het systeem. Alles wat je doet, zegt, hoe je zit, hoe 
je kijkt, doet ertoe. De gevoeligheden en belan-
gen zijn groot. Als je iemands naam bijvoorbeeld 
verkeerd spelt, kan dat heel erg zijn. De kleinste 
dingen hebben invloed op de dynamiek van het 
systeem. Op basis van wat mensen in het kleine 
meemaken, trekken ze conclusies over het grote.

Wanneer moet je als mediator extra 
opletten?
Zodra er psychologische termen over tafel vliegen, 
moet je extra alert zijn. Na een scheiding blijken 
alle vrouwen borderline te hebben en de mannen 
zijn narcisten of autisten. Als je hun ex-partner 
mag geloven, tenminste. Als die termen over tafel 
gaan is de relatie verhard. Als de legitimatie van 
het eigen gedrag ‘hij is een autist’ is, dan moet je je 
afvragen of er nog wel schuifruimte is. Mediation 
gaat erg over de vraag ‘hebben partijen schuifruim-
te?’ Is het mogelijk voor partijen om uiteindelijk 
een andere positie in te nemen dan ze nu doen? Als 
iemand zegt iets niet te willen omdat de ander een 
autist is, schroeft die persoon daarmee alles vast. 
Ken je dat spelletje van vroeger, zo’n klein schuif-
puzzeltje met één leeg vakje? De kracht van dat 
puzzeltje is dat ene lege vakje. Want dat ene lege 
vakje maakt dat er schuifruimte is. Als dat laatste 
vakje vastzit, dan stolt het. Dan kun je niet verder. 
Er moet in mediation altijd schuifruimte zijn. 
Mensen moeten bereid zijn te luisteren, wat toe te 
geven. En dat is meteen het lastige van mediation. 
Er moeten vaardigheden getoond worden die er in 
de relatie niet voldoende waren.

Er zijn mediators met allerlei verschil-
lende achtergronden: juristen, psycholo-
gen, et cetera. Vindt u een bepaalde groep 
geschikter?
Ik vind het goed dat er mediators zijn met aller-
lei verschillende kennisachtergronden. Misschien 
gaat het bij mediation wel meer om hoe je in het 
leven staat, je houding, de manier waarop je naar 
conflicten kijkt. Je hebt er kennis voor nodig, en 
die kan uit allerlei richtingen komen. De houding 
van mediators heeft wellicht meer te maken met 
eigenschappen van mensen, ongeacht hun oplei-
ding. Die houding is heel belangrijk. Die heeft 
invloed op de kwaliteit van de relatie. Of het 
hem of haar lukt om uit te stralen naar partijen 
dat er hoop is. Mensen moeten kunnen conclude-
ren ‘oh, er is dus hoop’, zonder dat de mediator 
dit expliciet zegt. Dan kun je meedoen aan het 
proces. Je geeft je over aan een ander mens, in 
dit geval de mediator. Dan maakt het niet zoveel 
uit of die psycholoog of jurist is. Het is een soort 
levenshouding. Een depressieve arts kan nog heel 
goed recepten uitschrijven, maar een sombere 
mediator kan niet goed functioneren. Doordat de 
mediator aan het systeem deelneemt, voelen de 
partijen dat. Dan is er geen hoop.

Judith Stoop is 
MfN-mediator in arbeidszaken 

bij Geschikt Mediation. 
Ze zit in het bestuur van 

de beroepsvereniging 
voor arbeidsmediators 

(VAN) en is redactielid van 
dit tijdschrift.



co
lu

m
n

9tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 5  |  NMv | Sdu

Cristel van de Ven is 
mede-oprichter en 
-eigenaar van Factor 
Vijf, bureau voor 
organisatieontwikkeling.

Al bijna tien jaar werk ik als zelfstandig 
professional voor diverse organisaties. Van het 
vaste dienstverband dat ik hiervoor inruilde, mis 
ik eigenlijk maar weinig. Behalve – ik verzin het 
niet – het jaarlijkse kerstpakket. Wat raar, denkt 
u wellicht. Zelf sta ik er eerlijk gezegd ook van te 
kijken. Hoe kan het nou dat ik van alle arbeids-
voorwaarden en vastigheden die ik had, het meest 
kneuterige onderdeel ervan mis? En toch is het 
zo. Elk jaar rond kerst kijk ik reikhalzend uit naar 
het moment waarop mijn man thuiskomt met zijn 
jaarlijkse doos tjokvol kurkdroge toastjes, paté met 
stukjes, kitscherige kaarsjes en ranzige oploscap-
puccino. Allemaal dingen waar ik niet eens van 
hou. En toch ontvang ik zo’n pakket dolgraag. Een 
paar jaar geleden besloot ik om me rond kerst dan 
maar zelf een kerstpakket cadeau te doen. Maar 
dat voelde toch als een slap aftreksel van het echte 
werk. Een beetje zoals die oploskoffie uit de doos, 
als u begrijpt wat ik bedoel.

Wie schetst mijn verbazing toen ik vorig jaar van 
een van mijn opdrachtgevers een mail ontving. In 
die mail dankte de grote baas iedereen hartelijk 
voor zijn of haar bijdrage aan het bedrijf. De mail 
bevatte een link naar een website met allerlei prul-
laria. Maar liefst 25 punten kreeg ik toebedeeld, 
die ik naar eigen believen in die webshop mocht 
besteden. Ik had er zeer veel lol in om dat, na al die 
jaren, weer eens te mogen doen. 

Het idee om iedereen, inclusief flexkrachten, een 
kerstcadeau te geven kwam uit de koker van Henk, 
een ervaren arbeidsvoorwaardenspecialist. In de 
volksmond heette dit digitale kerstpakket dan 
ook al gauw ‘het geschenk van Henk’. Deze Henk 
begrijpt in mijn ogen volkomen wat er nodig is om 
mensen te motiveren. Want hoewel ik ook factu-
ren mag sturen naar deze organisatie, voor leuke 
opdrachten bovendien, voelde ik me door dat klei-
ne gebaar super gewaardeerd. En dat terwijl ik niet 
eens tot de vaste kern van het personeelsbestand 
behoor, maar ‘slechts’ tot de flexibele schil van 
tijdelijke huurlingen.

In deze tijd van arbeidsmarktschaarste waarin 
banen in rap tempo veranderen en we met z’n 
allen langer doorwerken, zijn vitale, vakbekwa-
me en veranderbereide medewerkers een sleutel 
tot succes. Het Nationaal Onderzoek Duurzame 
Inzetbaarheid toont al drie jaar op rij aan dat vijf 
factoren bijdragen aan de vitaliteit, het vakman-
schap en de veranderbereidheid (lees: de duurzame 
inzetbaarheid) van medewerkers. Deze vijf facto-

ren zijn: leermogelijkheden, ofwel tijd en ruimte 
voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling; 
inspraak, ofwel de mate waarin leidinggevenden 
medewerkers betrekken bij bedrijfsbesluiten; auto-
nomie in het werk, ofwel zelf kunnen beslissen hoe 
en wanneer je je werk uitvoert; maatwerkafspra-
ken, ofwel de unieke afspraken die medewerkers 
maken over opleiding en persoonlijke ontwikke-
ling; en dialoog, ofwel de mate waarin leidingge-
venden en medewerkers goede gesprekken voeren 
over werk en ontwikkeling. 

Je zou deze vijf factoren kunnen zien als een vijf-
trapsraket, op weg naar duurzaam inzetbare 
medewerkers. Het onderzoek laat ook zien welke 
brandstof nodig is om deze raket daadwerkelijk te 
laten vliegen. Die geheime brandstof is… aandacht. 
Kleine organisaties, waar mensen elkaar kennen, 
scoren bijvoorbeeld significant beter op de vijf 
factoren dan grote organisaties. En organisaties 
die mensen voorop stellen hebben meer duurzaam 
inzetbare medewerkers dan organisaties waarbij 
vooral de resultaten tellen.

In een Radio EenVandaag-uitzending over stakin-
gen hield Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar orga-
nisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden, 
eens een pleidooi voor wat zij ‘liefdevolle organi-
saties’ noemt. Dat zijn organisaties met oprechte 
aandacht en waardering voor de mens achter de 
medewerker. Dergelijke aandacht fungeert volgens 
Nauta als een buffer tegen werkdruk en vervult 
de menselijke behoefte aan verbinding op en met 
je werk. Wie wil dat nou niet? Het goede nieuws 
is ook dat het geven van aandacht niet veel hoeft 
te kosten. Het gaat vooral om de insteek. Met een 
goedgeplaatste schouderklop of een welgemeend 
compliment kom je al een heel eind. En vlak dus 
ook de kracht van een onverwacht gebaar niet uit. 

Nu maar hopen dat ik dit jaar weer een kerst-
pakket ontvang. Helemaal zeker ben ik daar niet 
van. Want gulle gever Henk gaat binnenkort met 
pensioen. b

Literatuur 
Cristel van de Ven en Aukje Nauta, Analyse Natio-
naal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid, PW. 2018. 
Te downloaden via www.pwnet.nl.
‘Stakingen gaan vooral over werkdruk, salaris lijkt 
er niet meer toe te doen’, Radio EenVandaag 14 
augustus 2018. Terug te luisteren via www.npora-
dio1.nl/radio-eenvandaag.

Het geschenk van Henk
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praktijk De meesten van ons denken bij het 
woord ‘autistisch’ aan personen met ernstige 
beperkingen (cognitief of fysiek) en excentriek 
gedrag, al of niet gecombineerd met een opvallend 
talent. Dat beeld danken we aan de autistische 
personages uit bekende Hollywoodfilms zoals 
Rainman en tv-series als The Bridge met detective 
Saga Norén. Het doet echter geen recht aan de 
verscheidenheid en gradatie waarin mensen autis-
tische kenmerken kunnen vertonen en in hoeverre 
dat problemen veroorzaakt. In dit artikel beschrijf 
ik personen die in vele opzichten volwaardig of 
zelfs bovengemiddeld functioneren, maar toch 
door hun specifieke manier van communiceren en 
afwijkende beleving van situaties vaker dan ande-
ren in een conflict verzeild raken en geen goede 
coping skills hebben om er weer uit te komen.
Sinds een aantal jaren is de wetenschappelijke 
consensus dat autisme (of preciezer autismespec-
trumstoornis, ASS) in de kern een informatiever-
werkingsprobleem is. De wijze waarop iemand 
waarneemt, informatie interpreteert en de snel-

Door Joost van der 
Waerden

Illustratie: Tamar Rubinstein

Soms zit je met een cliënt aan tafel waarvan je vermoedt dat hij een 
vorm van autisme heeft. Hoe ga je daarmee om? En wat ís autisme 
eigenlijk? Joost van der Waerden, dertig jaar ervaring als psycholoog en 
mediator, geeft praktische tips. Met eenvoudige interventies kun je de 
slaagkans van zo’n mediation aanzienlijk vergroten.

Met eenvoudige interventies misverstanden voorkomen

  Tips voor mediation
     met een partij met 
(vermoedelijk) autisme

heid waarmee informatie verwerkt wordt, wijkt 
bij mensen met autistische kenmerken af van wat 
voor anderen vanzelfsprekend is. Mensen met dit 
probleem moeten harder werken om de wereld, en 
meer in het bijzonder de mensen om hen heen, te 
begrijpen en volwaardige relaties op te bouwen.

Ik geef hier een beschrijving van specifieke autisti-
sche kenmerken en hoe deze zich manifesteren op 
verschillende levensgebieden. Omwille van lees-
baarheid en bondigheid beperk ik mij tot een alge-
mene opsomming. Het is binnen het bestek van 
dit artikel niet mogelijk recht te doen aan de grote 
variatie waarmee autistische kenmerken zich bij 
individuele mensen voordoen en de mate waarin 
dit hun kwaliteit van leven beïnvloedt.

Autistische kenmerken
De mensen die mij voor ogen staan hebben geen 
verstandelijke beperkingen. Integendeel, vaak is 
sprake van een bovengemiddelde intelligentie. 
Wel tonen zij beperkingen in sociale interacties, 
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in hun empathisch vermogen en in de kwaliteit en 
reikwijdte van hun interesses en activiteiten. Hun 
waarneming en denken zijn meer dan bij anderen 
gericht op details en het herkennen van patro-
nen. In hun gezichtsexpressie en lichaamstaal 
is vaak sprake van een zekere gevoelsvlakheid. 
Ze hechten sterk aan routines in hun leven. Hun 
waarneming is selectief of gefragmenteerd, hun 
informatieverwerking anders en hun interpretatie 
niet adequaat. Dat leidt in veel sociale situaties tot 
misverstanden en fricties.
Mensen die met dit probleem behept zijn leren van 
jongs af aan goed op te letten op ‘wat de regels 
zijn’ en het sociale gedrag van anderen te imite-
ren. Daardoor kunnen ze zich in het contact met 
anderen staande houden en collegiale en vriend-
schapsrelaties hebben. 
Ze zijn slim genoeg om in opleiding en beroepsuit-
oefening competenties op te bouwen voor een 
succesvolle carrière. Opvallend is dat zij een voor-
keur hebben voor technische, kwantificerende en 
analytische of systeemgerichte beroepen (Roelf-
sema e.a. 2011). 
Zo lang het leven met de anderen zich binnen 
conventies, met goed afgestemde verwachtin-
gen en voorspelbaarheid voltrekt, kunnen zij 
zich competent, gewaardeerd en bemind voelen. 
Omgekeerd zullen zij door anderen gezien worden 
als betrouwbare, fatsoenlijke en toegewijde vrien-
den, collega’s of levenspartners. Hun vriendschap-
pen zijn vaak gebaseerd op gelijke interesses en 
hun bereidheid zich praktisch in te zetten (wieler-
club, zeiltochtje, chauffeur voor het elftal, etc.).
In een leven dat zich op deze wijze laat organise-
ren, blijft het daaronder schuilgaande autismepro-
bleem grotendeels onzichtbaar voor anderen maar 
vaak ook voor henzelf.

Het ontstaan van conflicten
Problemen in communicatie treden op als bijvoor-
beeld in het werk of in de partnerrelatie sprake is 
van een grote verandering of onzekerheid, ondui-
delijke verwachtingen of dubbelzinnigheid, of een 
te groot appel op het empathisch vermogen. Op 
het werk wordt iemand bijvoorbeeld met een reor-
ganisatie of een functiewijziging geconfronteerd, 
met als gevolg andere werkwijzen en samenwer-
kingsrelaties. Of in een huwelijk wordt een kinder-
wens vervuld en komen drie kinderen in rappe 
successie, met een grote impact op de intimiteit en 
het levensritme van de partners. 
Onze maatschappij vraagt in toenemende mate om 
flexibiliteit, aanpassingsvermogen en sociale vaar-
digheden. Dat maakt het juist voor mensen met 
autistische trekken moeilijker om een volwaar-
dig leven te leiden. Wanneer de routine losgelaten 
moet worden, conventies niet langer van toepas-
sing zijn of verwachtingen niet goed afgestemd, 

verliezen deze mensen hun onmisbare houvast. 
Hun verstandhouding met de wereld en de anderen 
wordt op losse schroeven gezet en hun commu-
nicatieve vaardigheden blijken ontoereikend om 
zaken met elkaar uit te spreken, de relatie te behou-
den en aldus een nieuw houvast te creëren. Dat 
leidt tot angstige onzekerheid die zich kan uiten in 
dwangmatigheid en woedeaanvallen. Collega’s en 
partners hebben vaak geen zicht op hun onvermo-
gen om deze situaties het hoofd te bieden. Ze inter-
preteren hun uitlatingen en gedragingen snel als 
drammerigheid, onwil, gebrek aan belangstelling of 
onverschilligheid. Omgekeerd voelen deze mensen 
zich bedreigd en onbegrepen in hun pogingen om 
houvast en voorspelbaarheid te vinden. Pogingen 
tot gesprek mislukken, misverstanden en incidenten 
stapelen zich op en een conflict is geboren. 

Een voorbeeld van familiemediation
Erwin en zijn echtgenote melden zich voor bemid-
deling bij het opstellen van een ouderschapsplan. 
Zij wil na een huwelijk van vijftien jaar scheiden. 
Na drie maanden vol escalerende ruzies heeft 
Erwin zich daarbij neergelegd. Hij heeft de echtelij-
ke woning inmiddels verlaten. Het paar heeft twee 
dochters van dertien en elf jaar. Erwin heeft een 
succesvolle tandartspraktijk waarin hij het techni-
sche werk doet en zijn echtgenote de zakelijke kant 
en de klantencontacten voor haar rekening neemt.
Hij heeft snel een nieuwe woning in hetzelfde 
dorp gevonden. Het contact met zijn dochters gaat 
echter zo moeizaam dat er sinds enkele weken 
hooguit nog sporadisch geappt wordt en hij hen 
alleen ziet langs het hockeyveld. Hij wil graag 
co-ouderschap, zijn (ex-)vrouw denkt dat dat niet 
gaat lukken. Ze pleit ervoor om het contact geleide-
lijk op te bouwen en pas na voldoende tijd een defi-
nitieve beslissing te nemen over de zorgverdeling. 
Het wordt duidelijk dat Erwin moeite heeft om de 
zorg voor de kinderen in goede banen te leiden. 
Hij heeft strikte ideeën over hoe hun tijd samen 
wordt doorgebracht en krijgt bij elk contact ‘orde-
problemen’. Zijn dochters luisteren niet naar hem. 
Als hij met straf dreigt escaleert het in wederzijds 

Een volwaardig leven leiden is voor 
mensen met autistische trekken 
moeilijker in onze maatschappij die 
vraagt om flexibiliteit, aanpassings
vermogen en sociale vaardigheden
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geschreeuw, uitmondend in opsluiten of weglopen. 
Hij zegt ‘knettergek’ te worden van het gedrag van 
de meisjes en heeft enkele keren een woede-uitbar-
sting gehad. Hij wijt dat aan gebrek aan steun van 
hun moeder. Zij zou net als hij consequenter en 
strakker in haar aanpak moeten zijn. Naar mij als 
mediator stelt hij zich correct op. Hij heeft een 
verzorgd taalgebruik en toereikende woorden-
schat, maar moet vaak zoeken naar de juiste woor-
den. Als ik een metafoor gebruik, vraagt hij ‘wat 
dat ermee te maken heeft’. Zijn (ex-)vrouw lijkt 
vertrouwd met zijn gedrag. 

De aard van hun ouderschapsconflict zal elke 
scheidingsmediator herkennen. Daarin verschilt 
dit koppel niet van vele anderen. In de loop van 
de gesprekken valt echter een aantal aspecten op 
in de houding van Erwin, in zijn beleving van het 
conflict en in de wijze waarop hij communiceert:
•	  Hij heeft een rigide lichaamshouding en 

beweegt alleen als hij geïrriteerd raakt en 
onrustig wordt

•	  Hij maakt zeer beperkt oogcontact, zowel bij 
luisteren als bij spreken.

•	  Afgezien van zijn af en toe opflakkerende irrita-
tie als hij zich niet begrepen voelt, toont hij 
weinig emotie. Hij heeft grote moeite zijn gevoe-
lens over de scheiding en de situatie met de 
kinderen te verwoorden.

•	  Hij toont weinig empathie en vraagt niet om 
verduidelijking van de ander; met zijn ex- vrouw, 
maar ook met mij als mediator ontstaan er 
voortdurend misverstanden, die om ophelde-
ring vragen.

•	  Hij is gepreoccupeerd met details en 
volledigheid.

•	  Hij herkent metaforen en ironie in de communi-
catie niet.

•	  Hij heeft een goed ontwikkeld normbesef, maar 
toont grote rigiditeit (zwart/wit) in de toepas-
sing daarvan. Hij weet ‘hoe het hoort’ en is 

onaangenaam verrast als de ander daar niet in 
meegaat.

•	  Hij lijkt zijn leven snel gereorganiseerd te 
hebben (nieuwe woning, nieuwe vriendin, werk-
routine en hobby’s hervat).

•	  Hij lijdt extreem aan de onzekerheid en onder 
de onvoorspelbaarheid van zijn gezinssituatie 
en wil koste wat koste snel duidelijkheid 
hebben. Het is het laatste puzzelstukje in zijn 
nieuwe leven.

•	  Zijn irritaties en woede-uitbarstingen lijken 
eerder het gevolg van stress of onmacht dan van 
agressie. 

In zijn poging grip te krijgen op de situatie wordt 
hij ongeduldig en dwingend. Elke mediator weet 
dat hij mensen aantreft op een slecht moment 
in hun leven. Hun soms extreme of irrationele 
gedrag kan meestal begrepen worden als een 
symptoom van de crisis die het conflict voor hen 
betekent. Dit lijkt bij deze cliënt niet zo te zijn. 
Hijzelf maar ook zijn (ex-)partner is vertrouwd 
met zijn houding en manier van communiceren. 
Zijn gedrag blijft hetzelfde in de opeenvolgen-
de mediationgesprekken. Met mij als mediator 
communiceert hij op dezelfde manier als met zijn 
(ex-)partner. 
Deze laatste observaties, gevoegd bij de opsom-
ming hiervoor, deden vermoeden dat er moge-
lijk sprake was van een vorm van autisme bij een 
bovengemiddelde begaafd individu.
Op basis van deze veronderstelling ging ik als 
mediator andere accenten leggen. Om tegemoet 
te komen aan zijn grote behoefte aan regelmaat en 
voorspelbaarheid gaf ik veel meer aandacht aan de 
structuur van de mediation. Voorafgaand, tijdens 
en na elk gesprek verduidelijkte ik waar we ons 
in het mediationproces bevonden. De gesprek-
ken duurden slechts één uur en kenden een vaste 
opbouw. De bewoordingen van de samenvatting 
aan het eind van elk gesprek kwamen een-op-

Tips voor mediation met een partij met (vermoedelijk) autisme:

De mediator legt in deze gevallen in houding en 
gedrag de nadruk op:
•	 aanbieden	 en	 handhaven	 van	 een	 duidelijke	

structuur;
•	 betrouwbaar	en	voorspelbaar	zijn	 in	afspraken	en	

werkwijze;
•	 voortdurend	toetsen	en	verduidelijken	van	emotie	

en	beleving	bij	beiden;
•	 beperkte	 gespreksduur,	 en	 tijdig	 signaleren	 van	

oplopende stress en uitputting;
•	 concreet,	 eenduidig	 taalgebruik	 en	 het	 vermijden	

van	metaforen,	taalgrappen	en	ironie;

•	 beperkingen	 respecteren	 en	 sterke	 kanten	
benutten;

•	 aandacht	en	waardering	voor	het	commitment	van	
de conflictpartner.

Zoals	 u	 ziet,	 niet	 bepaald	 rocket science. De meeste 
van	deze	aandachtspunten	zijn	immers	relevant	in	elke	
mediation.	Bij	mensen	met	een	vorm	van	autisme	zijn	
ze	 echter	 onmisbare	 voorwaarden	 voor	 een	 succes-
volle mediation. En mocht u zich onzeker voelen over 
uw	vermoeden	van	autisme,	dan	kunt	u	altijd	te	rade	
gaan	bij	iemand	met	meer	klinische	deskundigheid.
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een terug in de verslaglegging. Het verslag werd 
hen toegezonden op de afgesproken datum. Ik 
vermeed het gebruik van metaforen en ander 
beeldend taalgebruik. Ik gebruikte zo min moge-
lijk samengestelde zinnen, en probeerde inleidin-
gen en samenvattingen bondig te houden. Tijdens 
de gesprekken toetste ik telkens of beiden zich 
begrepen voelden door de ander en door mij. Door 
deze aanpak waren er minder misverstanden en 
er kwam een zekere rust, vooral bij Erwin.
Nu hij minder gespannen was, kon hij erkennen 
dat hij problemen had met de zorg voor de kinde-
ren. Hij ervoer de adviezen van hun moeder echter 
als betuttelend. Ik stelde voor om voor de komende 
drie maanden een gedetailleerd omgangsplan te 
maken met een concreet opbouwschema. Er zou 
tweewekelijks contact zijn om de voortgang te 
evalueren. Verder nodigde ik Erwin uit om contact 
op te nemen met een ervaren collega/pedagoog 
om van haar tips te krijgen over de omgang met 
puberende dochters. Deze zou ook een keer met de 
meisjes praten om te horen wat hen dwars zat. Ten 
slotte kon ik hem complimenteren met de zorgvul-
dige en faire wijze waarmee hij de financiële aspec-
ten van de echtscheiding wilde regelen. Dit werd 
onderschreven door zijn ex.

De positieve kant gebruiken
Dit voorbeeld laat zien hoe eenvoudige interven-
ties de slaagkans van een mediation met mensen 
zoals Erwin aanzienlijk kunnen vergroten. Een 
belangrijk aandachtspunt bij een dergelijk aanpak 
is het commitment van de conflictpartner. Erwins’ 
ex-echtgenote had in haar huwelijk jarenlange 
ervaring met haar partner opgedaan. Ze wilde 
maar wat graag weg uit de ruziesfeer waarin de 
gesprekken met hem over hun kinderen verliepen. 
Zonder dat het woord autisme viel ging ze mee 
in mijn voorstellen, alhoewel de nogal formele 
gespreksvorm voor haarzelf onnatuurlijk voelde.
In mijn ervaring als mediator zijn de conflictpart-
ners vrijwel altijd bereid in zo’n werkwijze mee 
te gaan omdat ze al snel merken dat daardoor de 
gesprekken constructiever verlopen. Het helpt 
ook als de mediator waardering toont voor hun 
consideratie.

Een tweede aandachtspunt is dat in het individuele 
profiel van een persoon met autistische kenmer-
ken naast beperkingen vrijwel altijd positieve eigen-
schappen en kwaliteiten te vinden zijn. Mensen zoals 
Erwin hebben zelden een dubbele agenda in de 
mediation. Ze zijn transparant in hun overtuigin-
gen en bedoelingen en gaan mee in de spelregels 
van goed onderhandelen als die duidelijk uitgelegd 
en gehanteerd worden. Hun hang naar systema-
tiek en oog voor detail zorgt er ten slotte voor dat 
zij bovengemiddelde vaardigheden hebben in het 

samenstellen van financiële overzichten, activitei-
tenplanningen en allerlei schema’s die behulpzaam 
kunnen zijn bij het analyseren van problemen en 
het uitonderhandelen van een overeenkomst. Dat 
talent kan benut worden. 

Er is ook een valkuil waar een mediator voor op 
zijn hoede moet zijn. Omdat deze mensen slecht 
onzekerheid kunnen verdragen en vaak snel ‘oplos-
singen’ zien, bestaat het risico dat ze teveel haast 
maken en hun conflictpartners al vroeg in de 
bemiddeling overvallen met hun kant-en-klare 
voorstellen. Wanneer de ander daar dan niet in 
meegaat, voelen zij zich miskend in hun intenties 
en gespannen over de voortdurende onzekerheid. 
Het is daarom belangrijk om de werkwijze, de volg-
orde en de timing in een bemiddeling goed uit te 
leggen en daaraan vast te houden. 

Een voorbeeld van arbeidsmediation
Jeroen is sinds vijf jaar werkzaam bij een middel-
groot ICT-bedrijf. Hij heeft zich bewezen als een 
deskundig en hardwerkend ICT-specialist. Hij 
wordt met name gewaardeerd voor de precisie en 
vasthoudendheid waarmee hij in de laatste fase van 



14 tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 5  |  NMv | Sdu

het project af en liet hem voorlopig een paar inter-
ne klusjes doen. Na een week meldde Jeroen zich 
ziek. De bedrijfsarts sprak van stressklachten en 
verstoorde werkverhoudingen. Een eerste over-
leg met zijn chef eindigde ermee dat hij een prul-
lenbak omver schopte en briesend de deur uit liep. 
Op advies van de bedrijfsarts werd er een mediator 
bijgehaald. 
Bij kennismaking maakt Jeroen een vermoeide 
indruk. Hij voelt zich respectloos behandeld door 
de opdrachtgever en door zijn chef. Hij vindt de 
verwijten aan zijn adres onzin. Hij heeft zich aan 
de afspraken gehouden en keihard gewerkt. De 
anderen spelen kwalijke spelletjes. Zijn kans op 
promotie is verkeken. Hij maakt weinig oogcon-
tact. Vaak moet hij zoeken naar woorden. Hij 
beweegt nauwelijks. ‘Ze moeten me maar nemen 
zoals ik ben’, zegt hij. Als ik hem vraag hoe hij de 
toekomst ziet begint hij te huilen. Hij wil niet weg 
bij dit bedrijf, maar na alles wat er gebeurd is kan 
hij toch niet blijven? Zijn chef roemt Jeroen als een 
van zijn beste medewerkers. Hij heeft het fiasco 
in dit project totaal niet zien aankomen. Jeroens’ 
woede-uitbarsting overviel hem. Hij wil hem graag 
voor het bedrijf behouden.

Ik zag dat Jeroen niet kon omgaan met de onver-
wachte wending in zijn project. Door de verlokking 
van het projectleiderschap en een verandering in 

Autismespectrumstoornis

De	 klinische	 term	 autisme	 werd	 voor	 het	 eerst	
gebruikt	 door	 Leo	 Kanner	 (1943).	 Sindsdien	 hebben	
de	 definitie	 en	 de	 terminologie	 een	 grote	 ontwikke-
ling doorgemaakt. In de laatste versie van de stan-
daard voor de classificatie van psychische stoornis-
sen,	DSM-V,	spreekt	men	over	de	Autisme	Spectrum	
Stoornis	 (ASS)	 met	 als	 kenmerken:	 problemen	 met	
de	 wederkerigheid	 in	 sociale	 interacties	 en	 commu-
nicatie,	 en	 beperkingen	 in	 gedragspatronen,	 interes-
ses	 en	 activiteiten.	 Onder	 de	 noemer	 ASS	 worden	
begrepen:	 de	 autistische	 stoornis,	 het	 Asperger	
syndroom	 en	 de	 pervasieve	 ontwikkelingsstoornis	
niet	 anderszins	 omschreven	 (PDD-NOS).	 ASS	wordt	
voor	 85	 tot	 90	 procent	 in	 verband	 gebracht	 met	
(epi)genetische	factoren.	Uit	onder	andere	tweeling-
onderzoeken	 blijkt	 dat	 erfelijkheid	 daarin	 een	 grote	
rol	speelt	(Ronald	e.a.	2010).	Mensen	met	ASS	 lopen	
een	vergroot	risico	op	andere	stoornissen:	depressie,	
angststoornissen,	ADHD,	slaapproblemen	en	motori-
sche	beperkingen.	
Bij	 veertig	 tot	 zestig	 procent	 van	 hen	 is	 sprake	 van	
een	verstandelijke	beperking.	ASS	komt	bij	 circa	een	
procent	 van	 de	 bevolking	 voor	 (NVvP/NIP	 2013).	 De	
diagnose	ASS	wordt	veel	vaker	bij	jongens	en	mannen	

dan	bij	meisjes	en	vrouwen	gesteld	(ratio	4:1).	Er	zijn	
aanwijzingen	dat	ASS	bij	meisjes	wordt	ondergediag-
nosticeerd,	dat	wil	zeggen	dat	het	niet	of	pas	later	in	
hun	leven	onderkend	wordt,	of	dat	veeleer	een	ande-
re	diagnose	gesteld	wordt,	bijvoorbeeld	een	depres-
sie	of	angststoornis	(In	’t	Velt	2008	en	Duvekot	2018).	
Of	 iemand	met	de	genoemde	kenmerken	de	diagno-
se	ASS	krijgt	hangt	af	hoe	ernstig	ze	zijn	en	 in	welke	
mate	ze	het	leven	van	die	persoon	negatief	beïnvloe-
den. Bovendien is er een grote variatie in individuele 
profielen.	De	Gezondheidsraad	(2009)	schrijft	 in	dat	
verband:	 ‘Met	enige	overdrijving	kan	gezegd	worden	
dat	er	bijna	evenveel	vormen	van	autisme	bestaan	als	
mensen	die	het	hebben.’	
De	mensen	waar	 dit	 artikel	 over	 gaat	 variëren	 in	 de	
mate	waarin	ze	autistische	kenmerken	hebben,	maar	
hebben	gemeenschappelijk	dat	zij	dankzij	hun	boven-
gemiddelde	 intelligentie	 hun	 beperkingen	 voor	 het	
grootste deel kunnen compenseren. Die succesvolle 
compensatie	zorgt	ervoor	dat	zij	vaak	niet	gediagnos-
ticeerd	worden	met	ASS.	Voor	zover	dat	wel	gebeurt,	
luidt	de	diagnose	meestal	hoog	 functionerend	autis-
me	of	Asperger	syndroom	(Baron-Cohen	2008).	

een project de resterende bugs uit software weet 
te halen; een nogal saai, repetitief karwei waaraan 
de meeste collega’s een hekel hebben. Vorig jaar 
werd hij voor het eerst gevraagd om zelf project-
leider te zijn. Deze promotiekans greep hij aan: hij 
maakte een uitgebreid projectplan, waarvoor hij 
werd geprezen door de opdrachtgever. Het project 
verliep voorspoedig totdat er in het bedrijf van de 
opdrachtgever werd gereorganiseerd. Zijn nieuwe 
aanspreekpunt in de directie bleek er andere idee-

en over het project op na te houden. Na een paar 
aanvaringen over de richting en de voortgang van 
het project deed de opdrachtgever zijn beklag bij 
Jeroens’ chef: hij wilde een andere projectleider of 
hij zou alles afblazen. Jeroen werd op het matje 
geroepen bij zijn baas. Deze prees zijn inzet, maar 
verweet hem gebrek aan flexibiliteit en te weinig 
begrip voor bedrijfspolitiek. Hij haalde hem van 

Hij miste het inlevingsvermogen en de 
flexibiliteit om goed om te gaan met de 
veranderde situatie
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de politieke wind bij de opdrachtgever ontstond 
er een mismatch, waarin hij vastliep. Hij miste het 
inlevingsvermogen en de flexibiliteit om goed om 
te gaan met de veranderde situatie. Sterke kanten 
als deskundigheid en betrouwbaarheid werden 
irrelevant. De stress liep hoog op en er was sprake 
van een verstoorde communicatie. 
Als mediator kon ik volstaan met één gezamen-
lijk gesprek met Jeroen en zijn chef waarin beiden 
zich gehoord en begrepen konden voelen over hoe 
erg ze het vonden dat het zo gelopen was, zonder 
in verwijten te schieten naar de ander. Jeroens’ 
leidinggevende bevestigde nog een keer dat hij hem 
graag wilde behouden voor het bedrijf. Met mijn 
steun kon Jeroen rustig uitleggen hoe hij tegen zijn 
werk aankijkt en hoe hij het liefst werkt. Dat gaf 
zijn chef een beter inzicht in zijn functioneren. Hij 
zag nieuwe aangrijpingspunten voor zijn omgang 
met hem. Ze gaan praten over zijn inzet op nieu-
we projecten. Met name zijn debugging-talent zal 
vaker benut worden. Beiden nemen de uitnodiging 
aan om na een maand met elkaar te bekijken wat 
er van de voornemens en afspraken gerealiseerd is. 
Ook in deze mediation viel het woord autisme niet. 
Een ongevraagde diagnose zou niet alleen onver-
antwoord zijn maar ook stigmatiserend kunnen 
werken. Belangrijker was het inzicht bij beiden 
dat Jeroen overvraagd werd op zijn beperkingen, 
terwijl zijn grote kwaliteiten niet benut werden.

Diagnose of vermoeden?
Als bij aanvang van een mediation één betrokkene 
meldt dat bij hem de diagnose ASS of Asperger-
syndroom is gesteld (zie hiernaast), dan kan de 
mediator samen met de conflictpartners uitzoe-
ken welke relevantie dat heeft voor het beloop 
van de mediation. Vaak kan de betrokkene zelf 
duidelijk aangeven wat hem goed of slecht afgaat. 
Er kunnen afspraken worden gemaakt over snelle 
signalering als er wat dreigt mis te gaan. Als de 
andere conflictpartner zich daarin kan vinden, kan 
men aan de slag. In de twee hier besproken cases 
zijn de conflictpartners zich er niet van bewust 
dat een vorm van autisme bij een van hen moge-
lijk een rol speelt in het ontstaan van het conflict, 
laat staan in de oplossing ervan. Het vermoeden 
van autisme kwam bij mij op door de informatie 
die op tafel kwam en door mijn eigen indrukken en 
observaties.
Als gezegd, de mediator wordt niet om een diagno-
se gevraagd. De doelstelling en de context van een 
mediation zijn immers anders dan die van hulp-
verlening. Een mediator zal in de meeste gevallen 
ook niet beschikken over specifieke psychodiag-
nostische of medische deskundigheid. Dat is ook 
niet nodig. Het is voldoende om een hypothese 
te hebben dat er sprake zou kunnen zijn van een 
of andere vorm van autisme om daar in houding 

en gedrag rekening mee te houden. Als dat met 
respect gebeurt en positief uitwerkt in de media-
tion zal noch de betrokkene noch zijn conflictpart-
ner daar bezwaar tegen maken.
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opinie Om met de eerste vraag te beginnen: 
wat maakt een mediation of een therapeutische 
interventie nou eigenlijk góéd? Graadmeter is 
zeker niet louter de tevredenheid van de cliënten 
van deze professionals. Ook een mislukte of afge-
broken mediation en een minder geslaagde thera-
pie kunnen toch positieve gevolgen hebben.

Durf te confronteren
In de aflevering van VPRO’s Zomergasten met 
psychotherapeute Esther Perel liet zij haar Argen-
tijnse leermeester Salvador Minuchin aan het 
woord. Minuchin slaat wat ons betreft de spijker 
op de kop als hij ingaat op wat een therapie tot een 
goede therapie maakt. Hij zegt: ‘Voor mij is thera-
pie een polemiek die zich vermomt als een dialoog. 
Ik ga altijd uit van het idee dat alle mensen die in 

Door Michaëla Kaaij en 
Janny Dierx

Mediators gaan ervan uit dat mediation in beginsel ‘goed’ is voor de 
mensen die ze bedienen. Ook therapeuten willen dat de mensen die 
zij proberen te helpen baat hebben bij hun therapie. Maar wat is een 
goede mediation, en wat is een goede therapie? Therapeut Salvador 
Minuchin vindt dat je bij therapie voor onzekerheid en verwarring moet 
zorgen. Michaëla Kaaij en Janny Dierx zouden hetzelfde graag zien 
in mediations.

     Therapie als 
 stoornis in de 
           mediation

therapie gaan het bij het verkeerde eind hebben. 
Ze zitten fout omdat ze zeker zijn. Zekerheid is de 
vijand van verandering. Empathie is het vermogen 
te begrijpen hoe iemand in het leven staat. Maar 
therapeutische empathie vereist daarnaast de moed 
om aan te vechten. De moed om de manier aan te 
vechten waarop mensen opgesloten zitten in patro-
nen die ze weerhouden van volwassen worden.’ 
Dit geldt naar onze smaak een-op-een ook voor de 
mediator. Een goede mediator praat partijen niet 
louter naar de mond, maar durft te confronteren. 
Ook als dat moeilijk en pijnlijk is. De caucus is daar-
bij voor een mediator een onmisbaar gereedschap.

Over hoe de therapeut dat moet doen, zegt 
Minuchin het volgende: ‘Dan is de vraag: hoe vecht 
je dat aan? Hoe vecht je het zo aan dat mensen naar 
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je luisteren? Want als je iets direct aanvecht, dan 
komen de mensen nooit meer bij je terug. En dat 
wil je niet. Je vecht het aan door te zeggen: je bent 
rijker dan je bent. Je bent rijker dan je denkt te zijn. 
Je hebt wegen bewandeld die je alweer bent verge-
ten. Ga met mij op een tocht om te herontdekken 
hoe complex je leven is. Zeg dat tegen mensen indi-
vidueel of tegen gezinnen.’

Ben niet zo zeker
Dachten alle therapeuten maar als Salvador 
Minuchin. Hij weet zelf ook dat dit niet zo is. Iede-
re therapeut heeft zo zijn eigen aanpak. Minuchin 
zegt daarover: ‘Carl Whitaker zou zeggen: als je in 
de war bent, koester dat dan. Dan ben je al goed 
op weg. Murrey Bowen zou zeggen: vertel me niet 
wat je voelt, maar wat je denkt. Susan Johnson 
zou zeggen: vertel me niet wat je denkt, maar hoe 
je je voelt. Michael White zou zeggen: vertel me 
een ander verhaal. Andere therapeuten zullen met 
andere zekerheden komen om de zekerheden te 
vervangen. Maar ik zeg: ben niet zo zeker. Ik vind 
dat je bij therapie voor onzekerheid moet zorgen 
en voor verwarring, voor nieuwsgierigheid, voor 
hoop en voor complexiteit’ (fragmenten afkomstig 
uit de Minuchin Archives, 2013). 
Ook deze uitspraak van Minychin is ons uit het 
mediator-hart gegrepen. Een goede mediation tast 
de zekerheden die de deelnemende partijen koes-
teren over het conflict rigoureus en fundamen-
teel aan. Zeker in competitieve, diep-geëscaleerde 
conflicten behoort dat ook tot de kerntaken van 
de mediator. Al zal ook niet elke mediator het daar 
mee eens zijn.

Ervaringen met therapeuten
Vervolgens is het interessant om te weten wat 
mediators en therapeuten vinden van elkaars 
beroepsmatige interventies en of zij bereid en in 
staat zijn elkaars dienstverlening te benutten en 
te versterken. Bij ons weten is daar nog weinig 
over bekend. Toch hebben mediators veelvuldig te 

maken met partijen die óók in therapie zijn (of met 
partijen voor wie dat – ook volgens de mediator – 
heel goed zou zijn). En andersom hebben therapeu-
ten cliënten die in een mediation aan conflicthan-
tering doen. 
Onze ervaringen als mediators met therapeuten 
zijn zeer divers. Soms treffen we kundige thera-
peuten die de mediation benutten in hun eigen 
interventies. Het is belangrijk dat ‘onze cliënten’ 
toestemming geven voor onderling professio-
neel contact. Soms gebeurt dat persoonlijk, in het 
bijzijn van de cliënten, soms bestaat dit contact uit 
een telefoongesprek. Het is ronduit geweldig als 
de mediator en de therapeut hun analyses kunnen 
delen en hun interventies kunnen afstemmen op 
wat de een en de ander voornemens zijn te doen. 
Een therapeut kan meestal zijn cliënt empowe-
ren om de mediation maximaal te benutten. Een 
mediator kan een partij essentiële vragen meege-
ven voor de therapie.
Dat is het ideale plaatje. 

Helaas maken wij ook het tegendeel mee: thera-
peuten die hun cliënten ‘ontraden’ om aan media-
tion te beginnen, of zich verschuilen achter ‘priva-
cyvoorschriften’ die interprofessioneel contact 
onmogelijk zouden maken, therapeuten die waar-
schuwen voor ‘het gevaar van mediation voor de 
therapeutische relatie met hun cliënt’ of (en in 
onze optiek het allerergst) therapeuten die het 
verhaal van de cliënt als ‘enige waarheid’ overne-
men en hun cliënten bevestigen in het demonise-
ren van de andere partij(en). Nog onlangs maakten 
wij mee dat een wederpartij in caucus verzuchtte 
over de andere partij: ‘Zelfs haar therapeut is bang 
van haar’. 
Dit zijn voorbeelden van therapie als stoornis in de 
mediation. Wij hopen van harte dat onze beroeps-
groepen in staat zullen blijken om professionele 
bruggen te slaan en de therapie als stoornis in 
de mediation uit te bannen – en de mediation als 
stoornis in de therapie natuurlijk ook.

Michaëla Kaaij is advocaat 
en mediator en Janny 
Dierx is mediator in 
strafzaken en redactielid 
van dit tijdschrift. Beiden 
zijn verbonden aan De 
Mediation Coöperatie en 
gespecialiseerd in ‘slepende 
en slopende’ conflicten.
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interview Wij denken dat bijna iedere mediator 
jouw emotiethermometer kent. De vraag ‘hoe boos 
was je op een schaal van 0 tot 10’, met vervolgens 
een uitleg over het limbisch systeem en de cortex, 
kan in mijn ervaring heel verhelderend werken. In 
de praktijk komen partijen daar vaak later onge-
vraagd op terug. 
Dat is mooi. Het gaat erom dat de emotiethermo-
meter wordt gebruikt. Het is een instrument dat 
komt uit de gedragstherapie waar ik zelf de theo-
rie van het limbische systeem en de cortex aan heb 
toegevoegd. Tenminste, dat geloof ik. Soms weet je 
niet meer of je het zelf hebt bedacht. 
Als mensen de intensiteit van hun emotie hoger 
scoren dan 5, dan is dat limbisch. Veel conflicten 
komen voort uit iets dat vroeger is gebeurd, oude 
pijn die in het limbische systeem zit. Een conflict 
kan zo al veel langer sluimeren en eigenlijk zijn 
oorsprong vinden in de jeugd. Het is dus maar de 
vraag of de ruzie die ik met mijn vrouw heb een 
causaal verband heeft met iets dat nu speelt, of 
eigenlijk al ontstaan is in het verleden. 

Ook bij een nalatenschapsmediation zit de oorzaak 
van het probleem vaak in wat de ouders niet 
handig hebben gedaan. Ik zeg altijd ‘de oorzaak’, 
nooit ‘de schuld’. Er is een groot verschil tussen die 
twee begrippen. 

Wat betekent dat voor het hanteren van 
het conflict?
Het zou fijn zijn als mensen kunnen zien dat het 
conflict dat ze hebben en als heftig ervaren, uitein-
delijk misschien helemaal niet zo ernstig is.

Het gaat dus om het duiden van het 
conflict? Eerst het conflict goed duiden 
om er vervolgens goed mee om te kunnen 
gaan?
Ja, en daar ligt een verschil tussen therapie en 
mediation. Als mensen voor therapie komen 
zeggen ze: ik heb een probleem dat niet goed te 
begrijpen is vanuit het nu. Kan ik leren waar het 
vandaan komt, en hoe ik ervan af kan komen? In 
mediation is de vraag waarmee partijen komen 

Door Henneke Brink en 
Janny Dierx

Illustraties: Monique 
Neven-Stillebroer 

Mediator en psycholoog George Smits is ‘de man van de emotie
thermometer’ en de geestelijk vader van de theorie van zeilen op 
zee (zie kaders). Een gesprek over het grensvlak tussen mediation en 
therapie en hoe hij in zijn dagelijks werk beide combineert. En over zijn 
denkbeelden over emotiemanagement, systeemdenken en interveniëren 
als psycholoog en mediator in wat Smits noemt: ‘zieke systemen’.

George Smits:
 ‘Mediation is eigenlijk
       gedragstherapie’
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Over George Smits

George Smits werkt als coach, trainer, media-
tor en psycholoog. Hij doceert op de Universi-
teit van Tilburg en op diverse andere instituten. 
Hij is gespecialiseerd in complexe mediations en 
begeleidt organisaties bij veranderingsprocessen. 
Smits schreef samen met Monique Neven-Stille-
broer het boek Emotiemanagement waarin onder 
andere de emotiethermometer en zijn theorie 
over de boven- en onderstroom worden uitgelegd 
(2017). De illustraties bij dit artikel zijn afkomstig 
uit dat boek.

doorgaans niet: waar komt dit conflict vandaan? 
Maar: hoe lossen we het op? 

U heeft vast voorbeelden uit de praktijk 
waardoor u dat denkt. 
Bijvoorbeeld bij vechtscheidingen komt dit goed 
naar voren. Dan probeer ik mensen duidelijk te 
maken dat de heftigheid die zij ervaren te maken 
heeft met andere dingen. Dat doe ik door de theo-
rie van het limbische systeem en de cortex uit te 
leggen, en soms door iemand te vragen: is dit een 
patroon dat je vaker hebt beleefd, los van deze 
partner? Als dat aan de orde is zou je dat in een 
apart gesprek moeten exploreren. En dan rijst 
natuurlijk de vraag: waar is het nog mediation en 
waar wordt het therapie? En dan zijn ook de juridi-
sche aspecten van belang. 

Kunt u iets meer vertellen over dat grens-
vlak tussen mediation en therapie? 
Samen met advocaat Bart Prinsen geef ik colleges 
aan de Universiteit van Tilburg, in het vak onder-
nemingsrechtelijke geschillenoplossing. Bart geeft 
recht, ik praat over psychologie en systemen. In 
de colleges spelen we vaak een rechtszaak na, 
bijvoorbeeld met twee broers, compagnons in een 
familiebedrijf, die ruzie hebben. Als het juridische 
geschil is opgelost vragen we aan de studenten: is 
het probleem nu opgelost? Iedereen zegt dan ‘ja’. 
Maar als we vragen: waardoor komt het nou dat 
de broers ruzie hebben, dan zie je dat je daar in 
een juridische casus niet achter komt. Ons devies: 
exploreer eens wat verder, over waar het precies 
over gaat! 
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De onderstroom en de bovenstroom 
moeten dezelfde kant op staan om in 
gesprek tot een gezamenlijke oplossing 
te komen

Bart en ik werken aan de zogenaamde DACCC-
methode. Dat staat voor duurzame adequate 
conflictvoorkoming, -beheersing en -oplossing.1 
Deze methode helpt te onderzoeken waar een 
conflict werkelijk over gaat en wat voor interven-
ties mogelijk zijn. Je kunt dan aan partijen vragen: 
zijn jullie bereid daarop te exploreren om zo het 
probleem op te lossen, zowel op de bovenstroom 
als op de onderstroom, of om duidelijk te krijgen 
dat het eigenlijk om een onderstroomprobleem 
gaat dat is ‘gejuridiseerd’? 

De vraag die je kunt stellen: is mediation niet een 
cursus gedrags-en emotieverandering? Ik denk 

dat dat zo is. Iets wat ik vaak zie is dat mensen 
die door een bepaalde manier van doen in de 
problemen zijn gekomen, die problemen weer op 
diezelfde manier willen oplossen. Dat kan niet. Als 
partijen elkaar altijd slaan, dan moeten zij eerst 
leren dat slaan geen effectieve methode is om het 
probleem te onderzoeken en op te lossen. Daar zit 
vaak ook de weerstand. Mensen komen niet binnen 
om te veranderen. Ze willen het conflict oplossen. 
Of met name: Marie vindt dat Jan wel moet veran-
deren, maar zijzelf niet.

Iets vergelijkbaars doet zich voor bij 
huiselijk geweld. Als de een de ander heeft 
geslagen is de klap niet het meest relevant 
voor de diagnose van het probleem. Het 
gaat om wat er daarvoor is gebeurd. 
Je zou ook kunnen vragen: welke stimulus maakt 
nou dat de een gaat slaan of de ander geslagen 
wordt? Want het mooiste is natuurlijk, ook in 
mediation, om alles als een systeem te zien. Het 
is niet zo eenvoudig als: degene die slaat is de 
dader, degene die geslagen wordt is het slachtoffer. 
Maar het gaat om wat bekend staat als de redders-
driehoek, en wat ik liever ‘de neurotische triade’ 

Zeilen op zee, onderstroom en bovenstroom

George Smits ziet emotiemanagement als zeilen op 
zee: de wind kan noordwaarts in de zeilen blazen, 
maar als de stroming zuidwaarts staat schiet het geen 
meter op. 

De niet direct zichtbare stroming van de zee staat in 
deze vergelijking voor de emoties. Dit noemt Smits 
‘de onderstroom’. Deze wordt gereguleerd door 
het limbisch systeem. Dit is evolutionair gezien het 
oudste deel van de hersenen waar indrukwekkende 
ervaringen worden opgeslagen en emoties hun basis 
hebben. Het limbisch systeem beoordeelt of en hoe 
stimuli – externe of interne prikkels – resoneren met 
ervaringen uit het verleden, en zet vervolgens aan tot 
een bijpassende, geautomatiseerde emotie. Echter, 
die emotie kan ongepast zijn in het heden, en dat kan 
leiden tot problemen. 

De wind die zichtbaar de zeilen bolt staat in de 
vergelijking voor het rationele en feitelijke, zoals de 
gemaakte afspraken, gestelde doelen en procedu-
res. Dit noemt Smits ‘de bovenstroom’. Hier heeft de 
cortex de overhand: de schors van de grote hersenen. 
De cortex reguleert het denken, het probleemoplos-
send vermogen en creativiteit. 

De vergelijking leert: de onderstroom en de boven-
stroom moeten dezelfde kant op staan om in gesprek 
tot een gezamenlijke oplossing te komen. 

WIND

STROMING VAN DE ZEE

BOVENSTROOM
Feiten
Management

ONDERSTROOM
Emoties
Emotiemanagement



21tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 5  |  NMv | Sdu

Als mediation eigenlijk een cursus 
gedragsverandering is, is het dan in 
feite niet gedragstherapie? 

noem. Het is de driehoek van slachtoffer, redder 
en aanklager. De neurotische triade is een ziek 
systeem. Het maakt niet uit welke rol je vervult in 
die driehoek, of je geslagen wordt of niet, want die 
driehoek is gewoon niet goed. 
Feitelijk is iedereen dysfunctioneel op dat moment 
– hoewel het natuurlijk erger is als je iemand slaat. 
Je biedt ook een beetje therapie door te laten zien 
hoe het systeem eruit ziet. En dan zijn er twee 
mogelijkheden om de relatie te veranderen: óf je 
stapt uit het systeem, óf je stapt uit de relatie. 

Hoe belangrijk is het dat mediators zich 
deze materie eigen maken voordat ze die 
therapeutische interventies toepassen? 
Je kunt als mediator kiezen waar je je in bekwaamt. 
Ook als je jurist bent kun je zeggen: ik wil eigenlijk 
meer weten over hoe stromingen in elkaar zitten, 
hoe dat werkt met die emoties, en welke interven-
ties ik kan doen zonder dat het direct een inten-
sieve therapie is. 

Denkt u dat een mediator die psycholo-
gische kennis nodig heeft om effectief te 
zijn? 
Ja, volgens mij maakt het je werk gemakkelijker, 
en ook leuker. Ik denk dat je in mediation feitelijk 
gedragstherapeutische en cognitieve interventies 
doet, daar valt eigenlijk niet aan te ontkomen. 
Alleen heet het mediation en niet therapie. Je 
kunt je ook afvragen: als mediation eigenlijk een 
cursus gedragsverandering is, is het dan in feite 
niet gedragstherapie? En je moet wel voelen waar 
de grens ligt.  
Soms, bijvoorbeeld als er heftige emotionele 
problemen spelen, zeg ik tegen mijn klanten: zullen 
we het geen mediation noemen maar bemiddeling? 
Want als het bemiddeling is mogen jullie mij ook 
vragen wat zou kunnen helpen. Als het bij media-
tion blijft is er juridisch een andere context en is 
er minder ruimte voor advies. Alex Brennink meijer 
heeft eens geopperd: misschien moeten we iets 
gewoon ‘mediation light’ noemen, om ook andere 
interventies mogelijk te maken. 

In caucus is er wel ruimte voor advies. 
Gebruikt u die mogelijkheid?
Zeker! Caucus gebruik ik veel om mensen te leren 
het ‘anders’ te zeggen. Soms is het prettig om die 
boodschap over te brengen waar de andere partij 
niet bij is, om gezichtsverlies te voorkomen of wat 
dan ook. In caucus oefen ik ook wel eens: wat is 
het effect als je het zo zegt? Hoe zou je het ook 
anders kunnen zeggen? Of ik gebruik bijvoorbeeld 
gedrag modelling. Dan doe ik voor hoe je iets netjes 
kunt doen. Eigenlijk zijn dit oefenen en modelling 
gedragstherapeutische interventies. Als die partij 
vervolgens in de gezamenlijke sessie komt met zijn 
oude pijn, zoals geoefend in de caucus, dan is mijn 
ervaring dat de andere partij dat herkent en blij is 
dat het nu eens op tafel komt.

In mediation is uitleggen, de didactiek, essentieel. 
Ik leg tegenwoordig altijd de stappen uit van het 
belangengerichte Harvard-onderhandelingsmodel. 

Ik zeg dan: in dat patroon gaan wij het probleem 
oplossen. Het Harvardpatroon is eigenlijk al een 
soort geprotocolleerd model dat je helpt om op een 
adequate manier naar belangen te kijken en uit het 
conflict te blijven. Het is goed als partijen dat later 
zelf ook kunnen toepassen.

Als mediation een gedragstherapeutische 
en cognitieve interventie is, kloppen onze 
MfN-regels dan nog wel? 
Dat vind ik een hele goede vraag. Daarom spreek ik 
vaak van bemiddelen en maak ik soms een ander 
soort contract, met andere afspraken. 

Per mediation evalueer je. Wat werkte en wat 
werkte niet? Overigens kijken we altijd naar wat er 
niet goed ging en vragen we ons te weinig af: wat 
ging er goed? Want daar leer je ook heel veel van! 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je zo evolueert 
in mediation. 

Je kunt je afvragen of de regelgeving en richtlijnen 
voor mediation niet mee moeten veranderen. Moet 
je niet om de vijf jaar kijken of het nog klopt, hoe 
het eruitziet? De DACCC-methode die we hebben 
ontwikkeld moet vooral steeds evolueren. Je kunt 
niet zeggen: dit is voor tien jaar. Er komen aldoor 
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De emotiethermometer

De emotiethermometer is een instrument om zicht te 
krijgen op de mate waarin emoties van invloed zijn. De 
thermometer heeft een schaal van een tot tien. Men is 
voor rede vatbaar en in staat om adequaat oplossin-
gen te bedenken zolang het ‘emotieniveau’ onder de 
vijf blijft. Als de grens van vijf is gepasseerd heeft het 
limbisch systeem de overhand. Het limbisch systeem 
zet aan tot impulsief, geautomatiseerd gedrag, dat 
niet is gericht op conflictoplossing maar op emotie-
reductie. Limbisch gedrag heeft al snel een negatief 
effect op de communicatie en kan gemakkelijk leiden 
tot conflict.

Het is belangrijk dat conflictpartijen hun sterke 
emoties op een goede manier uiten zodat die in inten-
siteit dalen. Het limbisch denken gaat dan vanzelf over 
in cortex denken, waardoor partijen weer in staat zijn 
objectief naar het probleem te kijken, te luisteren 
naar elkaars argumenten en gebruik te maken van hun 
creatieve en cognitieve capaciteiten. 

Voor alle theorieën geldt dat ze nooit 
‘de waarheid’ in pacht hebben

nieuwe zienswijzen. Het moet evolueren als een 
ecosysteem.

Voor alle theorieën geldt dat ze nooit ‘de waar-
heid’ in pacht hebben. Alle methoden evolueren 
en moeten dus bij tijd en wijle worden herzien. Dat 
geldt dus ook voor de regels van het MfN.

U legt heel duidelijk uzelf als persoon in 
de mediation.
Ik denk dat je het als mediator moet doen op de 
manier die bij je past. Ik ben zelf wel directief, 
door emoties te benoemen. Ik heb eens tegen een 
mevrouw gezegd: ‘Ik denk dat we deze vechtschei-
ding moeten stoppen.’ Zij zei: ‘Maar ik vind het 
wel heel erg wat mijn ex doet!’ Toen zei ik: ‘Maar 
u bent net zo erg!’ Als je de verbinding hebt mag je 
dat soort dingen zeggen. 

Ik probeer zelf niet kwaad te worden als partijen 
dat wel zijn. Soms gaat dat niet. Dan geef ik aan: 

als het zo doorgaat zie ik mij genoodzaakt te 
stoppen. Een duidelijke grens. Maar ik heb ook 
wel eens gehad dat ik bij een vechtscheiding zelf 
emotioneel werd en tranen in de ogen kreeg. De 
partijen reageerden verbaasd en vroegen: ‘Word je 
nou emotioneel?’ Toen ik dat bevestigde zeiden zij: 
‘Als u emotioneel wordt, dan moet het wel heel erg 
zijn!’ Ik zei toen: ‘Ja, dat is het ook.’ Dat was eigen-
lijk een spiegel. Daarna zijn we binnen een uur tot 
een overeenstemming gekomen. Het gaat erom dat 
je zelf niet in je oude pijn zit, maar wel ziet wat er 
gebeurt aan tafel. Als partijen in scheiding moeten 
vertellen wat het effect is voor de kinderen, en ze 
zien dat je daarin geraakt bent, dan is dat ook een 
interventie. 

Het is belangrijk dat je nadenkt en telkens weet: 
wanneer doe ik het en waarom doe ik het. Het 
moet niet zo zijn dat ik boos word én limbisch ben. 

Als een omstandigheid waardoor de 
mediator in tranen schiet is toe te schrij-
ven aan een partij, kan dat de door 
partijen gepercipieerde neutraliteit en 
onafhankelijkheid negatief beïnvloeden. 
Hoe gaat u daarmee om?
Daarom is het zo belangrijk dat je als mediator 
altijd ziet en duidelijk maakt dat het een systeem 
is. Het kan dus nooit zo zijn dat de een alles fout 
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Mensen in scheidingszaken komen 
binnen met: ‘We hebben een probleem, 
en we weten al hoe we het op 
moeten lossen’

doet. De neutraliteit zit er in dat ik mij de emotie 
van de ene partij net zo goed kan voorstellen als 
die van de andere partij. Die verbinding moet je 
met beide partijen hebben. Beide partijen moeten 
zien dat ik hun emoties begrijp. Dat is natuurlijk 
iets anders dan dat ik het feitelijk eens ben met 
hun gedrag. 

Hoe zit het met de belangen van kinderen?
Daarin ben ik vaak streng. Ik vraag wel: ‘Is dit het 
belang van het kind of van jou?’ Als het antwoord 
is ‘van het kind’, dan vraag ik: ‘Leg dat eens uit?’ Ik 
zeg ook vaak: ‘Je mag ook je eigen belang benoe-
men – dat moet je zelfs doen. Maar nu hebben we 
het over de kinderen. Moet ik het belang nou aan 
jou toeschrijven of aan het kind?’ Dat is een vorm 
van directieve therapie. 

Iets waarin ik vind dat mediation van schei-
dingszaken zich onderscheidt, is dat de mensen 
niet de vraag stellen: ‘We komen er niet uit, kun 
je ons helpen?’, maar ze komen binnen met: ‘We 
hebben een probleem, en we weten al hoe we het 
op moeten lossen.’ Zo stappen ze eigenlijk op de 
bovenstroom in. 
Van veel VFAS-advocaten hoor ik ook dat partijen 
vaak binnenkomen met: ‘Dit is het probleem, los 
het maar op.’ Ze willen een juridische oplossing, 
maar niet het feitelijke probleem aanpakken. In de 
psychologie is dat de weerstand. 

Vindt u dat juristen en psychologen 
voldoende samenwerken?  
Ik kan dat niet beoordelen, ik doe het zelf wel. Ik 
word ook vaak gebeld door juristen die vragen: wat 
kan ik hieraan doen, op de onderstroom? Ik vind 
wel dat de mediators die ik zie goed met hun vak 
bezig zijn. Recht en psychologie liggen dicht bij 
elkaar. Ik vind het ook belangrijk dat je de juridi-
sche kaders goed helder hebt, en dat je mensen niet 
de verkeerde kant op stuurt. 

Wat doet u zelf aan het opleiden van 
mediators?
Ik geef trainingen en workshops, en doceer over die 
DACCC-methode bij de Universiteit van Tilburg. 
Dat laatste is aan de voorkant. Door met studen-
ten te werken ben je eigenlijk met een attitudever-
andering bezig. We werken met conflictpreventie, 
conflict oplossen, en ook zorgen dat mensen niet 
nogmaals in de valkuil stappen. Wat heb je er van 
geleerd, of wat moet je er nog van leren? 

Kijkt u nog wel eens in het Handboek 
Mediation? 
Nee. 

Hoe ziet u de waarde van het Handboek?
Ik denk dat je kan zeggen: dit moet het zijn in de 
basis, daarna moet je kijken: wat heb je persoonlijk 
nodig om je mediations van good to great te krijgen. 

De variabelen zijn in iedere zaak zo verschillend. 
In de psychologie is het zo moeilijk om dingen te 
bewijzen. Want er hoeft maar één andere variabele 
te zijn en het loopt al anders. Soms komen mensen 
binnen en dan zit je al te denken welke interventies 
moet ik hier nu doen. Het is eigenlijk de puzzel die 
binnenkomt, alleen is het nooit dezelfde puzzel. Je 
weet alleen dat het duizend stukjes zijn, maar niet 
wat het plaatje moet worden. Je zit blind te puzze-
len. Soms zijn er ineens nog maar vijftig stukjes.

Maakt u ook mee dat cliënten elkaar 
zitten te diagnosticeren in de mediation?
Dat komt heel veel voor. Narcisme komt in de 
spreekkamer veel vaker voor dan de statistieken 
voorspellen. 

Hoe gaat u daarmee om?
Als iemand bijvoorbeeld zegt: ‘Mijn man is een 
narcist’, en ik denk dat dat niet zo is, dan zeg ik: 
‘Klinisch zie ik geen aanleiding om dat te denken.’ 
Dat vind ik het voordeel van psycholoog zijn. Ik 
kan dat oordeel vellen. Als niet-psycholoog kun je 
zeggen: ‘Narcisme komt maar in 0,04 procent van 
de gevallen voor, dus dan heb je wel heel veel pech.’

Heeft u wel eens een mediation stil gelegd 
omdat mensen echt eerst in therapie 
moesten?
Ja, dat is wel eens voorgekomen, maar dan zeiden 
de cliënten dat zelf ook. Al explorerend vraag je 
dan: ‘Zou je hier nu wat mee moeten doen?’ Het is 
eigenlijk wel mooi als dat gebeurt, want dan gaat 
iemand aan zichzelf werken. En het is maar de 
vraag of een mediation dan nog noodzakelijk is. 

Doet u ook aan nazorg? Nog eens bellen 
hoe het gaat? 
Dat zou ik eigenlijk vaker moeten doen. Vroeger 
gaf ik ook veel relatietherapie. Dan gebeurde het 
wel dat ze toch na vijf jaar terugkwamen en uitein-
delijk wilden scheiden. De vraag is of de relatiethe-
rapie dan heeft geholpen. Soms heeft het geholpen 
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om elkaar beter zien, soms denk je dat het karakte-
rologisch gezien misschien wel de beste oplossing 
is om uit elkaar te gaan. Over psychologie gespro-
ken: ik noem verliefdheid ook een tijdelijke psycho-
se, met de nadruk op tijdelijk. 

Wie zijn uw grote voorbeelden als het 
gaat om de ontwikkeling van uw denken?
Dat is natuurlijk Nico Frijda met de emotieleer, en 
wat ik allemaal bij gedragstherapie heb geleerd, 
maar ook van het boeddhisme kun je ongeloof-
lijk veel leren. Wat ik heel mooi vind in het boed-
dhisme is in de eerste plaats het inzicht dat heftige 
emoties gif zijn, en ten tweede dat de pijn die je als 
kind meemaakt positief kan zijn. Dat noemen ze 
‘de parel in de pijn’. 

Mediteren, buikademhaling en mindfulness zijn 
ook heel belangrijk. Daardoor krijg je alfahersen-
golven. Daarom heb ik hier in mijn spreekkamer 
dat kobaltblauwe bed staan. Als iemand moeite 
heeft en veel spanning voelt, dan laat ik diegene 
er even op liggen. Want als je op je rug ligt heb je 
altijd een buikademhaling. Dan ga je over op het 
parasympatische zenuwstelsel en kun je voelen dat 
je rustiger wordt. Dat vind ik mooi, hoe de psycho-
logie en de biologie met elkaar samenwerken.  

Henneke Brink is 
MfN-registermediator, 

buurtbemiddelaar en  jurist. 

Janny Dierx is bestuurder 
van De Mediation Coöperatie, 

opleider bij Caleidoscoop 
en lid van het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven.

Beiden zijn redactielid van dit 
tijdschrift.

Hoe wilt u als mediator worden 
herinnerd? 
Ik wil graag dat de mensen denken: het was een fijn 
gesprek, we hebben veel geleerd, en we zijn eruit 
gekomen – wat de oplossing ook was. Waar ik in 
essentie naar streef is dat de mensen niet meer 
hoeven te lijden, daar waar het niet nodig is. 

Noot
1.  Voor meer informatie, zie www.mannaertsappels.nl > 

Expertises > Corporate litigation > IzAAC.
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Henneke Brink is 
MfN-registermediator, 
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tijdschrift.

Het woord ‘mediation’ klonk het 
bedrijf te soft in de oren, vertelde een collega mij 
laatst. Of hij dat maar niet wilde gebruiken in de 
titel van de mediationleergang die hij had opgezet 
voor de onderneming. Waarom het beestje niet bij 
de naam mocht worden genoemd, weet ik niet. Maar 
ik stel mij voor dat het voortkwam uit een associ-
atie met middelen of toegeven, of met laf terugdein-
zen voor een robbertje krachtmeten. Of misschien 
deed het woord mediation te veel denken aan kift 
in een echtscheiding, of ruzie tussen werkgevers en 
-nemers. In ieder geval met dingen die detoneren 
met het swanky beeld van de zakelijke dienstver-
lening. De onderneming vond ‘conflicthantering’ 
beter klinken. Een woord met een stoere connotatie, 
dat controle en actieve bekwaamheid suggereert.

Dat idee, dat mediation zou voortkomen uit zwak-
te, of zou nopen tot weggeven, zit de ontwikkeling 
van mediation als volwaardig middel van conflict-
beslechting en rechtsbedeling kennelijk nog steeds 
wat in de weg. En dat terwijl er zoveel potentiële 
winst is te boeken – in effectiviteit, stress en finan-
ciële en relationele zin – waar het formele rechtssys-
teem tekortschiet. Om de vraag in mediationtermen 
te stellen: wat is er voor nodig om de keuze voor 
mediation wat gemakkelijker te maken?

In 2011 verscheen Daniel Kahnemans bestseller 
Thinking, Fast and Slow.1 Daarin beschrijft hij de 
manier waarop ‘wij mensen’ keuzes maken. Dat 
doen we, kort gezegd, een stuk minder bewust en 
rationeel dan wij graag willen geloven. We staan bol 
van de vooroordelen en laten ons te pas en te onpas 
leiden door zogenaamde ‘heuristieken’ – een soort 
mentale ‘short cuts’ of vuistregels. Dat heeft onder 
meer tot gevolg dat we met regelmaat keuzes maken 
die in rationele en economische zin hoogst opmerke-
lijk zijn. Ik vertel u vast niets nieuws, maar zet voor 
de volledigheid een paar van die heuristieken op een 
rij, in nogal grove termen. Allereerst (1) plegen we bij 
de verwerking van informatie bevestiging te zoeken 
van wat we al weten en geloven en (2) hebben we 
ook een hardnekkige voorkeur voor wat ons bekend 
is. Verder (3) is er ons veel aan gelegen dat onzeker-
heid wordt beperkt, (4) willen we teleurstelling en 
spijt vermijden, en anticiperen we daar lustig op los. 
Dan is er (5) het ‘ankereffect’, de eerste les in onder-
handelen: we laten ons gemakkelijk (af)leiden door 
de eerste beschikbare informatie. Vrij en creatief zijn 
we dus kennelijk niet, althans niet vanzelf. 

Gegeven deze voorkeuren en vooroordelen is het 
geen verrassing dat iemand die verstrikt zit in wat 
voelt als een onoplosbaar conflict, veelal geneigd zal 
zijn te kiezen voor een formele procedure in rechte. 
Immers, die staat toe dat je je stevig ingraaft in en je 
standpunt koestert als een rotsvaste waarheid (ad 1). 
Daarbij is het de meest bekende, gezaghebbende en 
beproefde vorm van conflictbeslechting, die boven-
dien een voorspelbaar pad biedt naar een uitspraak 
(ad 2, 3, 5). Daarentegen roept mediation, zoals 
gezegd, mogelijk die ongemakkelijke associatie op 
met ‘compromitteren’ (als slechte vertaling van het 
zoeken naar een win-winoplossing) en daarmee met 
weggeven en inleveren (ad 4). Bovendien verlangt 
mediation redelijkheid en luisteren – wat in de inten-
se emotie van het geschil veelal niet vanzelfsprekend 
of realistisch haalbaar zal lijken (ad 1). 

Niettemin wint mediation gestaag aan populariteit. 
Met regelmaat verschijnen blije mediaberichten die 
vertellen hoe goed het gaat met het vak: mediation 
in strafrecht krijgt vaste voet aan de grond, media-
tion naast rechtspraak is inmiddels een begrip, en op 
31 juli 2018 berichtte de NOS dat gemeenten steeds 
vaker kiezen voor mediation in kwesties die de 
burgergemoederen in beweging brengen. 

Dat is allemaal goed nieuws, want de genoemde 
heuristieken en voorkeuren rechtvaardigen ook 
de verwachting dat goed voorbeeld goed zal doen 
volgen. Naarmate het aantal zichtbare en vertrou-
wenwekkende voorbeelden van de toepassing van 
mediation groeit zullen aarzelende partijen gemak-
kelijker de keuze voor mediation durven maken. 

En daarnaast zou wat doelgerichte reclame ook niet 
misstaan, voor de schoonheid van partijautonomie 
bijvoorbeeld. Dat beginsel dat aan partijen ultieme 
controle over zowel het proces als de inhoud daar-
van toebedeelt, en in ieder geval garandeert dat 
geen enkele oplossing wordt opgelegd. Er is dus 
geen sprake van ‘weggeven van de regie’ – al is het 
maar omdat de gang naar de rechter altijd een optie 
blijft, mocht de mediation toch niet slagen. Kortom, 
er is met mediation maar weinig te verliezen terwijl 
het winstpotentieel indrukwekkend is. Om met de 
woorden van Cruijff te spreken: als je niet schiet kun 
je ook niet scoren. b

Noot
1.  Kahneman, psycholoog, ontving in 2002 de Nobel

prijs voor zijn bijdrage aan de gedragseconomie.

Om te scoren moet je schieten
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praktijk De strikte scheiding tussen therapeut 
en mediator is al geruime tijd aan het vervagen. 
Niet alleen omdat er steeds meer psycholoog-
mediators actief zijn, maar ook omdat er steeds 
meer mediators zijn die zich bedienen van meer 
psychotherapeutische interventies. Mediators blij-
ken tegenwoordig nieuwsgierig naar functionele 
ontleningen uit de psychologie en psychothera-
pie. Invalshoeken als mentaliseren, gehechtheid 
en demoniseren inspireerden tot publicaties (o.a. 
Rodenburg & Van der Maarel 2016, Deij 2018) en 
specifieke programma’s zoals Kinderen uit de knel 
(Van Lawick en Visser 2014, Weijers 2018). 
Maar ook de veranderende praktijk geeft aanlei-
ding tot deze ontwikkeling. Mediators – en ook 
buurtbemiddelaars – krijgen in toenemende mate 

Door Makiri Mual
Illustratie: Tamar 

Rubinstein

De mediator komt regelmatig in aanraking met hoogoplopende emoties. 
Meestal zijn deze heftige emoties een fase in het mediationproces 
waarna cliënten de strijdbijl begraven en ze constructief gaan 
onderhandelen. Maar soms herhalen de emotionele erupties zich 
gedurende het mediationproces en stagneert de mediation. Bieden aan 
psychotherapie ontleende, emotiegerichte interventies hier uitkomst?

Interventies uit emotionally focused 
therapy in mediation

De therapeutische
   interventie:
  kan en mag dat? 

zwaardere problematiek toegewezen waarin de 
mediator vanwege zijn meervoudige partijdigheid 
gevraagd wordt om te bemiddelen. Zijn mediators 
hiervoor toegerust? Verkenningen in de beroeps-
praktijk wijzen op constructieve samenwerking 
tussen de reguliere hulpverlening (zoals Veilig 
Thuis, buurtteam) en de mediators met kennis 
van psychotherapeutische interventies, juist in 
complexe zaken. Reden genoeg om daar eens 
dieper op in te gaan. 
In dit artikel richt ik me op interventies zoals die 
in de emotionally focused therapy (EFT) toegepast 
worden. EFT is een therapievorm voor partners 
met relatieproblemen, ontwikkeld door Sue John-
son. Zij ontwikkelde een gestructureerde therapie 
waarin de partners in eerste instantie oog krij-
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gen voor het patroon waarin zij ‘gevangen zitten’. 
Centraal bij EFT staat dat het ruziegedrag voort-
komt uit onderliggende emoties die verbonden 
zijn met onvervulde verlangens en behoeftes. 
De emoties vormen de ingang tot herstel van de 
verbinding tussen de partners.    

Emoties centraal 
Daar waar voor de faciliterende mediator het 
beteugelen van emoties een eerste stap is naar 
consensus, zijn de emoties voor de therapeut het 
echte werkmateriaal. De emotiegerichte therapeut 
beziet de emotionele erupties als een resultante 
van onderliggende pijn en angst; de gehechtheids-
relatie is onveilig geworden en het alarm gaat af. 
De huidige opvatting is dat de mens, dus ook de 
volwassene, een grote hechtingsbehoefte heeft 
en houdt (Johnson 2005, Wagenaar 2014). Ieder 
mens heeft een ander of meerdere anderen nodig 
om zich aan te hechten. Als die behoefte onver-
vuld raakt ontstaat er ‘hechtingspaniek’ (Johnson 
2005). De paniek ontstaat doordat de beschikbaar-
heid en responsiviteit van de ander is geëindigd of 
afgenomen. Dat kan zijn naar aanleiding van het 
verbreken van affectieve banden (scheiding, over-
lijden) of het verminderen van beschikbaarheid 
door destructieve relatiepatronen (relatiecrisis). 
De hechtingsangst manifesteert zich in de prak-
tijk in negatieve patronen waarin ruzie, boosheid 
en woede de boventoon voeren. Maar ook onver-
schilligheid en terugtrekgedrag komen voor. De 
gedragsbepalende onderliggende angsten staan 
vaak niet op de voorgrond. Het is de verdienste 

van Johnson dat zij de hechtingsbehoefte in een 
relationele dynamiek heeft geplaatst en met de 
ontwikkeling van EFT een antwoord verschaft 
op deze ontregelende dynamiek. Zij borduurt 
daarmee voort op het werk van John Bowlby die 
de hechtingstheorie ontwikkelde op basis van 
zijn onderzoek naar het gedrag van kinderen in 
benarde situaties (Bowlby 1940, 1960). Uit onder-
zoek (Mikulincer & Shaver 2007, Johnson 2004) 

bleek dat Bowlby’s observatie over gehechtheid en 
hechtingspaniek bij kinderen opvallende gelijkenis 
vertoonde met het gedrag van partners die zich 
voor partnerrelatietherapie aanmeldden. Uit ander 
onderzoek bleek dat de emotiegerichte aanpak 
van EFT een opvallende verlichting bij de part-
ners teweegbrengt en de positieve veranderingen 
bleken bovendien duurzamer dan bij andere thera-
pievormen (Furrow, Johnson & Bradley 2011). Met 
andere woorden, emotiegerichte therapeutische 
aanpak leidde tot blijvende gedragsverandering 
door de gerichtheid op de fundamentele angst, 
namelijk de angst om een belangrijke ander te 
verliezen. De EFT-methode is inmiddels uitvoerig 
wetenschappelijk onderzocht en geldt als evidence 
based interventie bij partnerrelatieproblemen. 

Emoties vormen de ingang tot herstel 
van de verbinding tussen de partners
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Tabel 1. De negen stappen in Johnsons relatietherapie (EFT) (Johnson 2012)

Fase 1 De-escalatie en inventarisatie

Stap 1 Werkrelatie en de agenda 
Onderzoek naar knelpunten in termen van ‘hechtingsbehoefte’ 

Stap 2 Inventariseren van de ‘cirkel’ 
In kaart brengen van de negatieve cirkels waarin deze conflicten worden geuit 
(zie figuur 1)

Stap 3 Onderscheiden van de primaire en secundaire emoties 
Niet-erkende emoties achterhalen die aan de interactieposities ten grondslag 
liggen

Stap 4 Herkadering van het (destructieve) gedrag
Het probleem herkaderen in termen van de negatieve interactie (cirkel) en de 
eraan ten grondslag liggende emoties en hechtingsbehoeftes. De cirkel wordt 
neergezet als een gemeenschappelijke vijand en de bron van emotionele nood 
van de partners

Fase 2 Veranderen van de interactie – verdieping

Stap 5 Gevoelens, behoeftes en angsten beleven en benoemen
Stimuleren van het herkennen van niet-erkende hechtingsemoties en -behoef-
tes en aspecten van het Zelf, en integratie in relationele interacties

Stap 6 Die gevoelens door de ander helpen aanvaarden
Stimuleren dat de ander de beleving van de partner aanvaardt en op nieuwe 
manieren reageert (responsiviteit vergroten)

Stap 7 Veilig verbinden in het hier en nu
Mogelijk maken dat behoeftes en verlangens worden geuit, emotionele betrok-
kenheid opbouwen en verbindende gebeurtenissen creëren, waardoor de 
hechting tussen de partners opnieuw wordt gedefinieerd

Fase 3 Consolidatie en integratie  

Stap 8 Nieuwe taal en gedrag 
Helpen om nieuwe oplossingen (gedrag) te bedenken voor oude problemen en 
interacties  

Stap 9 Inbedding en integratie 
Consolideren van nieuwe posities en (ervaren van) nieuwe positieve 
hechtingsinteracties 

De negen stappen van EFT
Hoe ziet EFT er in de praktijk uit? Bij partners 
die zich aanmelden voor EFT komen de volgende 
drie patronen van ruziegedrag het meest voor: 
aanvallen-aanvallen, aanvallen-terugtrekken en 
terugtrekken-terugtrekken (De Tempe 2006). De 
methode blijkt ook nuttig voor ‘systemen’ als het 
gezin en tevens binnen arbeidsrelaties worden 
EFT-interventies ingezet. Het vertrekpunt is en 
blijft de gehechtheid en de hechtingspaniek die 
ontstaat wanneer – affectieve – verbindingen in 
gevaar komen. 

De therapie bestaat uit drie fasen die elk uit 
verschillende stappen bestaan. Tijdens de eerste 
fase gaan partners hun patroon van ruzie maken 
en ieders aandeel daarin herkennen. Het patroon 

wordt als een cirkel of een dans beschreven waar 
partners gezamenlijk tegen gaan strijden. Zij 
gaan ontdekken welke onderliggende emoties 
en behoeftes aan hun ruziegedrag ten grondslag 
liggen. Tijdens de tweede fase helpt de therapeut 
cliënten hun emoties te verdiepen en te verrui-
men. Dit is een fase waarin verdieping plaatsvindt 
doordat partners hun onderliggende emoties en 
behoeftes delen op een manier die gericht is op 
verbinding. De derde fase is gericht op het beden-
ken van nieuwe verbindende patronen en aan de 
bestendiging daarvan. 
In tabel 1 zijn de negen opeenvolgende stappen in 
EFT weergegeven. 

Interventies bij EFT
De toolkit van de EFT-therapeut vertoont in de basis 
overlap met die van de mediator zoals het stellen 
van open, gesloten of circulaire vragen en luisteren-
samenvatten-doorvragen. De gerichtheid op de 
fenomenen van hechting en hechtingsangst is een 
fundamenteel verschil met de focus van de traditi-
onele mediator. De houding van de EFT-therapeut is 
actief, aanwezig en emotiegericht en gebruikt daar-
bij ‘hechtingstaal’ bestaande uit woorden als verlan-
gen, behoeftes, begrip en geborgenheid. De emotie-
gerichte therapeut helpt cliënten om door middel 
van presentie, hechtingstaal en confrontatie in het 
hier en nu in contact te komen met elkaars onderlig-
gende (primaire) emoties en gebruikt vooral mate-
riaal dat cliënten aandragen. In de eerste fase, maar 
ook bij escalaties in latere fases, is het herkennen en 
bestrijden van de cirkel de basis (Johnson 2005, De 
Tempe 2006). De EFT-therapeut helpt cliënten over 
en weer te ontdekken hoe het gedrag van de een 
de ander raakt in zijn onderliggende behoefte aan 
veiligheid en verbinding. Gedrag als boosheid en 
huilen worden beschreven als secundaire emoties. 
Deze komen voort uit de niet direct zichtbare 
primaire emoties zoals angst voor verlating of angst 
om niet gewaardeerd te worden.  

Elke fase (de-escalatie, verandering van de inter-
actie en de consolidatie- en integratiefase) heeft 
bijbehorende interventies die zijn gericht op het 
voelbaar maken van de onderliggende emoties 
en het (her)verbinden in het hier en nu. Een paar 
voorbeelden. In de eerste fase komt terugtrekge-
drag veel voor en dit vraagt om het motiveren van 
de terugtrekkende partij om weer mee te doen. 
Als de ‘terugtrekker’ zich eindelijk blootgeeft, 
verdient deze de bescherming om dat veilig te 
kunnen doen. Het verzachten van de ‘aanklager’ is 
nodig om de cirkel te doorbreken. Ook de emoties 
van de aanklager worden gevalideerd. Een ande-
re interventie die vooral in de tweede fase wordt 
toegepast is de enactment, waarin de ene cliënt zijn 
onderliggende angsten en behoeftes uitspreekt aan 
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de andere. Een interventie die de EFT-therapeut 
in alle fases inzet is RISSSC (repeat, image, simple, 
slow, soft, client), waarbij de therapeut emoties 
versterkt door zachter en langzamer te praten 
waarbij hij beelden gebruikt en woorden van de 
cliënten (Johnson 2005).  

Samengevat zou je kunnen zeggen dat met de 
EFT-methode de onderliggende onbevredigde 
behoeftes en angsten (primaire emoties) worden 
geadresseerd, gevalideerd en gedeeld. Hierdoor 
maken de, vaak blokkerende, secundaire emoties 
(woede, afgunst) plaats voor positieve verbindende 
gevoelens op basis waarvan nieuwe verbindende 
en constructieve gedragspatronen ontstaan. De 
nieuwe patronen zijn duurzaam omdat die zijn 
gebaseerd op een veiliger verbinding.  

De mediationpraktijk 
De toepassing van emotiegerichte interventies 
volgens het EFT-model kunnen voor de media-
tor een verrijking zijn om crises en stagnaties in 
de mediation te doorbreken. EFT-interventies 
uit de eerste fase waarbij cliënten hun ‘cirkel’ 
gaan herkennen dragen ook in de mediation bij 
tot verzachting. De primaire behoeftes van alle 
betrokkenen worden geadresseerd, te weten 
duidelijkheid, erkenning van de eigen positie en 
verheldering van de (destructieve) dynamiek. Het 
destructieve patroon krijgt een eigen identiteit en 
wordt in EFT-termen als een ‘destructieve derde’ 
omschreven. Cliënten kunnen zich daarin herken-
nen en zich er tevens van distantiëren. Zij kunnen 
dat doen doordat zij erkenning voor elkaars positie 
kunnen opbrengen en aan elkaar verwoorden. Dat 
maakt het mogelijk dat tevens eigen verantwoorde-
lijkheid genomen kan worden voor de destructieve 
dynamiek. Dit kan bij een mediation waarin cliën-
ten voortdurend escaleren een doorbraak in de 

Figuur 1. De cirkel van Scott Woolley

stagnatie betekenen. Een goed doorlopen de-esca-
latiefase is merkbaar door de voelbare ontspanning 
en verzachting tussen cliënten. 
Een andere bruikbare interventie is de enactment. 
Dit leidt tot verdieping van het wederzijds begrip. 
Verandering wordt door cliënten meer doorvoeld 
tijdens de enactments. Een ‘gevoelde’ ervaring 
is de basis voor verandering. Die ervaring leidt 
vervolgens tot verdere verzachting en stimuleert 
en bevordert verdere verkenning van de emoties en 
belangen, waarna in een latere fase meer ontspan-
nen kan worden onderhandeld over oplossingen.

Kanttekeningen 
Over het toepassen van EFT-interventies na een 
geslaagde de-escalatie in een mediation heerst voor-
al terughoudendheid. Hoewel eerste ervaringen uit 
het veld door EFT-getrainde mediators bemoedi-
gend zijn, is er tevens zorg onder psychotherapeuten 
en mediators over de gepastheid van psychothera-
peutische interventies in een ander dan een thera-
peutisch kader. De vraag is wat de mogelijke nade-
lige effecten zouden kunnen zijn. Ook is er aarzeling 
ten aanzien van de inzet van genoemde interventies 
door niet-EFT-getrainde collegae. 
De toepassing van emotiegerichte interventies die 
verder gaan dan de-escalatie, zoals het doorvoelen 
van verdrongen en nog niet gevoelde emoties, zijn 
nog onvoldoende onderwerp van onderzoek (John-
son 2015). Onderzoek naar de methode en de effec-
ten van een emotiegerichte beroepshouding lijkt 
een noodzakelijke stap om veilige inzet van psycho-
therapeutische interventies te rechtvaardigen. 

Bij mediation blijft primair van belang dat inter-
venties doelmatig worden toegepast. Deskundig-
heid is noodzakelijk om emotionele escalaties in 
het hier en nu te hanteren en te helpen transfor-
meren tot een sfeer waarin begrip, erkenning en 
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onderhandelingsbereidheid centraal staan. Een 
ander aandachtspunt is om systemisch te blijven 
denken en niet eventuele individuele psychische 
problematiek die cliënten vaak over elkaar aandra-
gen als ingang te nemen. Kort gezegd, de thera-
peutisch gerichte interventies zullen dienstbaar 
moeten zijn aan het kortdurende, systemische en 
oplossingsgerichte mediationproces.  

Andere werkhouding 
Wat vraagt een meer emotiegerichte aanpak van 
de mediator? Naast zijn procesgerichtheid en 
empathie beschouwt een emotiegerichte media-
tor de emoties van cliënten meer als werkmateri-
aal. Waar de faciliterende mediator meer afstand 
houdt zoekt de emotiegerichte mediator meer de 
nabijheid en betrokkenheid op. De laatste neemt 
meer de regie bij aanhoudend ruziegedrag. Door 
een betrokken, validerende, meervoudig partijdi-
ge opstelling voelen cliënten zich gezien, en komt 
verandering tot stand (Hafkenscheid 2014). De 
mediator is in dit proces zelf een veilige en actief 
validerende hechtingsfiguur. Wat een meer actief 
participerende houding voor implicaties heeft zou 
onderwerp van verder onderzoek kunnen zijn.

Tot slot 
Hoewel huiselijk geweld, juridisch procederen, het 
doen van aangifte bij de politie en dergelijke nog 
steeds gelden als contra-indicaties voor mediation 
en EFT zijn er ontwikkelingen bij psychologen om 
deze contra-indicaties voor EFT bij complexe casu-
istiek los te laten (Zoetmulder & De Graaf 2018). 
De indruk is namelijk dat ook casuïstiek die onder 
de huidige contra-indicaties valt kan profiteren 
van EFT (Cnodder 2015, Migerode & Slootmaekers 
2018). Verdere kruisbestuiving tussen mediation 
en EFT ligt voor de hand. Tijdens het EFT-congres 
in Utrecht in april 2018 presenteerden EFT-
geschoolde mediators samen met psychothera-
peuten hun inzichten over het EFT-gedachtegoed 
in de mediationsetting. Mediators laten zich meer 
en meer bijscholen in emotiegerichte interventies 
volgens de EFT-methode van Sue Johnson. Let wel, 
de toepassing van emotiegerichte interventies in 
de mediationpraktijk vraagt om grote zorgvuldig-
heid; het induceren van dieperliggende emoties 
is gemakkelijker dan het containen ervan. Deze 
emoties zijn voor de cliënten vaak rauw, nieuw en 
overspoelend. Hoe nieuwsgierig mediators ook 
zijn naar nieuwe interventies, cliënten mogen daar 
geen schade van ondervinden. Met deze kantteke-

Bemiddelen in strafzaken 

Een aandachtsgebied dat zich bij uitstek leent voor 
de emotiegerichte benadering is dader-slachtoffer-
bemiddeling en mediation in strafzaken. In Neder-
land heeft mediation in strafzaken sinds 2005 een 
wettelijke basis (art. 51h Sv) en sinds 2017 ook een, 
weliswaar beperkt, budgettair kader. Niettemin is het 
staande praktijk om te bemiddelen in hooggeësca-
leerde casuïstiek (Mual 2016). De verwijzingen vanuit 
het OM of de rechtbank naar mediations in het kader 
van het strafrecht betreffen voor het grootste deel 
grensoverschrijdende delicten of vermoedens daar-
van zoals huiselijk geweld en mishandeling. Ook in die 
casuïstiek bloeien heftige emoties op van onstilbare 
woede tot en met ondraaglijk verdriet. Deze bemid-
delingen zijn met een slagingspercentage tegen de 
tachtig procent op zich al hoopgevend (Mediation in 
Strafzaken 2018).

Uit onderzoek (Blansjaar, Beukers & Van Korde-
laar 2008) blijkt dat bij de ongeveer de helft van de 
strafzaken er sprake is van enige psychologische of 
psychiatrische problematiek. Ervan uitgaande dat 
bij deze problematiek een (pathologische) disregu-
latie van de emoties speelt lijkt een emotiegerichte 
benadering verder onderzoek waard. De mediator 
heeft in deze zwaardere casuïstiek de gelegenheid 
om de effectiviteit van EFT-interventies in mediation 
te bewijzen. Onderzoek naar de werkmethode (op 
initiatief van de beroepsvereniging van de mediators 
in strafzaken VMSZ) zou daar meer gegevens over 
kunnen opleveren. Het opstellen van de best prac
tices is voor de VMSZ een speerpunt voor 2018-2020. 

Een emotiegerichte mediator 
beschouwt de emoties van cliënten 
meer als werkmateriaal
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ningen is de toepassing van EFT-interventies in 
mediation beloftevol en het waard om verder te 
ontwikkelen en onderzoeken. 
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onderzoek Geen conflict zonder geheimen. In 
mediation kunnen deze boven water komen en 
partijen helpen bij het vinden van een oplossing. 
Maar hoe geheim is geheim eigenlijk? 

We vroegen een groep ervaren arbeidsmediators 
naar hun ervaringen en opvattingen over enke-
le specifieke aspecten van geheimhouding.1 Dat 
onderzoek heeft noodzakelijkerwijze een beperkt 
karakter gehad. Voor statistisch ‘harde’ resultaten 
zou breder onderzoek nodig zijn, maar het heeft 
uitkomsten opgeleverd die de moeite van het delen 
waard zijn en mogelijk ook interessant zijn buiten 
het gebied van arbeidsmediation. 

25 ervaren arbeidsmediators hebben een vragen-
lijst met even zoveel open vragen beantwoord. 
12 ervaren arbeidsrechtadvocaten (optredend voor 
een cliënt in mediation) vulden een ingekorte 
vragenlijst in, en we hielden interviews met enke-
le deskundigen uit de rechtspraktijk.2 Ten slotte 
hebben we literatuur- en jurisprudentieonderzoek 
gedaan, toegespitst op mediation in arbeidszaken. 

Door Karen de Jong en 
Anita Regout

Illustratie: Tamar 
Rubinstein

Vertrouwelijkheid is cruciaal voor mediation. Deuren die op slot 
waren kunnen in de veilige omgeving van mediation weer open gaan. 
Maar hoe werkt vertrouwelijkheid in de praktijk? Mediators hebben 
daar uiteenlopende opvattingen over. Anita Regout en Karen de 
Jong onderzochten aspecten van geheimhouding in de praktijk van 
arbeidsmediation.

Geheimhouding deel 2

 Geheime informatie
   delen: ten strengste
verboden, of toch niet?

In het vorige nummer van Tijdschrift Conflicthante-
ring behandelden we de reikwijdte van de vertrou-
welijkheid, de doorbreking ervan bij de rechter, en 
de geheimhoudingsplicht van de advocaat. In dit 
tweede artikel komen de geheimhouding bij de 
intake, doorbreking van de geheimhouding door 
de mediator, en het omgaan met gespreksopnamen 
aan bod. 

Geheimhouding bij de intake
MfN best practice nr. 5 zegt onder andere: ‘Een 
mediator is (…) ook in eventuele inhoudelijke 
intakegesprekken gebonden aan de bepalingen van 
de Gedragsregels, waaronder de geheimhouding.’ 
De MfN geeft als uitgangspunt mee dat de medi-
ationovereenkomst direct, derhalve bij een eventu-
ele intake, wordt getekend door partijen.3

Uit ons onderzoek blijkt dat arbeidsmediations 
bijna altijd aanvangen met een apart intakegesprek 
met elke partij. Slechts een paar respondenten 
doen het niet, een enkeling geeft aan het soms te 
doen. Driekwart van de ondervraagde mediators 
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legt in die intake de geheimhouding direct in 
enigerlei vorm schriftelijk vast. Zij geven daar-
voor verschillende beweegredenen, zoals veilig-
heid en vertrouwen creëren, openheid stimuleren, 
het belang van de vertrouwelijkheid benadrukken 
en partijen laten voelen ‘dat het gaat om een seri-
euze zaak’. Een kwart van de respondenten geeft 
aan altijd pas te tekenen als de mediation plenair 
van start gaat. Zij volstaan bij de intake met het 
mondeling  informeren  van de partijen ‘dat het 
gesprek alleen met mij is en dat  ík gebonden ben 
aan vertrouwelijkheid’. ‘De partij in kwestie waakt 
over zijn eigen vertrouwelijke info, wij hebben 
sowieso geheimhoudingsplicht.’ 

Van de mediators die bij separate intakes al voor 
geheimhouding laten tekenen, doet een kwart 
dat met de mediationovereenkomst, conform 
best  practice  nr. 5. Een reden:  ‘Dan heb je alle 
handtekeningen op een plek’. Bijna driekwart 
van de respondenten die in de intakefase voor 
geheimhouding laten tekenen, doet dat met aparte 
geheimhoudingsverklaringen, getekend door de 

mediator en elke in de intake betrokkene (zoals ook 
een partner, buurvrouw, vriendin of adviseur).  In 
ons onderzoek werd gemeld dat  –  hoewel niet 
genoemd in  best  practice  nr. 5  –  MfN-peer  revie-
wers  aparte geheimhoudingsverklaringen voor de 
intake accepteren of zelfs aanbevelen. Er bestaan 
vervolgens twee stromingen over de inhoud van 
zo’n verklaring. Deze kan alleen een geheimhou-
dingsplicht bevatten voor de mediator (eenzijdig), 
of ook voor de betrokken partijen (tweezijdig). 
Het gaat dus om de vraag: waarover  moet bij de 
intake  door wie  vertrouwelijkheid in acht worden 
genomen  jegens wie? Er zijn mediators die werken 
met een tweezijdige verklaring, waarbij de media-
tor en de partij met wie het intakegesprek plaats-
vindt, elkaar aan geheimhouding binden. Andere 
mediators werken met een alleen door henzelf 
ondertekende verklaring (eventueel ‘voor akkoord’ 
door de partij) waarin staat dat zij zich vanaf het 
eerste contact gebonden achten aan geheimhou-
ding. Voor het geheimhouden van informatie die 
een partij zelf betreft hoeft deze niet te tekenen, 
zo redeneren zij. ‘Er is pas reden om  partijen  te 
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Wat doe je als mediator met belastende 
informatie?

laten tekenen voor geheimhouding als zij het medi-
ationtraject ingaan, want dan pas krijgen zij infor-
matie van en over de ander.’  

Aan het ‘alvast’ tekenen van de mediationover-
eenkomst conform best practice nr. 5 kleven juri-
dische bezwaren. Zeker, een overeenkomst is pas 
bindend voor alle partijen als die door alle partijen 
is ondertekend. Maar wat is dan de status van deze 
meerpartijenovereenkomst wanneer de mediator 
en de ene partij die overeenkomst alvast tekenen, 
maar de andere partij niet? Dat is onduidelijk. Al 
helemaal in complexere situaties als bij een team-
mediation, met meerdere deelnemers. En als de 
intakes niet op dezelfde dag plaatsvinden, wanneer 
treedt de overeenkomst dan in werking? Of heb je 
dan in dezelfde zaak meerdere overeenkomsten 
met verschillende ingangsdata? Ook zijn er prak-
tische bezwaren. Het kan schadelijk zijn voor het 
vertrouwen in (de onpartijdigheid van) de media-
tor, als deze bij de werknemer aankomt met een 
document dat al voorzien is van de handtekening 
van de werkgever. Nog daargelaten de vraag wie 
namens de werkgever in de plenaire sessie aan tafel 
komt. Lang niet altijd is dat degene met wie het 
intakegesprek is gevoerd en die de mediationover-
eenkomst  dus al heeft getekend. Bovendien staat 
in de intakefase nog niet vast of er daadwerkelijk 
een mediation tot stand komt. Al met al lijkt het 
door elke partij afzonderlijk (en dus volgordelijk) 
laten tekenen van de  mediationovereenkomst  in 
het intakegesprek op weinig enthousiasme bij de 
bevraagde arbeidsmediators te kunnen rekenen. 

Concluderend lijkt best practice nr. 5 tot prakti-
sche bezwaren te leiden. Niet in enigerlei vorm 
tekenen voor geheimhouding in de intakefase is 
niet nodig omdat de mediator al is gebonden aan 
zijn eigen geheimhouding. De betrokkene beschikt 
over zijn eigen informatie die hij in de intake naar 
voren brengt en deze wordt dus niet door het 
intakegesprek met de mediator ineens ‘geheim’. De 
mediator zou eventueel een eenzijdige geheimhou-
dingsverklaring kunnen tekenen, dit kan veilig-
heid en vertrouwen creëren en het belang van de 
vertrouwelijkheid benadrukken. 

Doorbreking geheimhouding door mediator
Conform artikel 7 lid 5 van het  MfN-mediation-
reglement  behandelt de mediator alle informatie 
die hem door een partij wordt verstrekt vertrou-

welijk, tenzij door die partij uitdrukkelijk toestem-
ming is verleend om die informatie te delen. Deze 
regel geldt altijd, met uitzondering van een vijftal 
specifieke, limitatief opgesomde omstandigheden 
in lid 6 van hetzelfde artikel.4 Maar een aantal 
dilemma’s die zouden kunnen leiden tot door-
breking van de geheimhouding door de mediator 
wordt hiermee niet weggenomen, bijvoorbeeld bij 
bedreiging of een als gevaarlijk ervaren situatie. 
Ga je daarmee naar buiten? Zo ja wanneer, en hoe? 
Datzelfde geldt ook voor belastende informatie 
waar je als mediator mee rondloopt. Wat doe je 
daarmee, als daarvoor geen wettelijk meldrecht 
bestaat en het ook niet onder een van de omstan-
digheden in artikel 7 lid 6 valt? Soms vermoedt 
een mediator dat een van de partijen slechts een 
‘excuusmediation’ wil, een mediation zonder 
intentie om eruit te komen, maar enkel om aan 
de rechter te laten zien dat mediation gedaan is. 
Zo’n mediation wordt dan direct of vrij kort na het 
tekenen van de mediationovereenkomst beëindigd. 
Mag (of moet) je bij zo’n vermoeden de andere 
partij daarover inlichten? Volgens de toelichting is 
alleen in de in lid 6 beschreven situaties een nog 
hoger belang dan de vertrouwelijkheid van media-
tion in het geding, en daar vallen deze situaties 
niet onder.

Onze respondenten –  een enkele uitzondering 
daargelaten5 – zeggen zelf nooit hun geheimhou-
dingsplicht te hebben doorbroken. De door ons 
daarnaar gevraagde arbeidsadvocaten hebben 
evenmin doorbreking van de vertrouwelijkheid 
door de mediator meegemaakt. Toch is nale-
ving van de eigen geheimhoudingsplicht door 
de mediator niet zo vanzelfsprekend als het lijkt; 
veel tuchtzaken gaan hierover.  Mediators voelen, 
desgevraagd, in bepaalde situaties wel de verleiding 
om hun geheimhoudingsplicht te doorbreken. ‘Bij 
vermoeden van zwart geld, heimelijk drugsmis-
bruik op het werk, een eerdere veroordeling wegens 
molest, het verklappen dat men eigenlijk al lang 
weg wil maar blijft tot de vergoeding hoog genoeg 
wordt. Van klein tot groter ongemak.’  Verder 
worden situaties genoemd als  ‘een werknemer 
die in mijn ogen heel onredelijk was’,  ‘de  media-
tion (die) onmiskenbaar slechts als tussenstap naar 
een procedure wordt gezien’ en ‘kennis van ontoe-
laatbaar seksueel gedrag’. Maar de respondenten 
hebben in deze gevallen dus níét hun geheimhou-
dingsplicht verbroken. 

Ook procesinformatie is geheim, maar soms 
ontkom je er niet aan die te delen, bijvoorbeeld 
bij het specificeren van een declaratie. De vraag 
om terugkoppeling van de werkgever (directeur, 
afdeling HR) of een verwijzer blijkt in de prak-
tijk veel voor te komen. Mediators lieten weten 
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Als de mediator duidelijkheid wil over 
geluidsopnames, moet hij daar met 
partijen afspraken over maken

zich dan bijna allemaal tot procesinformatie te 
beperken. Of, zoals een van hen stelde: ‘Zij krijgen 
voldoende om bijvoorbeeld hun dossier te maken, 
zoals de data van de mediationbijeenkomsten.’ 
Werkgever of verwijzer vinden dat regelmatig 
onvoldoende. In zo’n geval bespreken mediators 
dit met partijen. De meeste mediators laten het 
aan partijen over om die terugkoppeling vervol-
gens zelf te doen. Een enkeling koppelt zelf terug, 
voor zover daarvoor toestemming is gegeven 
door partijen. Daarbij gaat het dan om ‘eventueel 
beperkte informatie’. Een ander noemde: ‘Uitslui-
tend een mededeling over het al dan niet succes-
vol afsluiten, eventueel herstelmelding en einde 
dienstverband bij opdracht van verzekeraar.’

Heimelijke opnamen
Heimelijk gemaakte geluidsopnamen is een 
onderwerp waar mediators steeds meer mee te 
maken krijgen. We vroegen er in ons onderzoek 
niet uitdrukkelijk naar, maar in de antwoorden 
kwamen ze toch ter sprake.  In een tijd waarin 
iedereen gemakkelijk ongemerkt met een mobiel-
tje geluidsopnamen kan maken, moet je hier als 
mediator ook wel op bedacht zijn.6 

Het maken en gebruiken van geluidsopnamen is 
een leerstuk apart. Het valt in twee delen uiteen. 
Het eerste is: mogen er in een mediation überhaupt 
geluidsopnamen worden gemaakt? Uitgangspunt 
in het civiele recht is dat op grond van artikel 152 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bewijs 
kan worden geleverd door alle middelen en dat de 
waardering van het bewijs aan het oordeel van de 
rechter is overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt. 
Dat beantwoordt nog niet de vraag óf iemand 
opnamen mag maken. Je weet alleen dat niet vast-
staat dat de rechter onrechtmatig verkregen bewijs 
(zoals heimelijk gemaakte geluidsopnamen) per 
definitie ook niet zal toestaan in een rechtszaak.7 
Mediator en partijen kunnen er natuurlijk eigen 
afspraken over maken. Een aantal mediators doet 
dat ook en werkt met een extra clausule in de 
mediationovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld 
door het tussenvoegen van het volgende artikel 4 
lid 2 in de mediationovereenkomst: ‘In dit kader 
bevestigen ondergetekenden dat het maken van 
opnamen van mediationgesprekken (daaronder 
hier mede te verstaan afzonderlijke gesprekken 
en telefonisch overleg met de mediator) en/of het 
gebruiken daarvan in welke procedure dan ook, 
in geen geval is toegestaan.’ In ons werkveld kan 
ook de MfN regels voorschrijven. Zij brengt dit 
onderwerp onder de aandacht in best practice 
nr. 7. Daarin staat dat geluidsbanden onder ‘stuk-
ken’ vallen zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 van het 
MfN-reglement en dus onder de geheimhoudings-
plicht, dat de mediator verantwoordelijk is voor 

de waarborging van de vertrouwelijkheid, dat 
de mediator – na overleg met partijen – de wijze 
bepaalt waarop de mediation wordt gevoerd en 
dat de mediation plaatsvindt op basis van vrijwil-
ligheid. Een echt voorschrift geeft de MfN daarin 
dus niet.  Bottomline is: als de mediator duide-
lijkheid wil over het mogen maken en gebruiken 
van geluidsopnames, moet hij daar met partijen 
afspraken over maken. Er is veel voor te zeggen het 
maken van geluidsopnamen niet toe te laten. Maar 
het is aan de deelnemers aan de mediationtafel om 
het te bepalen. Een pleidooi om het maken van 
geluidsopnamen te verbieden en het MfN-media-
tionreglement daarop aan te passen heeft het niet 
gehaald.8

Het tweede deel betreft de vraag: áls er geluids-
opnamen zijn, accepteert de rechter die dan als 
bewijs? In een civiele procedure is het zoals gezegd 
aan de rechter om hierover te oordelen. Accepteert 
de mediation-tuchtrechter heimelijke opnamen als 
bewijs in een tuchtzaak tegen een mediator? Hier-
over heeft de tuchtrechter zich een aantal malen 
uitgesproken, voor het eerst in 2010. In zes van 
deze uitspraken betrof het een arbeidsconflict. 
De lijn die lijkt te prevaleren is: onrechtmatig bete-
kent nog niet ontoelaatbaar. Of het heimelijk maken 
van de opnamen nu wel of niet onrechtmatig is, 
die opnamen zijn daarmee bij de tuchtrechter nog 
niet a priori ontoelaatbaar als bewijsmiddel. Zo is 
bijvoorbeeld in een zaak te lezen: ‘De tuchtcom-
missie liet in het midden of het heimelijk maken 
van de opnamen onrechtmatig was. Mocht dit het 
geval zijn, dan leidt dat volgens de tuchtcommissie 
echter niet zonder meer tot uitsluiting van derge-
lijke opnamen als bewijsmiddel in een tuchtzaak. 
“Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig, 
die de mediator niet heeft aangevoerd en ook 
overigens de Tuchtcommissie niet zijn gebleken”, 
aldus de tuchtcommissie (…). De tuchtcommissie 
betrok de (transcriptie van de) geluidsopnamen 
dus in haar oordeel en overwoog dat de mediator 
tekortgeschoten was.’9

Speciale aandacht kan worden besteed aan de 
caucus. Het college van beroep heeft geoordeeld dat 
een caucus naar haar aard vertrouwelijk is en dat 
een transcript van een dergelijke caucus daarom in 
beginsel niet tuchtrechtelijk kan worden getoetst.10 
Maar, zegt het college er direct achteraan, ‘dit 
beginsel leidt uitzondering indien komt vast te 
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staan dat een mediator tijdens de caucus bijvoor-
beeld ongeoorloofde procesafspraken maakt,  
de jegens de andere partij in acht te nemen 
vertrouwelijkheid schendt of handelingen verricht 
die de gelijkwaardigheid van partijen doen door-
breken.’ Deze uitspraak verandert dus niets aan 
de conclusie: mediators moeten er rekening mee 
houden dat ook onrechtmatig gemaakte opnamen 
als bewijsmiddel in een tuchtzaak tegen hen een 
rol kunnen spelen.  

Adviezen en een oproep 
•	  Bij de intake: het lijkt verstandig je als 

mediator niet te laten verleiden om in deze 
fase informatie van de ene partij ‘alvast’ te 
delen met de ander. Ook niet als daar tijdens 
het eerste intakegesprek toestemming voor 
is gegeven. Los van het geheimhoudings-
aspect brengt het je mogelijk in een lastig 
parket; je wordt boodschapper van een van 
de partijen.

•	  In het eindbericht: veel tuchtzaken gaan 
over het eindbericht en of de mediator 
hierin de vertrouwelijkheid heeft gerespec-
teerd.11 Houd er rekening mee dat dit ook 
geldt voor verzoeken om informatie die de 
mediator na afloop van de mediation nog 
krijgt, om zowel inhouds- als procesinfor-
matie. Ook voor dat laatste geldt de geheim-
houdingsplicht van de mediator en blijft 
zorgvuldigheid dus geboden. 

•	  Over geluidsopnamen: als je niet wenst dat 
er in jouw mediations geluidsopnamen 
worden gemaakt, neem dan in de mediation-
overeenkomst op dat het maken daarvan 
niet is toegestaan. Bespreek dit ook vooraf 
met partijen. Realiseer je ook dat een moge-
lijk tóch gemaakte opname niet bij voorbaat 
wordt uitgesloten als bewijs. 

•	  Aangezien heimelijk gemaakte opnamen 
niet a priori ontoelaatbaar zijn bij de tucht-
rechter, kun je er als mediator maar beter 
van uitgaan dat alles opgenomen kan 

worden. Denk daarbij ook aan intakes, 
caucus en telefoongesprekken.

Voor de MfN zien wij als uitdaging om best prac-
tice nr. 5 nog eens zorgvuldig onder de loep te 
nemen. De vele – beargumenteerde – verschillen 
in werkwijze in de intakefase bij arbeidsmedia-
tion rechtvaardigen dat. Temeer daar de uitspraak 
van de tuchtrechter die aan die best practice ten 
grondslag ligt niet doelt op partijen, maar op 
alleen de mediator (als gebonden aan de gedrags-
regels in intakegesprekken). Wellicht helpt ook 
een door de MfN opgesteld model geheimhou-
dingsverklaring dat gebruikt kan worden in aparte 
intakegesprekken.

Conclusie
Arbeidsmediation – en mediation in het alge-
meen – is een werkveld in ontwikkeling, met 
veelal bevlogen professionals, waarbij kernelemen-
ten als de geheimhouding moeten staan als een 
huis. In het eerste artikel kwam al naar voren dat 
arbeidsmediators alléén de vertrouwelijkheid niet 
volledig kunnen waarborgen; iedereen die vanuit 
zijn rol bij arbeidsmediation betrokken is, is hierbij 
van belang. Al die betrokkenen schenden soms de 
geheimhouding. Daarnaast spelen er in de praktijk 
vragen als ‘wel of niet tekenen voor vertrouwelijk-
heid bij de intake, en hoe?’ en ‘wil ik met partijen 
afspraken maken over geluidsopnamen?’ 
Via twee artikelen in dit tijdschrift hebben we 
graag een aantal inzichten die we verkregen uit een 
onderzoek onder praktijkbeoefenaars en deskundi-
gen met geïnteresseerden uit het werkveld gedeeld. 
De uitkomsten geven niet op alle vragen antwoor-
den. Die moeten soms door de beroepsorganisatie 
nader worden gegeven, zoals de MfN deed over de 
vertrouwelijke status van de eindovereenkomst, 
gepubliceerd in Mededelingen voor MfN-register-
mediators, augustus 2018.12 Vaak moet een media-
tor zelf zijn afweging maken. Wij hopen hier met 
de behandelde inzichten uit de praktijk behulp-
zaam bij te zijn. 

Noten
1. De MfN Groep Arbeidsmediation bestaat uit vijftig 

professionele mediators, allen specialisten in het 
bemiddelen bij arbeidsconflicten. Binnen de groep 
wisselen zij onderling inzichten en ervaringen uit 
en versterken zo hun kwaliteit als mediator. Naast 
de MfN Groep Arbeidsmediation is een aantal 
arbeidsmediators uit de Rotterdamse Mediators 
Associatie (RMA) en de Mediatorsvereniging 
Haaglanden (MVH) uitgenodigd de vragenlijst in te 
vullen. 

2. Ronald Heck, mediationfunctionaris bij de 
Rechtbank Den Haag; Hans Hofhuis, plv. 
voorzitter van de tuchtcommissie van de 

Mediators moeten er rekening mee 
houden dat ook onrechtmatig gemaakte 
opnamen als bewijsmiddel in een 
tuchtzaak tegen hen een rol kunnen 
spelen
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Anita Regout is MfN-
registermediator, gespecia-
liseerd als arbeidsmediator 
en in teamconflicten, trai-
ner in onder meer Solution 
Focused-vaardigheden en 
partner in RANDSTAD-
MTC Mediation-Training-
Coaching.

Karen de Jong is MfN-
registermediator, gespecia-
liseerd als arbeidsmediator 
en docent aan de Haagse 
Hogeschool, initiator van 
de minor Bestuursrecht-
jurist van de toekomst 
(echt contact met de 
burger).

Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM); Aai 
Schaberg, advocaat/mediator en annotator van 
tuchtuitspraken; Paul van Lange, voorzitter van de 
Adviescommissie Mediation van de Nederlandse 
Orde van Advocaten en Paul Walters, die zich 
als jurist en mediator lange tijd intensief met dit 
onderwerp heeft beziggehouden. 

3. Best practice nr. 5 op de website van MfN. ‘Indien (…) 
er gegronde redenen zijn waarom aan tafel niet direct 
kan worden getekend, zal de MfN-registermediator 
tijdens de intake onder de aandacht brengen 
dat hetgeen inhoudelijk is besproken onder 
de geheimhouding valt. Bij het tekenen van de 
mediationovereenkomst tijdens de eerstvolgende 
plenaire bijeenkomst zal de MfN-registermediator 
[dit] schriftelijk bekrachtigen (…).’ 

4. Artikel 7 lid 6 van het MfN-mediationreglement: drie 
‘administratieve’ omstandigheden (bij peer review, 
bij overleggen van bewijs van praktijkvoering en 
bij het zich verweren door de mediator tegen een 
klacht), en twee ‘inhoudelijke’. Die laatste zijn: bij 
informatie omtrent strafrechtelijke gedragingen 
waarvoor een wettelijke meldplicht dan wel een 
wettelijk meldrecht bestaat en bij informatie omtrent 
de dreiging van een misdrijf. 

5. De meest vergaande reactie uit ons onderzoek: ‘Als 
ik denk dat schending de zaak vooruit kan helpen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een tip richting de 
werkgever of opdrachtgever, geef ik toe daar wel eens 
in volle bewustzijn een beetje over de grens te gaan.’

6. Het tv-programma EenVandaag van 7 september 
2017 had een item over het omgaan bij de politie met 
kritische werknemers. In deze uitzending was een 
heimelijk gemaakte opname te horen van een gesprek 
tussen de bij de situatie betrokken mediator en de 
werkgever.

7. In beginsel wegen het algemene maatschappelijke 
belang dat de waarheid in rechte aan het licht 
komt, alsmede het belang dat partijen erbij 
hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te 
kunnen maken (…), zwaarder dan het belang van 
uitsluiting van bewijs. Alleen als sprake is van 
bijkomende omstandigheden, is terzijdelegging van 
dat bewijs gerechtvaardigd (HR 7 februari 1992, 
ECLI:NL:HR:1992:ZC0500, NJ 1993/78, en HR 12 
februari 1993, ECLI:NJ:HR:1993:ZC0860, NJ 1993/599).

8. Corine de Jong, ‘Afluisterpraktijken’, TC 2016, nr. 3.
9. Zaak M-2017-1/TC 2017 nr. 4 met annotatie Aai 

Schaberg. 
10. B-2016-5, college van beroep van de Stichting 

Tuchtrechtspraak Mediators. 
11. Jaarverslag 2016 en 2017 STM.
12. In antwoord op onze brief d.d. 20 juni 2018, naar 

aanleiding van resultaten uit het onderzoek. 
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interview Mensen hebben een conflict en dan?
Je hoopt dat de partijen in een conflict zelf in 
staat zijn om een oplossing te vinden. Zelf vind 
ik dat volwassen mensen in beginsel met elkaar 
in gesprek zouden moeten gaan. Dit sluit ook aan 
bij de Nederlandse samenleving die in mijn ogen 
niet zo formalistisch is. En de meeste conflicten 
worden natuurlijk ook opgelost op deze manier. 
Maar wat als het zo niet lukt, welk mechanisme 
treedt dan in werking? Bij mij komen recht
spraak en mediation dan in beeld, die ik zie als 
twee verschijnselen die elkaar niet uitsluiten. 
Al is het voor mij duidelijk dat in geval van een 
criminele bende onderzoek zal moeten worden 
verricht, gevolgd door een uitspraak door de 
rechter, terwijl mediation de eerste optie moet 
zijn in geval van bijvoorbeeld een burenruzie. Als 

het om echtscheiding gaat denk ik dat je van de 
echtgenoten zou moeten kunnen vragen om altijd 
eerst met elkaar in gesprek te gaan. Nu worden 
er soms wel vier procedures tegelijk gevoerd over 
de verschillende aspecten van een scheiding, wat 
heel duur is en veel tijd vergt. Zijn deze mensen 
beter af met beslissingen van de rechter dan met 
oplossingen die ze zelf hadden kunnen bedenken 
onder begeleiding van een mediator? Ik denk het 
niet. In dit soort situaties is het dus heel verstan
dig om te gaan praten. Dat scheelt veel ellende 
en maatschappelijke kosten. En dit speelt wat 
mij betreft zeker niet alleen in echtscheidingen, 
maar bijvoorbeeld ook op het bestuursrechte
lijke terrein in conflicten tussen burgers en de 
overheid; ik zie hier veel mogelijkheden voor 
mediation.

Door Fred Schonewille
Foto: D66

Dit interview is het laatste in een reeks van vier, met de fractie woord
voerders op het terrein van mediation van de partijen die samen het 
kabinetRutte III vormen. Na Chris van Dam (CDA), Sven Koopmans 
(VVD) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is nu D66Tweede 
Kamerlid Maarten Groothuizen aan het woord.

Maarten Groothuizen:
‘Ik vind een hybride
     systeem met
  rechtspraak en
     mediation boeiend’
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Over Maarten Groothuizen

Op de website van D66 introduceert Groothuizen zich als volgt:

‘Bij D66 is de rechtsstaat in goede handen. Het is mijn ambitie om 
te werken aan een veilig en rechtvaardig Nederland. Geen symbool-
wetgeving: wel investeren in efficiënte opsporing en goede kwaliteit 
van de rechtsspraak. Nederland wordt niet veiliger met lege ‘Law 
and Order’ retoriek, wel door een evenwichtig beleid van preventie 
en sancties.

Het migratievraagstuk vraagt om slimme maatregelen. Aanpak van 
grondoorzaken, investeringen in de regio en het creëren van legale 
migratieroutes. We investeren in goede opvang in de regio, maar 
ook in een flexibel asielsysteem in Nederland, zodat mensen niet 
100 keer hoeven te verhuizen en snel kunnen integreren.’

Maarten Groothuizen studeerde rechten en wijsbegeerte aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 2008 was hij werkzaam als 
officier van justitie bij de Rechtbank Oost-Brabant (tot 2013 Recht-
bank Den Bosch) en van 2014 tot en met 2016 officier van justitie bij 
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Als juridisch adviseur nam hij 
deel aan de EU-missies in Kosovo (als officier van justitie in EULEX, 
2012-2014) en als adviseur in de Oekraïne (EUAM Ukraine, 2016-
2017). Daarnaast zat hij van maart 2010 tot en met oktober 2012 
en van maart 2014 tot en met januari 2016 in de gemeenteraad van 
Nijmegen. Op 23 maart werd Groothuizen geïnstalleerd als lid van 
de Tweede Kamer en sindsdien is hij woordvoerder van de fractie 
van D66 op de terreinen justitie, slachtofferhulp, immigratie, asiel, 
kansspelen en auteursrecht. 
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Ik ben wat huiverig voor het verplicht 
stellen van een mediationgesprek 
voordat je naar de rechter kunt gaan

En zou dit uitgangspunt dan wettelijk 
verankerd moeten worden?
Ik ben wat bevreesd voor regels die in beton 
worden gegoten. Stel je verplicht om altijd eerst 
een mediationgesprek te voeren voordat je naar de 
rechter kunt gaan? Ik ben daar wat huiverig voor, 
maar ik realiseer me tegelijkertijd dat wanneer 
je dat niet regelt, je veel mensen dan mogelijk de 
kans ontneemt om op een ander spoor te komen. 
Ik vind de spreekuurrechter in dit verband een 
interessante ontwikkeling. Ik was daar onlangs op 
werkbezoek en die man zei toen tijdens een zitting 
tegen de partijen: ‘Ik kan het vandaag juridisch 
voor u oplossen maar ik ben bang dat u dan nog 
steeds gefrustreerd naar huis zou gaan.’ De spreek
uurrechter is een beetje een hybride vorm tussen 
rechtspraak en mediation en dat vind ik boeiend. 
Daarom ben ik met D66’ers in heel het land gaan 
kijken hoe de inzet van spreekuurrechters kan 
worden uitgebreid. Burgemeesters gaan nu in 
Nijmegen, Zwolle, Maastricht, Haarlem, Utrecht en 
Rotterdam in gesprek met de presidenten van de 
rechtbanken om de spreekuurrechter mogelijk te 
maken in hun gemeente. Voor D66 is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen naar een toegankelijke, 
efficiënte en goedkope spreekuurrechter kunnen.

Voor mij speelt ook mee dat als je alles in de sleutel 
van mediation zou zetten, het idee van een alge
meen geldende rechtsnorm wat onder druk zou 
kunnen komen te staan. Als je het hebt over media
tion in strafzaken zou een slachtoffer tot een rege
ling met de dader kunnen komen, maar is er dan 
ook nog een rechter die de norm bevestigt?

Bij de spreekuurrechter viel mij op dat de overheid 
moeilijk te bewegen is te participeren in een ande
re setting dan die van de gerechtelijke procedure. 
Men is geneigd om deze klassieke weg te bewande
len, misschien ook omdat zij op dat pad meestal de 
langste adem heeft. Hier valt denk ik veel te berei
ken met mediationwetgeving die als beginsel vast
legt dat je eerst met elkaar in gesprek gaat. 

Wat zou de ideale verhouding tussen 
mediation en rechtspraak moeten zijn? 
Ik stel me die situatie voor als een soort gebouw 
waarbinnen eerst wordt gekeken of de betrok
ken partijen het zelf kunnen oplossen met bege
leiding door een mediator. Als het gesprek of het 
proces niet vlot, dan komt er een rechterfiguur bij 
die een bepaalde inbreng heeft. Vervolgens zou er 
een schikkingsachtige fase zijn die – indien nog 
nodig – wordt gevolgd door het doorhakken van 
de knoop door de rechterfiguur. Hiervoor zou je 
kunnen denken aan de mediationrechter die wordt 
genoemd in de mediationwetgeving die nu in 
consultatie is gegeven.

De vraag is dus wat je moet doen om mensen ande
re wegen in te laten slaan en mij klinkt het hybride 
model dan het meest aanlokkelijk in de oren omdat 
ik denk dat veel conflicten niet primair op het bord 
van de rechter terecht behoeven te komen. 

Voor D66 is de autonomie van het individu 
een belangrijk beginsel. Weegt dit voor u 
mee als het gaat om mediationwetgeving?
Ik zie het zo dat de autonomie van de ene partij 
in een mediation wordt begrensd door de auto
nomie van de andere partij. In rechtspraak wordt 
partijautonomie begrensd door wettelijke regels en 
jurisprudentie. Daar zit inderdaad wel een verschil 
tussen. Maar D66 hecht ook aan de rechtsstaat 
waarin een burger een zaak aan de rechter kan 
voorleggen als hij meent dat hij in zijn belangen is 
geschaad. 

Is mediation geschikt voor toepassing in 
strafzaken?
Ik vind dat zware strafzaken altijd naar de rechter 
moeten, in elk geval waar het gaat om de strafrech
telijke hoofdzaak omdat die zich afspeelt in het 
publieke domein. Op het civielrechtelijke niveau 
van slachtoffer en dader zou dan wel iets kunnen 
worden gedaan met mediation. Maar bij jeugd
zaken en in ZSMzaken (zorgvuldig, snel en op 
maat; aanpak van veel voorkomende criminaliteit, 
red.) is er veel te zeggen voor ruimere toepassing 
van mediation. Daar is in mijn visie winst te beha
len, zeker als er een langlopend conflict achter 
schuilgaat dat zich strafrechtelijk heeft geuit. Hier 
blijft normbevestiging door de rechter voor mij 
zeker ook belangrijk maar je hebt er aan de andere 
kant niets aan als iemand voor mishandeling wordt 
veroordeeld doch de oorzaak van het criminele feit 
onbelicht blijft. 
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Het staat buiten kijf dat je kwalitatief 
goede mediators wilt hebben. En of een 
register daar automatisch in voorziet is 
de vraag

En hoe kijkt u aan tegen de kwaliteit van 
de mediator?
Voor mij staat buiten kijf dat je kwalitatief goede 
mediators wilt hebben. En of een register daar 
automatisch in voorziet is voor mij de vraag. 
Ik denk dat je in een wet behoorlijke eisen zult 
moeten vastleggen op het terrein van opleiding, 
training en ervaring. Vooral ervaring weegt zwaar 
mee. Je ziet in veel vakken dat dat een goede indi
cator is voor kwaliteit. Maar hoe maak je die zicht
baar? Mogelijk kan in het aantal door een media
tor per jaar gefactureerde uren een goed objectief 
criterium worden gevonden. Mij spreekt de relatie 
tussen kwaliteit en ervaring het meeste aan en een 
koppeling met het aantal verrichte mediations en 
het aantal bestede uren lijkt me dan heel zinvol. 
Wat ik in elk geval niet zou willen is een construc
tie die alleen uit formaliteiten bestaat en geen 
substantie heeft.

Hoe zou u de inzet van D66 willen 
samenvatten als het gaat om 
mediationwetgeving?   
Het gaat ons erom dat innovatief naar het rechts
systeem wordt gekeken, met instandhouding van 
het beginsel van normbevestiging en dat op een zo 
informeel mogelijke wijze. De spreekuurrechter is 
hier een uiting van en ik kijk ook met veel belang
stelling naar de wetgeving die experimenteren met 
verschillende vormen mogelijk maakt en rechters 
ruimte biedt.

Het klassieke model, dat meebrengt dat je ergens 
naar toegeleid wordt en als het erop aankomt 
begint met een clash, waarin juristen worden 
opgevoed, is voor mij niet het beste model. 

Ik denk dat het goed is dat er mediationwetgeving 
komt. Dat ligt voor de hand als je wilt dat media
tion een belangrijke plaats inneemt in het systeem. 

En ik denk dat wetgeving een noodzakelijke prik
kel zou geven aan overheden om mediation struc
tureel in te gaan zetten. Ik ben enthousiast over de 
hybride vorm die in het consultatiewetsvoorstel is 
ingebouwd waardoor het mogelijk is om tijdens een 
mediation een rechter te raadplegen. Die kan dan 
een knoop doorhakken waarna de partijen verder 
kunnen met de mediation. Daar in het bijzonder ga 
ik goed naar kijken. b

Fred Schonewille  
is partner in Schonewille & 

Schonewille Legal Mediation, 
legal mediator, auteur, 

docent, onderzoeker en 
redactielid van dit tijdschrift
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interview U bent naast uw werk als advocaat 
psychologie gaan studeren. Wat trok u 
daarin? 
Ik ben tien jaar advocaat geweest en ik heb 
gemerkt: in veel zaken wil maar één partij iets en is 
de ander erop gericht de status quo te handhaven. 
In die periode ben ik begonnen met psychologie. 
Ik zat in het energierecht en trad op voor buiten-
landse energiebedrijven of nieuwe toetreders, 
tegen de gevestigde energiebedrijven. Ik wilde 
begrijpen wat daar gebeurde; ik zag professionals 
huilen op de wc en er waren soms spelletjes aan de 
gang. Ik zag op tal van vlakken dat het recht maar 
een beperkt instrument is en wilde meer begrij-
pen wat het gedrag van mensen stuurt, wat hen 
in beweging brengt. Dat vond ik ontzettend leuk. 
Ik kon dat toen combineren met onderzoek naar 
hoe mensen juridische procedures ervaren, zoals 
bij letselschade na verkeersongevallen. Het recht 
is gericht op het reguleren van publiek gedrag. 
Hoe kan het recht effectiever functioneren en 
waar mogelijk rekening houden met wat mensen 
echt drijft? Wat gebeurt er nu en hoe verhoudt dat 
zich tot wat mensen verwachten? Als een kind op 

het schoolplein een ander kind bezeert, moet de 
veroorzaker naar het kind dat pijn heeft toegaan. 
In het aansprakelijkheidsrecht is het andersom: 
wie letselschade oploopt moet in actie komen 
en bewijzen dat hij ziek is. Dat past niet bij het 
schoolpleinscript. Ik ben in de psychologie afge-
studeerd in de methodenleer, de technische kant. 
Veel empirisch juridisch onderzoek was kwalitatief 
of observeerde verbanden. Ik wilde ook oorzaak-
gevolgrelaties vaststellen. Dan krijg je namelijk 
meer inzicht in wat er nu precies gebeurt. Dat deed 
ik in mijn proefschriftonderzoek waarin ik rechten 
en psychologie integreerde.1

U hebt onderzoek gedaan naar procedu-
rele rechtvaardigheid. Wat zijn de bouw-
stenen van procedurele rechtvaardigheid 
en is daar de laatste jaren nog iets in 
veranderd? 
We kunnen ervaren procedurele rechtvaardig-
heid in een juridische context nu goed meten. Er 
is eigenlijk een rijtje van acht dingen over. Het 
gaat over professionele en competente, deskundige 
beslissers, over respectvolle en beleefde behande-

Door Petra Jonkers
Foto’s: Barbara Kieboom

Liesbeth Hulst is jurist en psycholoog en deed voor haar proefschrift 
onderzoek naar ervaren procedurele rechtvaardigheid tijdens rechts
zittingen. Justitiabelen letten op hoe de rechter hen behandelt om te 
begrijpen hoe de rechter hen ziet en wat er in de zitting gebeurt. Dit is 
deels ook in mediations te herkennen. 

Liesbeth Hulst: 
‘De bejegening kan de
   vertrouwensrelatie
 maken of breken’ 
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 De normale situatie is dat mensen die 
op een rechtszitting verschijnen heel 
erg beïnvloed worden door hoe zij door 
de rechter worden behandeld 

ling en over de vragen: ben ik gehoord en mocht 
ik mijn mening geven? Is er oprecht naar mijn 
mening geluisterd? Dat is iets anders dan gelijk 
krijgen. Is wat ik heb gezegd verwerkt en serieus 
genomen? Tot slot: ben ik eerlijk en rechtvaardig 
behandeld? Procedurele rechtvaardigheid gaat dus 
over treatment fairness. Word ik als een gerespec-
teerd en volwaardig lid van de samenleving gezien? 
Dat wordt afgeleid uit hoe de rechter, als belang-
rijk vertegenwoordiger en symbool van de samen-
leving, jou behandelt.  

Wij vinden nu duidelijke effecten van procedurele 
rechtvaardigheid op vertrouwen in en gezag van 
individuele rechters en de rechtspraak in Neder-
land. Het bestaande onderzoek naar procedurele 
rechtvaardigheid in een juridische setting was 
alleen correlationeel en daarin werd deelnemers 
gevraagd naar ervaringen in het verleden: hebt u 
in de afgelopen jaren contact gehad met rechters 
of politie? Dan werd er een verband gevonden. Er 
was wel psychologisch onderzoek dat effecten 
van procedurele rechtvaardigheid op menselijke 
reacties liet zien, maar dat werd vrijwel uitslui-
tend uitgevoerd met universiteitsstudenten in het 
psychologielab. Mijn experimentele onderzoek 
is in de rechtbank gedaan bij verschillende typen 
rechtszittingen onder mensen uit alle lagen van de 
bevolking, voorafgaand en na afloop van de zitting. 
Dan komen andere dingen naar boven. Verschillen 
tussen sociale klassen en groepen. Dat draagt juist 
bij aan de robuustheid van psychologische resulta-
ten. Ik kon ‘draaien aan knoppen’. Daarmee bewij-
zen we dat de normale situatie is dat mensen die 
op een rechtszitting verschijnen heel erg beïnvloed 
worden door hoe zij door de rechter worden behan-
deld (procedurele rechtvaardigheid) en dat heb ik 
nu ook gecontroleerd uit kunnen zetten. 

Onderzocht u ook wat de rechter 
ter plekke deed aan procedurele 
rechtvaardigheid? 
Ik heb onderzocht hoe rechtzoekenden en verdach-
ten zich tijdens hun zitting door de rechter behan-
deld voelen, en of dit invloed heeft op belangrijke 
reacties van rechtzoekenden. Ik heb in dit onder-

zoek niet meegenomen hoe rechters zich objectief 
gedroegen tijdens de zitting. Het gaat bij procedu-
rele rechtvaardigheid om de subjectieve beleving 
in het hoofd van ontvangers. Dus is het de vraag: 
waaróm doet procedurele rechtvaardigheid ertoe 
in rechtszittingen? Dat laat mijn onderzoek zien. 

Mensen voelen zich geëvalueerd en weten zich 
beoordeeld in een rechtszaak; dat kan trouwens ook 
bij mediation. Jouw gedrag en financiële situatie 
worden kritisch bekeken in een heel formele setting, 
rechters zitten soms iets hoger, je moet door poort-
jes. Dat levert een geïnhibeerde, geremde situ-
atie; inhibitie speelt in alarmerende of simpelweg 
verwarrende situaties, zoals ook het verschijnen 
op een rechtszitting. Je probeert dan te begrijpen: 
wat gebeurt hier? Hoe moet ik me hier gedragen? 
In je hoofd gaat dan een stopbord aan: je normale 
gedrag stopt tijdelijk om eerst te kunnen kijken naar 
wat er in de zitting gebeurt en vooral naar hoe de 
rechter jou behandelt. Als dat inderdaad zo werkt, 
zo was ons idee, dan zou je moeten zien dat als dat 
stopbordsysteem in het hoofd van rechtzoekenden 
wordt ‘uitgezet’, rechtzoekenden minder beïnvloed 
worden door hoe de rechter hen behandelt. 

Om dit te testen deden we verschillende studies 
bij straf- en insolventiezittingen waarin steeds de 
helft van de deelnemende justitiabelen voordat ze 
hun zitting ingingen een schriftelijke vragenlijst 
invulden met daarin vier korte open vragen waar-
van bewezen is dat die het inhibitiesysteem ‘uitzet-
ten’. Op die manier lieten we justitiabelen terug-
denken aan een situatie in hun eigen leven waarin 
ze zich niet beoordeeld voelden, vrij waren. Je laat 
ze dan die situatie beschrijven en hoe ze zich toen 
gedroegen en voelden. De andere helft van de justi-
tiabelen ging gewoon hun zitting in zoals ze altijd 
doen, of vulden vooraf neutrale controlevragen in.

In alle rechtbankstudies vonden we steeds dat er 
een heel sterk verband was tussen procedurele 
rechtvaardigheid en vertrouwen in rechters en het 
aan rechters toegekende gezag. Maar dat verband 
viel weg als justitiabelen voor hun zitting die open 
vragen over het zich niet beoordeeld voelen hadden 
ingevuld. Dat bewijst dat de normale situatie in 
rechtszittingen is dat justitiabelen sterk beïnvloed 
worden door hoe de rechter hen behandelt. En dit 
impliceert dat justitiabelen hierdoor zo beïnvloed 
worden omdat zij willen begrijpen hoe de rechter 
hen ziet en wat er in hun zitting gebeurt. 

Dat klinkt bijna als therapie, dat er iets 
valt aan en uit te zetten. 
Ik heb het met Tom Tyler (beroemd onderzoeker 
naar procedurele rechtvaardigheid, red.) bespro-
ken. Hij zei: ‘Zou je dit inzicht niet ook kunnen 
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Veel rechters vinden het interessant 
om een beetje inkijk te hebben in het 
hoofd van justitiabelen, een beeld te 
hebben van hoe mensen binnenkomen

gebruiken en mensen soms meer geïnhibeerd 
willen maken, door bijvoorbeeld de politie aan 
verkeersdelinquenten te laten vragen: wat zou uw 
buurvrouw of moeder hiervan vinden?’ Als een 
soort shaming, om de groepsnorm meer saillant te 
maken. In mijn onderzoek heb ik dat uitzetten niet 
als iets normatiefs gebruikt, maar als onderzoeks-
techniek om na te gaan of procedurele rechtvaar-
digheid er echt toe doet in rechtszittingen. Meer 
zoals je onderzoek zou doen in de ruimte, in condi-
ties zonder zwaartekracht, om na te gaan hoe de 
zwaartekracht werkt. Ik kon bij echte rechtzoeken-
den immers niet variëren of ze eerlijk of oneerlijk 
door de rechter werden behandeld. Mijn insteek is 
dat ik beschrijf hoe mensen in zittingen reageren 
en niet om te zeggen of hun natuurlijke reactie nou 
wel of niet een goed iets is; wel dat het zou kunnen 
dat in zulke formele settings de stopbordreactie 
heviger is en daarmee de invloed van procedurele 
rechtvaardigheid op reacties van mensen sterker 
is dan in een minder formele context zoals media-
tion. Maar dat heb ik niet onderzocht.

Hebben onervaren mensen meer last van 
inhibitie? 
Naarmate de situatie nieuwer en onbekender en 
belangrijker voor iemand is, kan de stopbordreac-
tie sterker zijn en dan wordt het effect van proce-
durele rechtvaardigheid op hun reacties groter. In 
een andere rechtbankstudie vonden we dat recht-
zoekenden die veel sociale afstand ervaren tot 
rechters, rechters minder gezag toekennen. Dat 
sluit aan bij ander onderzoek waarin we vonden 
dat er onder burgers met een lagere opleiding 
sprake was van verborgen wantrouwen in Neder-
landse rechters. Maar we vonden ook dat voor die 
groep rechtzoekenden die rechters als een onbe-
kende sociale groep ervaren, de samenhang tussen 
hoe ze bejegend werden door de rechter en het aan 
rechters toegekende gezag veel sterker was. Voor 
hen lijkt het dus nog belangrijker dat de rechter die 
een belangrijk symbool van de samenleving is, jou 
ziet als iemand die erbij hoort en er toe doet in de 
Nederlandse samenleving, als volwaardig lid daar-
van. Dus door procedurele rechtvaardigheid lijken 
negatieve gevolgen van statusverschillen, zoals 
verminderd vertrouwen en gezag van rechters, als 
het ware te kunnen worden gerepareerd. 

Gaat het vooral om het beïnvloeden van 
de perceptie, of is het de bedoeling dat de 
rechter ook ‘betrouwbaarder’ wordt, dat 
die werkelijk beter gaat luisteren? 
Uiteindelijk moeten rechters het toch zelf integre-
ren in hun werk. Ik geef ook cursussen aan rechters 
en ik merk dat veel rechters het interessant vinden 
om een beetje inkijk te hebben in het hoofd van 
justitiabelen, een beeld te hebben van hoe mensen 

binnenkomen. En dan de gevolgen van die sociale 
statusverschillen, waarvan ze zich niet zo bewust 
zijn, de speciale groep waarin zij opereren. Het 
interpersoonlijke contact tussen rechter en justiti-
abele op een zitting hoeft niet veel tijd te kosten. 
Als de rechter laat merken dat zij weet wie zij voor 
zich heeft en oprecht luistert naar de mening van 
de justitiabele is het vaak al snel goed. En dat inter-
persoonlijke contact heeft heel grote effecten op 
belangrijke reacties van justitiabelen. Het bepaalt 
mede of je als rechter maatschappelijk effectief 
bent. Dat kun je niet ondergesneeuwd laten. 

Onderzoek laat ook zien wat het effect is 
van een vriendelijke opmerking van een 
arts, een schouderklopje. Die arts gaat 
ook iets over je zeggen…
Of als een arts eromheen draait: in onderzoek naar 
medische fouten zien we hoezeer dat een rol speelt. 
Wat de vertrouwensrelatie kan maken of breken zit 
in de bejegening. Ook daar werken mensen vanuit 
een expertrol. Maar het is voor de medische en 
juridische experts ook moeilijk om te schakelen 
tussen verschillende rollen. Bijvoorbeeld bij rech-
ters: tussen de rol van juridisch beslisser, gespreks-
voerder, soms een schikking bewerkstelligen, dan 
weer tot een beslissing komen. Dan nemen rech-
ters misschien juist weer een beetje afstand om 
daar te komen. Omgekeerd zie je ook afstand bij 
justitiabelen en patiënten. Pas als mensen buiten 
de spreekkamer zijn, weten ze weer wat ze wilden 
zeggen of vragen. Het zijn twee werelden die elkaar 
ontmoeten. 

Je zit als rechter inside the legal bubble. Mensen 
komen gedragsgeremd binnen. En ook door de 
sociale afstand laten justitiabelen niet het achter-
ste van hun tong zien. Rechters denken vaak dat 
zij alle rangen en standen zien langskomen, maar 
zij krijgen maar een beperkt deel te zien van de 
mensen die langskomen. 

Uw onderzoek raakt aan de psychologie 
van statusverschillen. Speelt dat ook bij 
mediation? 
Mijn beeld is dat bij mediation de klanten vaker uit 
het bovensegment komen. Dat zit in die redzaam-
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Ik vind in mijn onderzoek dat burgers 
met een lagere opleiding sociale afstand 
ervaren tot Nederlandse rechters

heid, dat mensen bij mediation zelf actief hun 
conflicten moeten oplossen. Ik denk dat het veel 
mensen aan denk- en doevermogen ontbreekt. 
Mensen met minder opleiding of kennis zullen 
hiervoor minder goed zijn toegerust. Maar ook 
mensen met een hogere opleiding en een goed 
inkomen kan het aan doevermogen ontbreken om 
zelf actief hun conflicten op te kunnen lossen, juist 
op momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een 
echtscheiding of een arbeidsconflict. Of statusver-
schillen daar doorwerken? Ik vind in mijn onder-
zoek dat burgers met een lagere opleiding soci-
ale afstand ervaren tot Nederlandse rechters. Dat 
vind ik ook onder een deel van rechtzoekenden in 
de rechtbank. En ik vind dat mensen die sociale 
afstand tot rechters ervaren weinig vertrouwen in 

rechters hebben en rechters minder gezag toeken-
nen. Het is denkbaar dat ook mediation en hoog-
opgeleide mediators door mensen met een lagere 
opleiding als een onbekende wereld worden erva-
ren en zij daarin minder vertrouwen hebben. En 
weten mensen met een lage sociaal-economische 
positie de weg naar een mediator te vinden? Het is 
een andere wereld. Ik denk niet dat ze weten hoe 
ze daar moeten komen. Maar dat is speculatie. 

Het grote voordeel van mediation is dat je kunt 
zoeken naar een redelijke oplossing buiten de regel-
tjes van de wet. Maar alle partijen moeten bereid 
zijn om te onderhandelen en het ook kunnen en 
doen. Omdat bij mediation partijen zelf een actieve 
rol moeten spelen in het samen oplossen van hun 
problemen, zou mediation voor zwakkere partijen 
ongunstiger kunnen uitpakken. Eigenlijk moet jij 
het proces sturen en voor ogen hebben naar welke 
oplossing je toe wilt. Dan moet je zelf het nodige 
weten en een advocaat op de achtergrond hebben. 

Verder is mediation moeilijk als het conflict eigen-
lijk gaat over verschillende principes over hoe een 
persoon zich zou moeten gedragen of wat passend 
is in die situatie. Dat soort principes gaan over wie 
wij zijn als mensen. Als iemand het niet eens is 
met jouw principes, lees je daarin dat jouw gedrag 
verkeerd is en jij een slecht persoon bent. Psycho-
logisch onderzoek laat zien dat over dergelijke 
waardenconflicten met een morele lading eigenlijk 
niet valt te onderhandelen. Kees van den Bos en ik 
hebben dat ook beschreven in het NJB naar aanlei-
ding van het HiiL-rapport.2 Er lijken wel interven-
ties te zijn waardoor waardenconflicten beter door 
onderhandeling kunnen worden opgelost, zoals 
door de waarden van de ander te bevestigen, je 
mensen eerst over de waarden laat praten, of het 
tot zuiver technische kwesties te beperken. Maar 
het blijft lastig. 

Mediation biedt geen uniforme oplossing. Uitein-
delijk moet ook mediation uit de sfeer van het gelo-
ven komen. 

Wat bedoelt u daar precies mee? 
Procedurele rechtvaardigheid werd ook lang 
gezien als iets waar men naar believen wel of niet 
in kon geloven. Net als bij mediation zijn er voor- 
en tegenstanders. Ik krijg de indruk dat er wel wat 
weerstand en koudwatervrees is tegenover media-
tion. Bij mediation speelt daarbij ook een rol dat 
mediationprojecten vaak zijn verknoopt met finan-
ciële en organisatorische overwegingen. Beleid zou 
moeten zijn gebaseerd op dingen waarvan bewezen 
is dat ze werken. Het is nu een empirisch feit dat 
procedurele rechtvaardigheid in rechtszittingen 
belangrijke reacties van justitiabelen beïnvloedt. 
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Omdat bij mediation partijen zelf 
een actieve rol moeten spelen in het 
samen oplossen van hun problemen, 
zou mediation voor zwakkere partijen 
ongunstiger kunnen uitpakken

Petra Jonkers is 
politicoloog, rechtssocioloog, 
tekstschrijver en redactielid 
van dit tijdschrift.

Ook als men beleid wil inzetten op mediation moet 
men weten waar men het over heeft. Er wordt nog 
te weinig onderscheid gemaakt tussen wanneer 
mediation wel en niet werkt. Die kennis zou je 
moeten preciseren en verbreden. 

In mijn beleving is mediation juist de 
vleesgeworden procedurele rechtvaardig-
heid. Kun je ook zeggen dat een recht-
vaardige procedure ook tot de meest 
aanvaardbare uitkomst leidt?
Als het proces van mediation werkt, komt dat naar 
mijn mening door de ervaring van procedurele 
rechtvaardigheid. Ik denk alleen niet dat media-
tion per se leidt tot hogere procedurele rechtvaar-
digheid dan andere juridische procedures, nog 
los van dat het zou kunnen zijn dat de invloed 
van procedurele rechtvaardigheid op het gedrag 
van mensen in formelere settings groter is. Er is 
bijvoorbeeld onderzoek van Allan Lind en collega’s 
uit 1990 waarin verschillende afhandelingsmoda-
liteiten zijn vergeleken in letselschadezaken. Ze 
onderscheidden afdoening door de civiele recht-
bank, door aan de rechtbank verbonden arbitrage, 
door een soort judicial settlement conferences met 
een echte rechter – het meest vergelijkbaar met 
mediation – en tot slot schikking zonder procedu-
re. Mensen vonden het proces van de civiele recht-
bank en de arbitrage het meest rechtvaardig, meer 
dus dan het proces van settlement conferences, 
en van settlement conferences vonden ze ook de 
uitkomsten tegenvallen. 

Als een mediationproces als zeer procedureel 
rechtvaardig wordt ervaren kan dat ook tot grote-
re acceptatie van de uitkomst leiden. Hoewel dat 
lastiger is om te meten, ik zei het al, er zijn meer 
factoren die bepalen of de uitkomst wordt geac-
cepteerd en nageleefd. Of mediation tot meer 
aanvaardbare uitkomsten leidt juist omdat het 
door partijen zelf is onderhandeld? Dat lijkt me 
niet voldoende bewezen.
Maar misschien heb je in mediation wel meer 
ruimte en tijd voor procedurele rechtvaardigheid. 
Het mediationproces an sich geeft heel veel ruimte 
voor proces-controle, wat ook hoort bij procedu-
rele rechtvaardigheid. Maar de ervaring van proce-
durele rechtvaardigheid zit het meeste in: word ik 
serieus genomen en als volwaardig lid van de groep 
gezien? Procedurele rechtvaardigheid geeft dan 
wel een empowerment-effect.

Om mediation te kunnen onderzoeken moet 
je weten waar je het over hebt. Er zijn 100-plus 
manieren van mediëren. En er lijkt geen eendui-
dige taxonomie. Ook worden begrippen als medi-
aton en mediationvaardigheden vaak in één adem 
genoemd. Maar als mediationvaardigheden worden 

ingezet door overheidsambtenaren in het contact 
met burgers, blijven zij partij in plaats van neutrale 
derde. Mijn eigen ervaring met mediation is dat de 
ene mediator een flink andere aanpak kan hebben 
dan de ander. En wordt zonder erkende procedure 
niet de persoon van de mediator doorslaggevend in 
plaats van de techniek? Is er een klik? Waar kom 
ik dan terecht? Hoe sturend of hoe transparant is 
de mediator? Dat weet je niet van te voren. Ook 
de context is belangrijk. Jurist-mediators lijken 
bijvoorbeeld vaak succesvoller dan psycholoog-
mediators, juist doordat ze de juridische kaders 
kennen die partijen kunnen helpen bij het zoeken 
naar een oplossing. Zoals je bij een scheiding de 
alimentatie moet regelen en het huis verdelen. Dan 
heb je er minder aan om enkel de achterliggende 
pijn uit te diepen. 

Mediation kan ook doodeng zijn, zeker als er veel 
op het spel staat. Ook mediation kan een alar-
merende of ten minste verwarrende situatie zijn. 
Op het moment dat je je rechtvaardig behandeld 
voelt en een beetje begrijpt wat er gebeurt, dan 
kalmeert dat alarmsysteem. Ik adviseer rechters 
dan ook: realiseert u zich dat vooral aan het begin 
van de zitting justitiabelen heel erg letten op hoe 
ze door u worden bejegend. Dat zal ook bij media-
tion gelden. En geef mensen een idee wat er tijdens 
de zitting zal gaan gebeuren. Het lijkt me belang-
rijk voor mediators om dat ook te doen. Je ervaart 
onbehagen als je geen idee hebt wat er gaat gebeu-
ren in het mediationproces. b

Noten
1.  L. Hulst (2017). Experimental legal studies on perceived 

procedural justice and trust in law and society. 
Dissertatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

2.  M. Barendrecht, K. van Beek & S. Muller (2017). 
Menselijk en rechtvaardig. Is de rechtsstaat er voor 
de burger? Den Haag/Tilburg: Hague Institute for 
Innovation of Law (HiiL).
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Klagen mogelijk na ondertekening 
gezamenlijke verklaring?1

M-2017-11/TC 2018, nr. 5

In de eerste van de drie hier te bespreken zaken 
ging het om de formele vraag of klager ontvan-
kelijk was in zijn klacht. Volgens de mediator had 
de klachtbehandeling bij de Stichting Kwaliteit 
Mediators (SKM) geleid tot een volledige overeen-
stemming tussen partijen over de afwikkeling van 
de klachten van klager. Een voor deze zaak essen-
tieel element daarvan was dat partijen hadden 
afgesproken dat klager geen tuchtprocedure 
aanhangig zou maken. In het kader van de afwik-
keling van de klachtenprocedure bij de SKM had 
een drietal exemplaren van een zogeheten Geza-
menlijke Verklaring gecirculeerd. Slechts één van 
de drie exemplaren daarvan was door alle partijen 
ondertekend. Nadat de mediator het eerste, ook 
al door de andere partijen ondertekende, exem-
plaar van zijn handtekening had voorzien, consta-
teerde hij dat daarin een kennelijke verschrijving 
in de vorm van een mogelijke dubbele ontkenning 
gelezen zou kunnen worden. Daarop vroeg hij de 
klachtbehandelaar deze omissie te herstellen. Dat 
leidde er bij klager toe dat hij op een ander punt 
ook nog een wijziging in die gezamenlijke verkla-
ring wilde aanbrengen. Hiermee ging de media-
tor niet akkoord. Na een aantal verwikkelingen, 
die er voor de becommentariëring van deze zaak 
niet toe doen (maar die overigens wel tot onno-
dige verwarring leidden), diende klager alsnog 
een klacht in bij de tuchtcommissie. De tuchtcom-
missie stelde vast dat in ieder geval één exem-
plaar van de gezamenlijke verklaring kort nadat 
over de inhoud daarvan overeenstemming was 
bereikt, door alle betrokken partijen was onder-
tekend. De mediator had dat exemplaar namelijk 
op enig moment in de procedure ingebracht. Dat 

ene, door alle partijen ondertekende, exemplaar 
van de gezamenlijke verklaring nam de tuchtcom-
missie dan ook als basis voor wat partijen over-
eengekomen waren. De tuchtcommissie conclu-
deerde dus tot niet-ontvankelijkheid van klager 
in zijn klacht omdat partijen hadden afgesproken 
dat klager geen tuchtprocedure zou initiëren. 

Ik maak twee opmerkingen ter lering ende vermaak. 
In de eerste plaats herhaalde de tuchtcommis-
sie nog maar eens dat de klachtenprocedure bij 
de SKM en die bij de Stichting Tuchtrechtspraak 
Mediatiors (STM) (voor de tuchtcommissie en in 
hoger beroep het college van beroep) verschillende 
procedures zijn. De tuchtcommissie is geen hoger 
beroep instantie van de klachtbehandelaar van de 
SKM. De SKM doet ook geen uitspraken. Zo heeft 
het enkele feit dat een klager aanvankelijk te kennen 
heeft gegeven tevreden te zijn met de afloop van de 
klachtbehandeling bij de SKM, niet tot gevolg dat hij 
daarna niet een klacht bij de tuchtcommissie kan 
indienen.1 Een tweede punt betreft de wijze waarop 
de mediator verweer had gevoerd. Die had in zijn 
oorspronkelijke verweerschrift kennelijk alleen het 
(formele) niet-ontvankelijkheidsverweer gevoerd. 
Pas tijdens de mondelinge behandeling betoogde (de 
gemachtigde van) de mediator dat, mocht de tucht-
commissie tot de conclusie komen dat klager wél 
ontvankelijk zou zijn, hij om die reden tijdens die 
mondelinge behandeling ook inhoudelijk verweer 
wenste te voeren. De voorzitter van de tuchtcom-
missie deelde de mediator daarop mede dat die al 
tweemaal in de gelegenheid was geweest om ook 
inhoudelijk verweer te voeren en dat het jammer 
was dat hij van die gelegenheid geen gebruik had 
gemaakt. Immers: het beginsel van hoor en weder-
hoor brengt met zich mee dat klager niet pas tijdens 
de mondelinge behandeling (‘op zitting’) met een 
inhoudelijk verweer wordt geconfronteerd. Dit 
probleem loste de voorzitter overigens op door een 
extra mondelinge behandeling te bepalen, voor het 
geval de tuchtcommissie zou besluiten dat klager 
wel ontvankelijk was in zijn klacht. Zo ver is het dus 
niet gekomen.

Ontvankelijk of niet?
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In deze rubriek annoteert 
Aai Schaberg uitspraken 
van de tuchtcommissie en 
van het college van beroep 
van de Stichting Kwaliteit 
Mediators.

De tuchtcommissie concludeerde tot niet-
ontvankelijkheid van klager in zijn klacht omdat 
partijen hadden afgesproken dat klager geen 
tuchtprocedure zou initiëren



In de laatste zaak draaide het om de vraag of 
de mediator voldoende transparant (gedrags- 
 regel 2), onafhankelijk (gedragsregel 4) en onpar-
tijdig (gedragsregel 5) had gehandeld, zo vatte de 
tuchtcommissie de in vragende, algemene bewoor-
dingen geformuleerde klachten samen. Ook 
verweet klaagster de mediator (op dezelfde impli-
ciete wijze) onvoldoende regie te hebben gevoerd 
over het mediationproces (gedragsregel 8). Het 

ging om een arbeidsrechtelijk probleem. Op enig 
moment ondertekende klaagster ‘onder protest’ 
een aangepaste functieomschrijving. Daaraan 
besteedde de mediator geen aandacht, blijkens het 
feit dat zij daarna een concept vaststellingsover-
eenkomst had opgesteld met daarin opgenomen 
dat: ‘De komende weken (…) een nieuwe func-
tieomschrijving wordt opgemaakt en met elkaar 
doorgenomen en na acceptatie ondertekend en 
toegezonden aan de mediator.’ Daarop leverde 
klaagster commentaar en verzond de mediator 
een tweede concept vaststellingsovereenkomst, 
waarin de onderhavige passage ongewijzigd was 
opgenomen. Klaagster stuurde vervolgens weder-
om commentaar op dit aangepaste concept. Daar-
na was er bijna twee maanden geen contact meer 
tussen klaagster en de mediator. Wel vond er in 
de tussentijd kennelijk wel min of meer regelma-
tig contact plaats tussen de mediator en de verte-

Dwang, en radiostilte en andere 
ongewenste situaties
M-2018-3/TC 2018, nr. 5

In deze zaak speelden er klachten in het kader van 
de begeleiding door de mediator van klager en diens 
ex-echtgenote bij hun echtscheidings perikelen. De 
mediator begeleidde partijen bij twee mediations. 
De eerste mediation resulteerde in een tussen 
partijen ondertekend convenant waarin onder 
meer afspraken waren gemaakt over (de omgang 
met) de kinderen, partneralimentatie en de echte-
lijke woning. Na verloop van tijd verzochten partij-
en de mediator een tweede mediation te beginnen 
in verband met problemen in de communicatie 
tussen hen beiden, de omgangsregeling voor de 
kinderen en de verkoop van de echtelijke woning. 
De tweede mediation is voortijdig geëindigd. In de 
eerste plaats had klager een aantal klachten die de 
eerste mediation betroffen. Daarover oordeelde de 
tuchtcommissie dat klager daarin niet-ontvanke-
lijk was, omdat die niet binnen de voorgeschreven 
termijn van achttien maanden, zoals bepaald in 
artikel 5 lid 3 van het Reglement STM, waren inge-
diend.3 Voor zover het ging om klachten die betrek-
king hadden op de tweede mediation wees de tucht-
commissie die allemaal af. Hoewel de mediator op 

Na achttien maanden klagen
M-2018-2/TC 2018, nr. 5 2

enig moment een derde partij had ingekopieerd 
op een e-mail aan klager en diens ex-echtgenote, 
zag de tuchtcommissie hierin geen schending van 
de vertrouwelijkheid. In dit verband had klager 
kennelijk met name geklaagd over het feit dat die 
derde daarmee de beschikking had gekregen over 
vertrouwelijke persoonsgegeven. Omdat het hier 
alleen ging om e-mailadressen en de mediator al na 
twee dagen na verzending van de bewuste e-mail 
de derde had verzocht die te verwijderen, over-
woog de tuchtcommissie dat ‘onder de omstan-
digheden van het geval deze handelwijze toch 
niet klachtwaardig was’. Dit afgezien van het feit 
dat het inkopiëren van die derde zonder toestem-
ming van partijen op zich niet geoorloofd was.  
 
Zoals dat wel vaker gebeurt, formuleerde klager 
in deze zaak ook een groot aantal verwijten aan 
het adres van de mediator, zonder die afdoende te 
onderbouwen of werden die wél afdoende gemoti-
veerd betwist door de mediator. Dan kan de tucht-
commissie weinig meer doen dan (ook) die klach-
ten afwijzen. Zo geschiedde ook hier. 

De 
tuchtcommissie 
overwoog 
dat ‘onder de 
omstandigheden 
van het 
geval deze 
handelwijze 
toch niet 
klachtwaardig 
was’
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Noten
1.  Zie M-2016-18/TC 2017, nr. 4 en M-2017-9/TC 2018, nr. 1.  
2. De zaak M-2018-1 is ingetrokken.
3.  Het gaat hier om een discretionaire bevoegdheid. De tekst van artikel 5 lid 3 van 

het Reglement STM luidt: ‘De voorzitter kan (cursivering AS) beslissen dat een 
klacht die meer dan achttien maanden na de beëindiging van de mediation wordt 
ingediend, buiten behandeling blijft.’



genwoordiger van de werkgever van klaagster. Ook 
middels in ieder geval één e-mail waarin de media-
tor de werkgever in overweging gaf om nog één 
mediationbijeenkomst te houden om alsnog tot 
overeenstemming te komen. ‘Dat geeft ook haar 
nog een kans en kun jij het stuk waar je klaar mee 
bent (…) nog een keer uitspreken. Dan stemmen we 
gelijk de overeenkomst af en kunnen jullie ter plek-
ke tekenen. Wat vind je van het idee?’, zo staat ook 
in de e-mail. De werkgever vond dit kennelijk geen 
goed idee. Die gaf er de voorkeur aan de totstand-
koming van de vaststellingsovereenkomst uit te 
stellen, mede gezien de door klaagster voorgestel-
de maar voor hem niet acceptabele wijzigingen en 
de ondertekening ‘onder protest’ door klaagster 
van de aangepaste functieomschrijving.

De mediator stelde tijdens de procedure bij de 
tuchtcommissie in die periode wel geprobeerd 
te hebben ook telefonisch contact te krijgen met 
klaagster en ook terugbelverzoeken te hebben 
achtergelaten. De mediator erkende dat zij had 
geprobeerd door middel van pendelen en caucus-
sen de zaak in beweging te krijgen. De eerste 
keer dat er weer contact was tussen klaagster en 
de mediator, was echter toen de mediator een 
afspraak had op het kantoor van de werkgever 
van klaagster. Die afspraak bleek (vooral ook) te 
gaan over een mogelijke vervolgopdracht van de 
werkgever aan de mediator. Klaagster was van dit 
bezoek niet op de hoogte gesteld. De mediator en 
klaagster hebben elkaar toen wel in het kantoor 
van de werkgever gesproken. Kort daarna bericht-
te klaagster de mediator dat zij haar niet langer 

neutraal en onafhankelijk vond. In antwoord hier-
op heeft de mediator de mediation beëindigd.

Op grond van deze feiten kwam de tuchtcommis-
sie tot de conclusie dat alle hiervoor verwoorde 
klachten gegrond waren. Het begint denk ik bij 
het feit dat de mediator onvoldoende transparant 
was over het mediationproces. Vormen van pende-
len en caucussing kunnen onder omstandigheden 
wenselijk en/of nuttig zijn. Maar daarover moet 
wel duidelijk worden gecommuniceerd. Ook het 
feit dat er naar de indruk van klaagster lange tijd 
radiostilte was geweest, had de mediator kunnen 
voorkomen door haar, toen zij klaagster telefonisch 
niet kon bereiken, (een) e-mail(s) te sturen met het 
verzoek haar te bellen. Dat klaagster verrast was 
door het bezoek van klaagster aan het kantoor van 
haar werkgever verbaast in dit verband ook niet. 
En dat er (kennelijk) alleen nog maar meer twij-
fels rezen over haar neutraliteit en onafhankelijk-
heid toen de directe aanleiding voor dat bezoek 
bleek, verbaast nog minder. Dit wil overigens niet 
zeggen dat de mediator geen vervolgopdrachten 
mag aannemen, maar hier geldt zeker ook: zo lang 
de mediation nog loopt moet met contacten daar-
over extra zorgvuldig worden omgegaan. Tot slot: 
gedurende die radiostilte liet de mediator zich te 
veel leiden door de werkgever. De hiervoor geci-
teerde tekst uit de e-mail van de mediator aan de 
werkgever van klaagster is hierin inderdaad illus-
tratief. Kort en goed: een opeenstapeling van geho-
noreerde klachten leidde tot de maatregel van een 
berisping.

Een 
opeenstapeling 
van 
gehonoreerde 
klachten leidde 
tot de maatregel 
van een 
berisping

Aai Schaberg is zelfstan-
dig advocaat, mediator 
en redactielid van dit 
tijdschrift.
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De Conflicttour is letterlijk een 
wandeltocht langs verschillende plekken met een 
conflictverhaal. Als mediator leid je een groep 
belangstellenden langs een aantal bezienswaardig-
heden in jouw stad of regio die in het teken staan 
van een conflict dat zich hier recent of langer gele-
den heeft afgespeeld. Vaak is getracht het conflict 
op te lossen via het recht of door het uitbuiten 
van een machtspositie. De weg van de dialoog en 
mediation, door op zoek te gaan naar de belan-
gen achter het conflict, werden en worden nog te 
weinig beproefd. 

Bij elke bezienswaardigheid (‘halte’) staat de groep 
stil en gaan de deelnemers onder leiding van de 
mediator in gesprek over het conflict, de gekozen 
oplossingen en de gevolgen daarvan. En natuur-
lijk wordt de vraag gesteld of het conflict mediabel 
zou zijn geweest. En wat zouden dan de mogelijke 
uitkomsten zijn geweest? Vaker dan je zou denken 
blijkt een win-winoplossing mogelijk. 

De insteek van de Conflicttour is om mensen met 
een andere blik naar conflicten te laten kijken. 
Hoe ontstaan ze en hoe ontwar je ze? Hoe komt 

het dat mensen in conflict vaak zo star lijken? 
En hoe kunnen conflictpartners zélf de angel uit 
een conflict halen, met hulp van de mediator? De 
mediator gidst de deelnemers langs de diverse 
haltes en tegelijkertijd langs de basisprincipes die 
ten grondslag liggen aan het mediationvak. 

De Conflicttour biedt deelnemers een wandeling 
met een ‘twist’: al wandelend krijgt mediation 
een concreet gezicht, worden creatieve processen 
aangewakkerd en en passant wellicht zelfs nieuwe 
vaardigheden geleerd. Als je van wandelen en van 
mediation houdt, is de CvC Conflicttour voor jou 
misschien wel dé manier om mediation tijdens de 
Week van de mediation van 15 t/m 19 oktober 2018 
– maar natuurlijk ook nog daarna – verder op de 
kaart te zetten! 

Interesse? 
De complete handleiding voor het organiseren 
van een CvC Conflicttour vind je in de PR-toolkit 
onder Mediationweek op de website van de Neder-
landse Mediatorsvereniging, www.mediatorsver-
eniging.nl.

Wandelen langs conflicten

In deze rubriek besteden we aandacht aan een opmerkelijk initiatief om mediation 

onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Linda Reijerkerk, directeur 

van het Centrum voor Conflicthantering (CvC), bedacht de CvC Conflicttour. 

Een speelse, inspirerende én gezonde manier om mensen bekender te maken met 

mediation en het vak van de mediator. 
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Frederique van Zomeren 
is voorzitter van de 
Mediatorsfederatie 
Nederland

De derde dinsdag in september: Prinsjesdag. Een 
feestdag. En dit jaar niet alleen vanwege de mooie 
hoedjes. Na jaren van lobby, praten, publicaties, 
media, mooie voorbeelden en nog meer lobby 
wordt de financiering van mediation in strafza-
ken nu eindelijk structureel geregeld. De vereende 
krachten van de Rechtspraak, de specialistenver-
eniging VMSZ, de NMv en vele anderen hebben 
hun vruchten afgeworpen. Een humanisering van 
het strafrecht. Daar gaat het natuurlijk om. Een 
strafrecht dat gericht is op herstel, waar het slacht-
offer daadwerkelijk de gebeurtenis kan verwerken 
en verder kan met zijn leven. En ook een verdach-
te of dader kan zo, door het nemen van verant-
woordelijkheid, uit het stigma ‘eens fout altijd 
fout’ blijven. Met verminderde kans op recidive 
als maatschappelijk effect. Vanzelfsprekend dat 
financiering van rechtshulp gericht wordt op deze 
herstelgerichte methodiek, zou je zeggen.

Maar los van dit mooie resultaat, zie ik vooral ook 
de meerwaarde van de gezamenlijke inzet om voor 
elkaar te krijgen wat evident nuttig en nodig is. 
Want het strafrecht is niet het enige terrein van 
conflict waar mediation een waardevolle metho-
diek is om tot duurzame oplossingen te komen.               

Op persoonlijke titel schreef ik eerder samen 
met Maurits Barendrecht (HiLL), Fred Schone-
wille (Schonewille & Schonewille), Peter Ingelse 
(ReulingSchutte) en Jacques de Waart (De Waart 
Mediation) voor het Nederlands Juristenblad het 
artikel Van ‘in gebreke’ naar ‘in verbinding’ (NJB 
2018/1298, afl. 26). Een artikel over de kanteling 
in het denken over conflictbeslechting en waar de 
wetgever deze ontwikkeling zou moeten onder-
steunen. Al jaren wordt er gesproken over medi-
ationwetgeving, met een stevige toonzetting, 
positioneel voor of tegen. Scherp op de vraag van 
competenties en bevoegdheden op het snijvlak van 
mediation en advocatuur. 

Deze auteurs hebben de ruimte benut om vanuit 
verschillende perspectieven te kijken naar de 
waarde van mediation en mediationwetgeving. 
Van daaruit zijn we nieuwe normen gaan defi-
niëren. Vanuit de vraag van de samenleving, de 
behoefte van de burger, het bedrijfsleven en de 
overheid waar het gaat om oplossen van conflicten. 
Wat betekent die vraag voor de beroepsgroep van 
mediators, hoe duid je kwaliteit? En in welke mate 
is kwaliteit een vraag van de overheid of de markt? 

En als laatste de vraag of, hoe en waar je mediation 
kunt institutionaliseren in de bestaande juridische 
context van geschilbeslechting en wat dat betekent 
voor de rol van de rechtspraak en de rechter. In het 
artikel kunt u een reeks van aanbevelingen lezen. 
Waarbij de kern voor mij is dat bevordering nodig 
is om te komen tot mediation als een vanzelfspre-
kende (eerste) stap in conflictoplossing. En dat 
de overheid daar minstens net zoveel budget en 
aandacht voor zou moeten hebben als voor andere 
vormen van geschilbeslechting. 

Maar vooral is het een uitnodiging om voort te 
bouwen op een gezamenlijke inzet om voor elkaar 
te krijgen wat evident nuttig is en nodig. Het kabi-
net nodigt ons uit om met experimenten te komen 
om met betrokken partijen conflicten goed en 
duurzaam op te lossen. Laten we die handschoen 
oppakken en meer goede voorbeelden geven, zoals 
bij (v)echtscheidingen, insolventie, de Onder-
nemingskamer en nog veel meer. Meer gezamen-
lijke lobby, meer media en meer publiceren. We 
weten nu dat het werkt.

Woord van de voorzitter



Zij het huis en de spiegel, hij de auto en de tv. ‘Hier tekenen graag’ – en door naar de volgende. Helaas is het 
werk van een echtscheidingsadviseur niet altijd zo simpel. Voor alles waar ‘cd van jou, cd van mij’ niet het ant-
woord op is, biedt Faster Forward een handige oplossing: geavanceerde software die echtscheidingsadviseurs 
helpt om mediation-processen te stroomlijnen.

Worden de kaarten opnieuw geschud?
Elements: CRM-software voor echtscheidingsadviseurs

Faster Forward’s CRM-oplossing Elements biedt professionals in uiteenlopende sectoren een geïntegreerd online 
platform voor onder meer klantbeheer, agenda- en documentmanagement en urenregistratie. Ook de mediation-
branche – die de afgelopen jaren sterk is gegroeid – kan nu gebruikmaken van deze oplossing. In samenwerking met 
echtscheidingsadviseurs zijn alle mediationprocessen in kaart gebracht en geborgd in Elements.

Transparant en veilig samenwerken
Groot voordeel voor u als mediator is dat u niet meer 
hoeft te zoeken naar klantdata in verschillende syste-
men. Via een eigen klantportaal, de Digimap, werkt u 
transparant en efficiënt samen met uw klant. Hij of zij 
kan hier zelf zijn gegevens aanleveren, inzien en  
aanpassen. Zo bespaart u tijd en levert u altijd de  
juiste dienst. Bovendien heeft u de zekerheid 
dat u te allen tijde AVG-proof bent.

Alimentatie berekenen en  
convenanten opstellen
Verder kunt u met Elements eenvoudig leads  
aanmaken vanaf uw website, documenten genereren 
en dossiers splitsen. Ook is er een koppeling met ali-
mentatierekenprogramma Split-online. Hiermee stelt u 
eenvoudig convenanten op, voert u alimentatie- 
berekeningen uit, creëert u financiële overzichten in 
PDF, maakt u draagkracht-, co-ouderschaps- en netto- 
inkomensberekeningen, en maakt u een vermogens- 
opstelling met verdeling van vermogensbestanddelen. 

Een Elements-gebruiker aan het woord

“Mijn dienstverlening richt zich vooral op de financiële kant van een scheiding. 
Denk hierbij aan inkomen, eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en de 
verdeling van de overige financiële producten. Met Elements beschik ik over 
software waarin ik op relatie-niveau documenten en e-mails op kan slaan. 
Daarnaast kunnen relaties in mijn Digimap veilig documenten uploaden en 
inzien. Zo werk ik in één systeem efficiënt samen met mijn klanten.”

Karin Oosterhuis 
Eigenaar Finance for Life  

en RFEA-adviseur

   info@fasterforward.nl          0164 - 210 240              www.fasterforward.nl

Compleet en overzichtelijk
Naast echtscheidingsadvies richt u zich misschien ook op hypotheek-, verzekerings- en vermogensadvies. Met 
Elements biedt Faster Forward al meer dan tien jaar een softwareoplossing waarin alle klantgegevens en producten 
veilig kunnen worden opgeslagen. Hiermee ondersteunt ons online platform u bij het overzichtelijk in kaart brengen 
van persoonsgegevens, documenten, e-mails en andere data. 
 
Wilt u een online demonstratie of meer informatie over onze oplossingen? Neem gerust contact met ons op.



sdu.nl/zakboekmediator

Mediators beschikken over de nodige bagage en vaardigheden, maar stuiten in de 
dagelijkse praktijk nogal eens op praktische dilemma’s. Hoe verloopt het eerste 
contact met betrokkenen? Waar let je op bij het maken van een mediationverslag of 
een vaststellingsovereenkomst? Welke regelgeving is van belang? Hoe werken de 
gedragsregels in de praktijk? Deze compacte uitgave beoogt een spoorboekje te zijn 
bij de beroepsuitoefening en biedt antwoorden op al uw vragen rond mediation en 
confl icthantering.

Zakboek voor de 
mediator  mediator  

Auteurs:

Lisette Sloots

Jacqueline Spierdijk

(3e druk)



Leiderschap en persoonl i jke  ontwikkel ing I  Mediat ion en conf l ictmanagement  
Ethiek  en integr i te i t  I  Professionele  vaardigheden

WWW.D I A L O G U E B V. N L

Ons aanbod 
Δ Coachopleiding
Δ Specialisatieopleiding Arbeidsmediation
Δ Specialisatieopleiding Zakelijke mediation
Δ Juridische aspecten van mediation
Δ Groeps- en meerpartijenmediation
Δ Taal van de mediator 
Δ Mediationlab

Voor cursusdata en overig aanbod zie 
www.dialoguebv.nl

De kracht van Dialogue
¬ Kleine groepen
¬ Persoonlijke aandacht
¬ Praktijkgericht
¬ Hoog niveau
¬ Blended learning
¬ Ervaren en deskundige trainers
¬ Individuele coachingsgesprekken
¬ Inspirerende locaties

   
Specialiseren of  
verdiepen doet 
u bij Dialogue

Split Online is een uitgave van XS2Knowledge B.V. Voor meer informatie kijkt u op de website: 
www.split-online.nl. Ook kunt u bellen naar 085 - 744 0 733 of stuur een e-mail naar: support@split-online.nl.

Split-Online.nl: Probeer ook onze kennisbank!

Veel mediators hebben Split-Online omarmd als 

hún pakket. Ze willen nooit meer iets anders! 

Probeer nu zelf het meest gebruiksvriendelijke 

en uitgebreide alimentatieberekenprogramma. 

U kunt Split-Online.nl nu gratis testen. Ga snel naar 

www.split-online.nl en registreer u vandaag!

Alimentatierekenen is ècht 
makkelijker met Split-Online!

Draagkrachtberekening, 
co-ouderschap, 

vermogensopstelling 
en de berekening van 

het besteedbaar 
inkomen na scheiding. 

Alles ineen, 
klik, klik, klaar.

KENN  S
K E N N I S B A N K  F A M I L I E R E C H T



Als professioneel mediator wilt u graag uw kennis  

en vaardigheden op peil houden. Op de hoogte zijn van 

actuele ontwikkelingen is essentieel voor kwaliteits

borging. Als dé grondlegger van mediation in  

Nederland biedt het CvC een palet aan trainingen  

dat aansluit bij onze verschillende leerlijnen:

Behoefte aan verdieping 
of verbreding?

“De Mediator 
hoeft het niet 
op te lossen”

Theo van Dijk

Datum Naam PE punten

31102018 Systemisch werken in mediation 12

12112018 Specialisatie Mediator in  24

 Strafzaken 

13112018 Masterclass Groepsmediation 12

19112018 Het leiderschap van de mediator  9

 in beelden

26112018 Training Conflictvaardigheden 

27112018 VULAW Mediationopleiding 

13122018 Leergang Oplossingsgericht  51

 Coachen

17012019 Specialisatie Overheidsmediator 24

28022019 Specialisatie Familiemediator 48

11032019 Specialisatie Arbeidsmediator 12

21032019 Specialisatie Businessmediator 24

www.cvc.nl
Nieuwe Gracht 74
Haarlem

T 023 532 31 96
E mediation@cvc.nl

Trainingsagenda

ARBEIDSMEDIATOR

MEDIATOR IN STRAFZAKEN

FAMILIEMEDIATOR

OVERHEIDSMEDIATOR

BUSINESSMEDIATOR


	LTR_P001_LTR-TC-05-2018
	LTR_P002_LTR-TC-05-2018
	LTR_P004_LTR-TC-05-2018
	LTR_P005_LTR-TC-05-2018_001
	LTR_P009_LTR-TC-05-2018
	LTR_P010_LTR-TC-05-2018
	LTR_P016_LTR-TC-05-2018
	LTR_P018_LTR-TC-05-2018
	LTR_P025_LTR-TC-05-2018
	LTR_P026_LTR-TC-05-2018
	LTR_P032_LTR-TC-05-2018
	LTR_P038_LTR-TC-05-2018
	LTR_P042_LTR-TC-05-2018
	LTR_P048_LTR-TC-05-2018
	LTR_P051_LTR-TC-05-2018

