
N/ediation als manier om conflicten
aan te pakken
lnterview met Henneke Brink, mediator
tekst en beeld: Caroline deJong-Boon en Henneke Brink/lvlarina Aarts en Hans Wassenaar

Henneke Brink is vorige zomer met haar gezin konnen wonen in de wijk, na 2,sjaar in Singapore
te hebben gewoond. Ze is al helemaal ingeburgerd. Actief met de organisatie van het buuit-
feest- al gaat dat dit jaar helaas niet door. Ook wandelt ze beurtelings met de buurhond en
doet ze corona-klusies voor de buren. Eigenlijk wil Henneke niet zelf in de schijnwerpers. Ze
interviewt liever anderen, als redacteur van het 'Tijdschrift Conflicthantering'. Maar het leek de
redactie van de Koerier toch interessant orn meer te weten over het boeiende vak dat ze uitoe-
fent, mediator. Daarvoor komt ze in delen van Den'Haag die de meesten van ons niet kennen.

En wat is en doet een mediator precies?

Een mediator is een onafhankelijke derde die mensen bege-
leidt bij het vinden van een oplossing voor hun conflict. Het
proces is vertrouwelijk, vrijwillig, flexibel, meestal ook snel, en
gericht op verblnding - anders dan bijvoorbeeld een proces

bij de rechter. ln mediation is het doel dat op zijn minst een

werkbare oplossing wordt gevonden waarmee beide partijen
kunnen leven, en idealiter een oplossing waar zij beiden beter
van worden.

Kan dat altijd?
Niet alle conflicten zijn geschikt voor mediation natuurlijk.
Soms is het bijvoorbeeld nodig dat een rechter, of een

bindend adviseur, definitief bepaalt hoe iets zit. En soms heb
je ruzie maar kun je gemakkelijk gewoon voorgoed afscheid
van elkaar nemen. Dan zie je misschien ool< geen noodzaak
er nog energie in te steken.

Nr4aar als je wel met die ander verder moet of wil, of als je
juist zonder al te veel schade op een goede manier uit elkaar

wil gaan, dan kan mediation een goede manier zijn om
een conflict op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan slepende
arbeidsconfl icten, conflicten tussen aandeelhouders of
tussen twee ondernemers die voorheen goed zaken met
elkaar hebben gedaan, een ruzie op school, tussen buren die
nog niet willen verhuizen of in de familie. Het belangrijkste is

dat beide partijen het wat waard is - en niet alleen in finan-
ci6le zin - dalzij er samen uit komen,
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Wat voar werk doe je als mediator, en wat voor conflicten
worden voorgelegd?

lVlet een compagnon werk ik onder de naam Hofstad
I\r'lediation. De conflicten die wij behandelen lopen uiteen,
Het kan gaan om zakelijke conflicten tussen onderne-
mers, spanningen op de werkvloer, maar ook conflicten
met de overheid. Daarnaast werk ik ook als vrijwillig
mediator voor Bemiddeling & IVlediation, een gemeen-
telijke organisatie. Dat gaat altijd om conflicten tussen
buren. lk kom vaak in wijken met heel slecht gebouwde,
extreem gehorige woningen, zoals de Escamp. Het is veel
sociale huur, en veel mensen hebben niet de middelen
om zelf hun woning te verbeteren of te verhuizen.
Bovendien wonen er vaak veel verschillende nationali-
teiten en culturen bovenop elkaar. Dat kan gemakkelijk
leiden tot misverstanden en onbegrip. lk verbaas mij
er vaak over hoeveel de mensen al van elkaar hebben
verdragen voordat het toch mis is gegaan.
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Hae zit dat b$ bemiddelingen tussen buyen die ruzie hebben?
De zaken die il< doe voor Bemiddeling & IVediation worden
vaak bij ons aangemeld door de wijkagent of een woning-
bouwcorporatie. Het l<omt regelmatig voor dat een van de

beide buren helemaal geen zin heeft om het gesprek aan te
gaan.Ze zijn nogte boos, of willen het conflict eigeniijk niet
oplossen want het brengt aandacht en ze zi)n eenzaam. DaL
probeer il< dan te bespreken, want er moet toch iets veran-

deren. De politie is vaak al geweest, dat heeft niet geholpen,
en verhuizen zit er ook niet in. Dat is vaak een reden voor
mensen om toch maar mee te bewegen, en regelmatlg
blijkt dan dat het gesprek de situatie toch helpt verbeteren.
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l-.='c en vinden mensen het al heel prettigte ervaren

:.: ettand echt geinteresseerd is in wat het conflict voor

':' betekent, dat er eindeliyk naar hen wordt geluisterd'

rlun houding verandert vaak een beetje als zehun verhaal

hebben kunnen delen.

Hoe gaat mediation in ziin werk?

Deze buurtbemiddelingen doen we altiid met zijn tweedn,

om redenen van veiligheid. Je komt eerst bii mensen thuis

en weet niet wat,je aan zult treffen, en de mediation-

gesprekken kunnen met veel passie verlopen. Eerst

ontmoeten we de mensen afzonderlijk om van hen te

horen wat er speelt. Vaak l<rijg je van de beide buren een

totaal tegengesteld verhaal. De vijandige heks voor wie

je door de buren was gewaarschuwd blijkt een aardige

mevrouw die zelf ook slapeloze nachten heeft van de

situatie en graag in gesprel< wil.

Voor het eigenlijke mediationgesprek komt iedereen bij

elkaar op een neutrale plaats. De mediator begeleidt het

proces, en probeert ervoor te zorgen dat dat goed construc-

tief verloopt. Het gaat erom dat duidelijk wordt waar het in

de ruzie echt om gaat, wat ieders belangen en zorgen zijn.

Als je dat inventariseert blijkt meestal dat er best overeen-

komsten zijn. Die dienen dan als basis voor afspraken. Aan

tafel blijkt vrijwel altijd dat er spral<e is van allerlei misver-

standen. [Vlensen hebben doorgaans geen goed beeld van

hoe de ander de situatie ervaart - al denken ze dat wel te

hebben - en over en weer hebben ze geen idee hoeveel

rekening ze al met elkaar houden.

lk had eens een zaak waarin de bewoners van de beneden-

woning ervan overtuigd waren dat hun bovenburen iedere

nacht expres met een hamer op de grond timmerden om

hen wakkerte houden. Zewaren witheet van woedel [Vlaar in

het gezamenlijk gesprek bleek dat die bovenburen zelf ook

wakker lagen van het geluid. Zij meenden dat het getik werd

veroorzaakt door de bewoners van tweehoog, maar hadden

daar niet over durven klagen omdat die buren van tweehoog

nogal intimiderend overkwamen - met spierballen en twee

levendige pitbulls. ln het gesprek dat we organiseerden voor

alle portiekbewoners bleek het getik afkomstig te zijn van

hun zieke hond, die zich 's nachts fanatiek krabde en met

zijn staart op de grond sloeg.

En als het conllict wordt opgelost, komt er dqn een contract?

Als het in een mediation lukt om afspraken te maken,

worden die vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Dat doe ik ook bij burenruzies. De afspral<en die worden

gemaakt lijken soms futiel, maar zijn voor de betrokkenen

heel belangrijk: dat de buurman een kleed neerlegt of

tochtstrips plakt bij een klapperende deur. tt/laar ik heb

ook wel meegemaakt dat iemand alleen maar wilde dat de

buurman hem niet op za'n agressieve toon zou aanspreken,

en dat ze elkaar gewoon zouden groeten. Dat heb ik ook

opgeschreven. Niet omdat ik verwacht dat je van dat soort

verplichtingen nakoming kan vragen bij de rechter, maar

omdat die man daar toen veel waarde aan hechtte.

Zie je ook problemen met culturele versehillen?

Ja, dat kom ik regelmatig tegen. Een Nigeriaans gezin,

met een joviale maar luidruchtige man, die alleen Engels

sprak en vooral een goede band wilde met zijn buren.

De Nederlandse buren verstonden hem niet, zagenhem

daardoor als dominant en l<oppig, en begrepen ook zijn

goede intenties niet. Een totaal misverstand. Nederlanders

zijn vaak heel direct, want dat is tenminste 'eerlijl<', wat door

andere nationaliteiten niet altijd wordt begrepen. En in de

voornamelijk Chinese cultuur, dle in Singapore domineert, is

het vermijden van gezichtsverlies essentieel.

Openlijk kritiek uiten wordt daar sterk afgekeurd. Bovendien

is de samenleving hi€rarchischer ingericht' leder heeft zijn

rol met bij behorende verantwoordelijkheden en loyaliteiten,

en het naleven en respecteren daarvan wordt heel belangrijk

gevonden. Dergelijke culturele waarden en normen kunnen

consequenties hebben voor hoe je je opstelt en werkt als

mediator.

Je was eerst advocaat, waorom nu mediqtor?

De rechtspraak geeft niet een oplossing voor een conflict,

maar antwoord op de vraag wie volgens de wet gelijk heeft.

Die uitspraak lost het probleem maar zelden op. Veel advo-

caten zullen geneigd zijn je te helpen bij het versterken van

je positie-wat neerkomt op je verder ingraven -en willen

voor je vechten. lVlaar het nadeel van die houding is dat

die polariseert en de relatie niet beter maakt. ln mediation

liggen de kansen voor het vinden van een oplossing wat

dat betreft beter. Het heeft een ander uitgangsPunt, name-

lijk: wat is hier aan de hand, en wat zit er in de weg) Wat

kunnen we samen doen aan dit conflict waar we allebei last

van hebben? Naast alle eerder genoemde voordelen van

mediation is het belangrijkste misschien wel voor partijen

dalzijzeggenschap houden over het Proces en de oplos-

sing. Erwordt niets opgelegd. Beginnen bij mediation is

daarom in veel conflicten geen slecht idee. Je kunt altijd

nog naar de rechter.

Zie ook over het Haagse bureau Bemiddeling & N/ediation,

nsmediation.nlwaarbij Henneke vrijwilliger is: www.bemiddeli
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