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D

it boek is ontstaan vanuit mijn werk als opleider van mediators
bij de sectie mediation van de beroepsvereniging van psychologen, het Nederlands Instituut van Psychologen (nip), en mijn eigen
onderzoek en onderwijs over interventietechnieken aan de universiteit van Utrecht.
Mediation is de laatste twintig jaar in Nederland in ontwikkeling
gekomen, maar het beroep van mediator is voor de meeste van de
beoefenaars nog een nevenactiviteit die naast een hoofdberoep wordt
uitgeoefend. Dit betekent dat mediators hun mediationcarrière starten vanuit en combineren met uiteenlopende professies en zo ook
diverse kennis en vaardigheden met zich mee brengen in hun beroep
van mediator. In de praktijk hebben juristen, vanuit hun positie in de
rechtspleging, vaak gemakkelijker toegang gekregen tot het beroep
van mediator, maar ook andere beroepsgroepen, zoals notarissen,
fiscalisten, accountants, psychologen en andere gedragswetenschappers, zijn steeds meer het vak van mediator gaan beoefenen, veelal
naast hun oorspronkelijke werkzaamheden.
Mediation in praktijk is zowel bestemd voor de beginnende mediator in opleiding die kennis wil nemen van de verschillende beroepsvaardigheden die voor een effectieve beroepsuitoefening essentieel
zijn, als voor de meer ervaren mediator die zich nader wil verdiepen
in de details van diverse interventietechnieken en de psychologische
achtergronden daarvan. Mediation is gebaseerd op een solide in-
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terventiepraktijk en een lange onderzoekstraditie binnen de sociale
wetenschappen naar het verloop en de hantering van conflictprocessen en de hiervoor bruikbare interventiestrategieën. Veel van de in
mediation gebruikte interventiemethoden hebben al eerder hun nut
bewezen in interpersoonlijke therapie, coaching en organisatieverandering en zijn het product van sociaalwetenschappelijk onderzoek
dat teruggaat tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Het kennen van deze achtergronden is essentieel, want men kan
niet ongestraft een willekeurig aantal communicatietechnieken
toepassen. Men zal zich steeds rekenschap dienen te geven van de
doelstellingen en de uitgangspunten van mediation (zoals het respecteren van de autonomie van de partijen), de context waarbinnen de
interventies worden gemaakt, de samenhang tussen de interventies
onderling en de reacties van de partijen hierop en andere effecten die
ze teweegbrengen.
Het eerste, inleidende hoofdstuk handelt over wat mediation is en wat
dat betekent voor de rol en de persoon van de mediator. Dit is essentieel voor een beter begrip van de uitgangspunten van mediation en het
waarom van de verschillende interventiebenaderingen die in de hoofdstukken daarna aan de orde komen. Vervolgens worden in hoofdstuk 2
de basale gespreks- of communicatietechnieken van de mediator behandeld. Deze technieken spelen in alle drie daarop volgende hoofdstukken een rol en dienen dus als eerste te worden toegelicht. In hoofdstuk 3 komt het opbouwen van een goede werkrelatie met en tussen de
deelnemers aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt het verbeteren van de
kwaliteit van de communicatie behandeld en tot slot komt in hoofdstuk 5 het eigenlijke mediationproces (het behandelen van het inhoudelijke probleem) aan de orde, inclusief de fasering ervan of – anders
gezegd – de verschillende taken die moeten worden vervuld, wil de mediation tot een goed einde kunnen worden gebracht. In deze opbouw
verraadt zich ook mijn visie op mediation: de totstandbrenging van een
constructief gesprek zie ik als de belangrijkste conditie voor de behandeling van de inhoudelijke conflictkwesties. Maar de lezer kan – al naar
gelang zijn of haar behoefte – natuurlijk de eigen leesvolgorde bepalen.
Aangezien mediation een nog vrij jong beroep is en de gebruikers
doorgaans nog niet bekend zijn met de mogelijkheden van deze spe-
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cifieke aanpak van interpersoonlijke conflicten, bestaat er een grote
behoefte aan het ontwikkelen en bewaken van de vakkundigheid
van degenen die het beroep (willen gaan) uitoefenen om zo ook het
benodigde vertrouwen en geloofwaardigheid van deze methode bij
potentiële gebruikers te kunnen bewerkstelligen. Hiervoor is in 2003
door het Nederlands Mediation Instituut (de voorloper van de huidige Mediatorsfederatie Nederland) een procedure ingevoerd voor
de persoonscertificering van mediators. De procedure zelf en het beoordelingsinstrument dat hierbij wordt gebruikt om de beroepsvaardigheden van de mediator te kunnen vaststellen, zijn toen door mij
ontwikkeld. Dit beoordelingsinstrument wordt nog steeds gebruikt
bij het assessment dat kandidaat registermediators dienen af te leggen als ze deel willen uitmaken van het register van de Mediatorsfederatie Nederland(mfn). Het is als bijlage iii in dit boek opgenomen.
Deze vijfde druk van Mediation in praktijk wijkt op een aantal onderdelen af van de vorige druk. Zo is hoofdstuk 4 over (interventie
in) de communicatie herzien, is de literatuurlijst bijgewerkt en is de
tekst van alle andere hoofdstukken op een groot aantal punten verbeterd, aangescherpt, aangevuld en verduidelijkt.
Mediation in praktijk vertoont grote overeenkomsten met mijn
boek Beroepsvaardigheden en interventietechnieken (Prein, 2014),
dat bij Sdu Uitgevers is verschenen.
Hugo Prein
Laren NH, 2014
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1.1 Wat is mediation?

M

ediation is een methodiek waarbij de partijen die met elkaar
een conflict hebben de gelegenheid krijgen om weer met elkaar in gesprek te komen en om autonoom de beslissingen te nemen
die nodig zijn om dit conflict te hanteren en eventueel op te lossen.
Het gaat bij mediation erom dat de partijen in vrijheid hun eigen beslissingen kunnen nemen, zonder dat ze daarbij onder druk worden
gezet of in een bepaalde richting worden gestuurd of dat de mediator op een of andere manier hun de beslissing uit handen neemt,
zoals bij een rechtszaak of andere meer directieve methoden van
conflicthantering. Bij mediation gaat het erom de partijen te helpen
de kwaliteit van hun interactie, communicatie en besluitvorming te
verbeteren, om dus beter naar elkaar te kunnen luisteren en beter te
kunnen praten over vaak emotionele zaken die zeer wezenlijk voor
hen zijn.
Veel van de in mediation gebruikte interventiemethoden hebben
al veel eerder hun nut bewezen in de praktijk van interpersoonlijke
therapie, systeemtherapie, groepsdynamica, coaching, en organisatieverandering. Mediation is gebaseerd op een lange onderzoekstraditie binnen de sociale wetenschappen naar het verloop en de
hantering van conflictprocessen en de hiervoor bruikbare interventiestrategieën en is het product van sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat al terug gaat tot de jaren vijftig van de vorige eeuw.
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1.1.1 Verschillende beroepsachtergronden van mediators
Hoewel mediation als methodiek al heel oud is, is de institutionalisering daarvan in een apart beroep in Nederland nog maar iets
van de laatste twintig jaar en is het beroep van mediator voor de
meeste van de beoefenaars vaak nog een nevenactiviteit die naast
een hoofdberoep wordt uitgeoefend. Mediators brengen zo uiteenlopende en unieke kennis en vaardigheden met zich mee in hun beroepsuitoefening als mediator, maar zullen soms ook verschillende
dingen moeten afleren, omdat iedere beroepsachtergrond weer haar
eigen valkuilen voor mediation kent. We zien mediators die van huis
uit advocaat zijn of rechter of een of andere adviesfunctie hebben in
de juridische dienstverlening. Of die notaris, accountant of fiscalist
zijn met een voornamelijk zakelijk technische en financiële achtergrond. Voor hen zal het moeilijk kunnen zijn om geduld op te brengen en het eigen oordeel op te schorten en niet te gaan ‘pushen’, wanneer de deelnemers in een impasse terechtkomen. Of om een advies
achterwege te laten, wanneer deelnemers vanuit hun afhankelijkheidsbehoefte zelf om een expertadvies vragen. Of ze zijn getraind
in dienstverlening aan een individuele cliënt om deze te helpen zijn
zaak te winnen, terwijl het bij mediation gaat om minimaal twee
personen bij te staan met elkaar in gesprek te komen om hun conflict
bij te leggen. Mediation vraagt om deels andere competenties dan
die voor de meesten van de hier genoemde mediators in hun oorspronkelijke beroepsuitoefening normaal zijn. We zien ook mediators die psycholoog-therapeut zijn en als partnerrelatietherapeut of
eerstelijnspsycholoog werkzaam zijn met echtparen en gezinnen of
mediators die organisatiepsycholoog of gezondheidspsycholoog zijn
en zich in een arbodienst bezighouden met arbeidsreïntegratie of in
een HR- of consultantfunctie zich bezighouden met coaching of met
arbeidsconflicten en cultuurveranderingsprocessen in organisaties,
of een orthopedagoog die een functie heeft in de jeugdhulpverlening. Zij zijn – beter dan de eerst genoemde groep – geëquipeerd
om interpersoonlijke communicatieprocessen te hanteren, want ze
brengen een specifieke deskundigheid mee op het gebied van menselijke interactie, maar daarnaast ook inhoudelijke deskundigheid
over bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie, traumaverwerking of
gezondheidsvraagstukken in arbeidsomstandigheden en organisatie- en veranderingsmodellen. Voor hen kan het evenwel moeilijk
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zijn om bij mediation niet in hun oorspronkelijke psychologisch-inhoudelijke adviesrol te vervallen of niet te diep te graven en om zich
erbij neer te leggen wanneer de deelnemers op irrationele gronden
besluiten de mediation voortijdig te beëindigen of in hun ogen een
niet-optimale oplossing kiezen. Klinisch psychologen en coaches
werken doorgaans met individuen als cliënt en hebben vaak ook
minder ervaring met het begeleiden van interpersoonlijke communicatie dan bijvoorbeeld systeemtherapeuten en sociaal- en organisatiepsychologen.
Dit betekent dat de aspirant-professionals in ons veld naast hun
levenservaring ook uiteenlopende en unieke kennis en vaardigheden
meebrengen vanuit hun eigen beroepsachtergrond, maar soms ook
verschillende competenties moeten af- en bijleren om als competent
mediator te kunnen functioneren. Ieder van hen kan hopelijk iets van
zijn gading in dit boek vinden.
1.1.2 Verschillende definities van mediation
Mediation wordt in de literatuur op uiteenlopende manieren omschreven, afhankelijk van de visie die men heeft op de achtergrond
van de conflicten en de doelen die de mediator wenst na te streven en
de werkwijze die daarbij noodzakelijk wordt geacht.
In het Handboek mediation,1 wordt mediation als volgt omschreven:
‘Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij
een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om
vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen
en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.’
Een veelgebruikt Engelstalig boek over mediation2 definieert mediation als volgt:
‘Een interventie in een onderhandeling of een conflict door een
geaccepteerde derde partij die een beperkte of geen dwingende
beslissingsbevoegdheid heeft, die de betrokken deelnemers assisteert bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen,
wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties.’
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