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1. Inleiding
Dit onderzoek richt zich op de communicatieve vaardigheden die benodigd zijn voor 
mediation. Het beoogt een beeld te krijgen van de theorie over dit onderwerp, maar ook 
van hoe de mensen die dit vak uitoefenen, de mediators, hier tegenaan kijken. 
De vraagstelling is tweeledig:

- Deelvraag 1:
Welke communicatieve vaardigheden zijn benodigd voor het beoefenen van het 
vak van mediator?

- Deelvraag 2:
Zijn er aanvullende communicatieve vaardigheden nodig om interculturele 
mediation te kunnen behandelen? Zo ja, welke zijn dit?

Om deze vragen te beantwoorden, zal er een aantal stappen worden doorlopen. In deze 
inleiding zal allereerst het vakgebied mediation in kaart worden gebracht. Het is immers 
van belang om een aantal dingen op een rijtje te hebben, alvorens overgegaan kan worden 
tot het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Wat is mediation eigenlijk precies? En 
wat is de geschiedenis van mediation? Daarnaast zal er aandacht zijn voor de mediators. 
Wie zijn dat eigenlijk? En hoe wordt iemand mediator? De inleiding zal afgesloten 
worden met een blik op de ontwikkeling van de conflicten die mediators te behandelen 
krijgen: in de toekomst zal er namelijk steeds vaker sprake zijn van interculturele 
mediation. 
In hoofdstuk 2 zal er een overzicht gegeven worden van de theorie over mediation. Om 
de onderzoeksvragen te kunnen behandelen zal eerst de literatuur over verschillende 
benaderingen van mediation en de fasering van mediation behandeld worden. Vervolgens 
wordt de aandacht gericht op wat er in de literatuur geschreven is over de benodigde 
vaardigheden voor mediators. Welke vaardigheden worden in de literatuur over 
mediation aan bod gebracht? Daarbij zal vooral gekeken worden naar de plaats die 
communicatie daarbinnen krijgt toebedeeld. Tot slot zal worden besproken wat er in de 
literatuur geschreven is over interculturele mediation. In hoeverre verschilt dat van 
‘gewone’ mediation? Welke gevolgen heeft dat voor de mediator?
Nadat de theorie in kaart is gebracht, wordt onderzocht wat de praktijk erover zegt. 
Daarvoor zijn interviews gehouden met mensen die als mediator werkzaam zijn. Hoe 
denken zij over de vaardigheden die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen? Hoe 
denken ze over interculturele mediation? Hebben ze daar andere vaardigheden voor 
nodig? Zo ja, welke? In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten besproken van hoe de mediators denken 
over de onderzochte onderwerpen. Hoe verhoudt dat zich met de eerder besproken 
literatuur? Tot slot zullen in hoofdstuk 5 de conclusies worden besproken. In hoofdstuk 6 
volgen de discussie en aanbevelingen.

1.1. Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictoplossing, die sinds de jaren negentig van de 
twintigste eeuw in Nederland steeds vaker toegepast wordt. Het vormt een alternatief 
voor traditionele (juridische) methoden. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor 
de groeiende belangstelling voor mediation. Zo zijn er een aantal duidelijk aanwijsbare 
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voordelen ten opzichte van de juridische weg. Ten eerste kost die vaak veel tijd en veel 
geld. Daarnaast beschadigt een gang naar de rechter de relatie vaak definitief. Bovendien 
laat de uitkomst zich van tevoren niet voorspellen, en heeft men dus geen garantie op een 
positieve uitkomst. Wat wél zeker is: één van de partijen zal zich na afloop de verliezer 
voelen (en mogelijk zelfs beiden). De beslissing over wie dat wordt, wordt bovendien in 
handen gelegd van een ander. Het is immers uiteindelijk een rechter die uitspraak doet en 
zo het conflict beslecht. Daarmee lopen beide partijen dus een risico. Zeker in de huidige 
tijd, waarin mensen meer en meer geëmancipeerd zijn en hun lot in eigen hand willen 
hebben, is er in toenemende mate behoefte aan een andere manier om conflicten op te 
lossen. Mediation is één van de vormen die in die alternatieve behoefte voorziet. Mayer 
& Boness1 geven een korte en vrij algemene definitie:

Mediation, from the Latin mediatio, ‘division in the middle’, is to be defined as a 
procedure for the resolution of conflicts through one or more ‘all-party third 
persons’.

Maar dit is zeker niet de enige definitie van mediation. Er zijn er nog talloze. Zie 
hieronder bijvoorbeeld mediation volgens het Handboek Mediation2:

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale 
bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen 
begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en 
voor ieder van hen tot optimale resultaten te komen.

Deze definitie verdient enige toelichting. Ten eerste wordt gezegd dat mediation een 
vorm van bemiddeling is. Daarbij moet worden aangetekend dat een mediator zeker geen 
bemiddelaar is. Wanneer er in een conflict bemiddeld wordt, betekent dat vaak dat een 
neutraal iemand de zaak gaat onderzoeken, en vervolgens met een (voorstel voor een) 
oplossing komt. Dit is niet wat de mediator doet. De mediator bemoeit zich namelijk 
inhoudelijk niet (of zo min mogelijk) met het oplossen van het conflict. Dat laat hij zo 
veel mogelijk aan de partijen zelf over. De rol van de mediator ligt niet op 
inhoudsniveau, maar vooral op het proces- of procedureniveau.3 Van Meeteren4 besteedt 
aandacht aan de rol van de mediator, en doet dat door eerst uiteen te zetten wat de rol van 
de mediator niet is. De mediator is volgens hem geen therapeut, adviseur, advocaat, 
geestelijk raadsman, P&O’er, coach, bemiddelaar, rechter of arbiter. Wat de mediator wél 
doet, is de partijen helpen om onderling het conflict op te lossen. Vaak komen de 
strijdende partijen er zelf niet uit, maar kan een mediator een gespreksklimaat bieden 
waarin ze dat wél kunnen. De mediator heeft dan dus eigenlijk een faciliterende rol. Hij 
helpt de partijen niet door hun conflict op te lossen, maar door een situatie te scheppen, 
waarin ze zelf in staat zijn hun conflict op te lossen. Verder geeft de definitie aan dat in 
de onderhandelingen uitgegaan moet worden van ‘hun werkelijke belangen’. Dit vormt 

                                                
1 Mayer & Boness (2004), p. 13
2 Brenninkmeijer e.a. (red.) (2005), p.6. Vanaf nu zal steeds naar deze bron verwezen worden als 
‘Handboek Mediation’.
3 Van Meeteren (2004), p. 18
4 Van Meeteren (2004), p. 11-20
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een belangrijk aspect van mediation, dat uitgaat van het Harvard-model voor 
onderhandelingen.5 In het kort komt het erop neer dat partijen niet star vasthouden aan 
onderhandelingsposities of standpunten, maar zich richten op de belangen die erachter 
zitten. Door op die manier te onderhandelen is het vaak mogelijk om creatiever met 
elkaar in dialoog te treden, en gemeenschappelijke belangen te ontdekken. Zo wordt het 
ook mogelijk gemaakt om ‘voor ieder van hen tot optimale resultaten te komen’, zoals de 
definitie vermeldde. 
Een visie die duidelijk afwijkt van de bovenstaande kijk op mediation is die van de 
taalwetenschapper Januschek6. Deze buitengewoon hoogleraar Germaanse 
taalwetenschappen aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland) heeft onder meer 
gewerkt aan een project dat tot doel had een bijdrage te leveren aan het herstel van de 
verstandhouding tussen Albanezen en Serviërs in Kosovo, en aan de verstandhouding 
tussen de lokale bevolking en de buitenlandse soldaten en hulpverleners. Hij bekijkt 
mediation vanuit een discoursebenadering. Volgens hem gaat het bij mediation niet om 
het oplossen van een belangenconflict, of onverenigbare tegenstellingen. Het gaat er 
volgens hem meer om dat er een situatie moet worden hersteld, waarin de partijen weer 
met elkaar kunnen praten. Er is een neutrale partij nodig, omdat ze geen mogelijkheid 
meer zien elkaar hun wederzijdse uitingen over te brengen. Die zorgt ervoor dat er weer 
een discours gebruikt moet worden wat voor derden begrijpelijk is, en daardoor ook voor 
de partijen zelf weer begrijpelijk wordt. Volgens zijn idee is mediation vooral een zaak 
van het herstellen van de gespreksvaardigheid. 
Omdat mediation zo zorgt voor het herstellen van een gemeenschappelijk discours, effent 
het de weg naar een proces van conflict-oplossing. Maar dat is volgens Januschek 
ondergeschikt aan het herstellen van de gespreksvaardigheid van de conflicterende 
partijen. Wanneer je conflict-oplossing wél in het centrum van de mediation zou plaatsen, 
zou je ook het succes ervan daar aan afmeten. Hierbij zou het even succesvol lijken, 
wanneer er een eenvoudig compromis gesloten wordt tussen de belangen van beide 
partijen (zoveel mogelijk optimaliseren van de belangen van de partijen, zoals in de 
definitie van het Handboek Mediation en de meeste anderen), als wanneer vermeende 
tegengestelde belangen in misverstanden worden opgelost. Januschek vindt dat er alleen 
in het laatste geval sprake is van mediation, en kent daar zelf de term mediatieve conflict-
oplossing aan toe7. Het verschil zit dus in de doelstelling. Het Handboek Mediation 
hanteert een definitie waarin het komen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van de 
partijen optimale resultaten tot doel wordt gemaakt, terwijl Januschek het herstellen van 
de gespreksvaardigheid als doel ziet. 
Bovenstaande verschillende visies op mediation vormen een illustratie van de 
verscheidenheid aan opvattingen die binnen het vakgebied mediation bestaat. In 
hoofdstuk 2 zal er uitgebreider in worden gegaan op de verschillende benaderingen van 
mediation. Hieronder zal eerst worden vervolgd met een korte geschiedenis van 
mediation.

                                                
5 Zie verder ook de paragrafen 2.2.3 en 2.4.2 voor een bespreking van het Harvard-model
6 Januschek (2006), voordracht uitgesproken op 37e GAL (Gesellschaft für Angewandte Linguistik) 
conferentie, Münster 2006
7 Zie verder paragraaf 2.1.6. voor een bespreking van mediatieve conflictoplossing



Hoe communiceert een mediator?

8

1.2. De geschiedenis van mediation
In Nederland is mediation, zoals hierboven al gezegd werd, eigenlijk pas vanaf de jaren 
’90 van de vorige eeuw in opkomst. Het heeft in zijn huidige vorm dus nog slechts een 
zeer korte geschiedenis. Maar dat wil niet zeggen dat het ook echt zo nieuw is. In andere 
culturen zijn al van heel vroeger vormen van conflictbemiddeling bekend, die als 
voorlopers van mediation gezien kunnen worden. 
In China8 bestaat mediation als vorm van conflictbemiddeling al vanaf de tijd van de 
grote dynastieën. Zelfs tot op de dag van vandaag oefent die traditie nog invloed uit op de 
manier van denken over conflictoplossing. In het klassieke Griekenland werden 
boodschappen tussen de grootmachten Athene en Sparta overgebracht door bekende 
personen uit andere steden, die fungeerden als tussenpersoon. Zij brachten de boodschap 
echter niet altijd letterlijk over. Wanneer dat hen nodig leek, verpakten ze de boodschap 
in diplomatiekere woorden, om de vrede te bewaren. Daarnaast past het van oudsher ook 
prima in het Nederlandse poldermodel. Dat dit eeuwen geleden ook al in de praktijk werd 
gebracht in Nederland blijkt uit het feit dat De Leidse Vredemakers in de zestiende eeuw 
al zaken behandelden voordat de rechter er aan te pas kwam9. Dit was een voorloper van 
de huidige kantonrechter. En tenslotte kent ook het Christendom vanouds de functie van 
mediator. Jezus Christus wordt in de christelijke traditie beschouwd als de mediator 
tussen God en mens. En tegenwoordig wordt dat, vooral nog op het platteland, gevolgd 
door priesters en pastoors. In vele landen wordt van geestelijken verwacht dat ze als 
mediator optreden in tal van situaties. 
De huidige vorm van mediation vindt zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige 
eeuw in de Verenigde Staten10. Daar ontstond, in het kielzog van de vredes- en 
burgerrechtenbewegingen, een stroming van ADR, ‘Alternative Dispute Resolution’. 
Deze stroming gaat uit van het idee dat het beter is om conflicterende partijen zelf hun 
problemen op te laten lossen, dan om het voor een rechtbank uit te vechten. Mediation is 
één onderdeel van de ADR-stroming, en werd ontwikkeld als een procedure om, vooral 
in buurtwerk, conflicten tussen buren, familie en vrienden sneller, effectiever en 
goedkoper op te lossen. 
Vanuit de Verenigde Staten is deze stroming, en mediation als een onderdeel daarvan, 
vanaf de jaren tachtig over Europa en delen van de rest van de wereld verspreid. 
Alexander (2006), professor in (alternatieve) conflictoplossing in Queensland (Australië), 
geeft een mooi overzicht van de stand van zaken met betrekking tot mediation in onder 
meer Australië, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Engeland, Wales, Frankrijk, Duitsland, 
Italië en Zuid-Afrika. De geschiedenis toont aan dat mediation als vorm van 
conflictoplossing niet alleen al eeuwenlang bestaat, maar dat het in de huidige vorm 
wereldwijd ook steeds meer wordt toegepast. 

                                                
8 Deze voorbeelden van de geschiedenis van mediation zijn afkomstig uit: Mayer & Boness (2004), p.13-15
9 De Roo & Jagtenberg (2004). In: Brenninkmeijer e.a. (red.) (2005), p. 2
10 Mayer & Boness (2004), p.13-15



Hoe communiceert een mediator?

9

1.3. Mediation in Nederland: opkomst en institutionalisering
De vorm van mediation die we nu kennen in Nederland heeft de laatste twee decennia 
een enorme opkomst gekend. Mediation heeft een steeds sterkere plaats ingenomen, ook 
doordat het steeds sterker geïnstitutionaliseerd is. Hier heeft de oprichting van het 
Nederlands Mediation Instituut (NMI) in 1993 een grote rol in gespeeld. Dit instituut 
fungeert sindsdien als een overkoepelend orgaan voor mediation in Nederland. Het 
onderhoudt een register van mediators, en reguleert in samenwerking met een aantal 
opleidingsinstituten ook de registratie en certificatie van mediators. Daarnaast heeft het 
onder andere een gedragscode voor mediators opgesteld. Op de eigen website11 schrijft 
het:

Het NMI kent de volgende doelstellingen:
- het stimuleren van de toepassing van mediation in Nederland
- het bevorderen en borgen van de kwaliteit van mediation en mediators
- het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over mediation
- kwantificering en onderzoek inzake mediation
- het bieden van een overlegstructuur inzake mediation

Het NMI geeft daaraan uitvoering onder meer door:
- het voorzien in een concreet kwaliteitssysteem
- het accrediteren en registreren van mediators (NMI Register van Mediators)
- het onderhouden van contacten met instellingen, bedrijven en overheden
- het ontwikkelen en verspreiden van documentatie en voorlichtingsmateriaal
- op aanvraag selecteren van mediators uit het NMI-register
- stimuleren van adequate opleidingsmogelijkheden voor mediators

Door het vervullen van deze overkoepelende functie(s) verschaft het NMI mediation een 
geïnstitutionaliseerde positie. Recenter (2005) heeft ook de beslissing van de toenmalige 
minister Donner van Justitie, dat mediation systematisch moest worden overwogen als 
alternatief voor rechtsgang, bijgedragen aan de versterkte positie in de Nederlandse 
maatschappij. 
Dat mediation stevig opgekomen is blijkt daarnaast ook uit het aantal mediations dat in 
de periode 1998-2005 is gedaan12:

Jaar meldingen totaal

1998 329 329

1999 580 909

2000 1.082 1.991

2001 2.094 4.085

2002 4.055 8.140

2003 5.182 13.322

2004 6.927 20.249

2005 5.172 25.421
Figuur 1: aantal uitgevoerde mediations (die gemeld zijn )

                                                
11 Bron: www.nmi-mediation.nl, laatst geraadpleegd op 26 november 2007
12 Bron: www.nmi-mediation.nl, laatst geraadpleegd op 26 november 2007
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De tabel in figuur 1 toont het aantal gemelde mediations van 1998 tot en met 2005. Niet 
alle mediations die in die jaren zijn gedaan, zijn ook daadwerkelijk aangemeld door de 
mediators, dus de daadwerkelijke cijfers liggen zelfs nog hoger. 
Door de institutionalisering van mediation die de afgelopen twee decennia heeft 
plaatsgevonden en de groei in het aantal mediations kan gerust worden gezegd dat 
mediation een vaste plaats in de Nederlandse samenleving heeft verworven.  
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1.4. Mediators in Nederland
1.4.1. Groei en verscheidenheid
Met de opkomst van mediation is ook het aantal mensen dat als mediator is opgeleid 
exponentieel toegenomen13: 

Jaar netto bij/af Totaal

1998 664
1999 369 1.033

2000 784 1.817

2001 920 2.737
2002 1.243 3.980
2003 574 4.554
2004 -69 4.414
2005 -448 3.966

Figuur 2: aantal registraties in het NMI Register van Mediators per jaar

In deze tabel is te zien, dat het aantal geregistreerde mediators vanaf de jaren negentig 
enorm is toegenomen. Overigens is dat aantal vanaf 2003 ook weer wat afgenomen. Dat 
komt doordat er vanaf januari 2003 strengere eisen gesteld zijn aan registratie. Naast een 
praktijkopleiding en een theorietoets is het tegenwoordig ook verplicht om permanente 
educatie te blijven volgen. Dat houdt in dat ieder jaar aantoonbaar iets moet worden 
gedaan aan het onderhouden/bijscholen van de vakkennis. Dat heeft ertoe geleid dat een 
deel van de ingeschreven mediators uitgeschreven is. Maar desondanks is de groei de 
afgelopen tien jaar nog steeds enorm te noemen. 
Om deze cijfers wat te nuanceren, moet daarbij worden gewezen op het verschil tussen 
geregistreerde en gecertificeerde mediators. Niet iedere geregistreerde mediator doet 
namelijk in de praktijk ook echt (veel) mediations. Er zijn er zelfs die na het volgen van 
de opleidingen en het voldoen aan de eisen voor registratie nooit één echte mediation 
hebben gedaan. Slechts een deel van de geregistreerde mediators begeleidt op 
regelmatige basis mediations. Dat zijn over het algemeen de gecertificeerde mediators. 
Om je als mediator te laten certificeren, moet je voldoen aan de zelfde eisen als die voor 
registratie, maar daarnaast gelden aanvullende eisen. Een gecertificeerd mediator moet 
dubbel zoveel Permanente Educatie punten halen als een geregistreerd mediator, en 
daarnaast aantoonbaar praktijk voeren als mediator (minimaal 9 mediations per 3 jaar, 
waarvan elk jaar minstens 2). Zie de onderstaande tabel14:

Titel Aantal %

NMI geregistreerde mediators 2.862 73

NMI gecertificeerde mediators 1.055 27

Totaal NMI mediators 3.917 100*
Figuur 3: overzicht samenstelling NMI Register van Mediators 2006
* t/m 23 mei 2006

Uit deze tabel blijkt dat in 2006 slechts 27 % van de geregistreerde mediators ook 
gecertificeerd was. Deze groep is weliswaar beduidend kleiner dan de hele groep, maar 
desondanks toch flink gegroeid de afgelopen jaren. 

                                                
13 Bron: www.nmi-mediation.nl, laatst geraadpleegd op 26 november 2007
14 Bron: www.nmi-mediation.nl, laatst geraadpleegd op 26 november 2007
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Groep Functie Aantal Mediators

Management/ondernemer Bestuurskundige
Manager
Ondernemer
Organisatie-adviseur 

150
605
449
631

Subtotaal 1835
Rechten Advocaat

Arbiter
Juridisch adviseur
Notaris
Rechter

456
39
519
68
22

Subtotaal 1104
Mediator Mediator 990
Subtotaal 990
Zorg Maatschappelijk werkende

Medische en paramedische beroepen
Pedagoog
Psycholoog
Therapeut

234
154
87
211
176

Subtotaal 862
Overheid Ambtenaar 364
Subtotaal 364
Educatie Leraar

Onderwijskundige 
220
105

Subtotaal 325
Financiën Accountant

Financiëel expert
Fiscalist 

64
98
76

Subtotaal 238
Techniek ICT-er

Ingenieur
Technicus

88
85
34

Subtotaal 207
HRM Arbeidskundige 170
Subtotaal 170
Verzekeringen Schade-expert

Verzekeraar
43
40

Subtotaal 83

Eindtotaal 6178
Figuur 4: beroepsgegevens mediators NMI, voorzover bekend. 
Slechts 66,8 % gaf een beroep op. Gemiddeld gaf men 2,1 beroepen aan per persoon.
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De tabel in figuur 4 bevat gegevens over de leden van het NMI15, en laat zien dat je niet 
alleen onderscheid kunt maken in geregistreerde en gecertificeerde mediators. Het is een 
allesbehalve homogene groep mensen. Ze hebben zeer diverse opleidings- en 
beroepsachtergronden. De grootste groepen worden daarbij gevormd door mensen uit de 
sectoren management/ondernemer, rechten en zorg. Ook wat betreft geslacht is de groep 
bij het NMI aangesloten mediators zeer verdeeld. In november 2007 was 54,6 % vrouw 
en 45,4 % man. De gemiddelde leeftijd op dat moment was 53 jaar, waarbij moet worden 
opgemerkt dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen iets lager lag dan dat van de mannen 
(49 om 53)16. De mediators vormen dus een groep met een grote mate van 
verscheidenheid.

1.4.2. Opleidingen voor mediators
Hierboven is duidelijk geworden dat de mediators in Nederland een uiteenlopende, 
heterogene groep vormen. Toch hebben ze één overduidelijke overeenkomst: ze zijn 
allemaal mediator. Ze hebben op een bepaald moment interesse getoond in mediation, en 
zelfs besloten daar iets mee te gaan doen. Ze hebben vervolgens een opleiding gevolgd en 
deze succesvol afgerond, zodat ze zich nu mediator mogen noemen. 
Er zijn in Nederland redelijk veel particuliere opleidingsinstituten, die een door het NMI 
erkende opleiding tot mediator aanbieden. Een aantal van de bekendste daarvan zijn The 
Lime Tree, Merlijn en het Centrum voor Conflicthantering. Ook zijn er tegenwoordig 
post-HBO opleidingen te volgen aan de hogescholen van Amsterdam, Leiden en Utrecht 
of een Masteropleiding aan het Amsterdams ADR Instituut. 
De duur van de mediation-opleidingen varieert ongeveer tussen de 6 en de 20 dagen. 
Gemiddeld kosten deze opleidingen tussen de 4.000 en 6.000 Euro. Ook de tweejarige 
Masteropleiding aan het Amsterdams ADR Instituut biedt in totaal maar 36 lesdagen, 
waarvoor overigens wel ruim 18.000 Euro wordt gevraagd. 
De opleidingen bieden een mix van theorie en praktijk. Bij vrijwel iedere opleiding ligt 
het accent vooral op vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld door middel van rollenspellen) 
onder begeleiding van ervaren mediators/trainers. Zo doet de cursist al doende een set 
vaardigheden op, die hij in de mediationpraktijk nodig kan hebben. In hoofdstuk 2 wordt 
verder ingegaan op de voor mediation benodigde vaardigheden. 

                                                
15 Gegevens verstrekt door het NMI in het kader van dit onderzoek, november 2007
16 Gegevens verstrekt door het NMI in het kader van dit onderzoek, november 2007
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1.5. Behandelde conflicten: afspiegeling van de samenleving
Tot slot is het interessant om te zien in welke sectoren mediation wordt toegepast. De 
tabel hieronder laat daar een overzicht van zien17:

Sector %

Familie 43.7

Werk 36.3

Zakelijk 9.0

Omgeving 5.5

Overheid 3.5

Gezondheid 0.2

Onderwijs 1.5

Overig 0.3

Totaal 100
Figuur 5: uitgevoerde mediations per sector (1998 t/m 2005)

Deze cijfers laten duidelijk zien dat mediation, hoewel het op verschillende terreinen 
wordt toegepast, hoofdzakelijk op het gebied van familie- en arbeidsconflicten wordt 
ingezet. Vaak gaat het dan om echtscheidingen of conflicten tussen werkgever en 
werknemer. Deze twee sectoren vormen samen 80 % van de gemelde mediations in de 
periode 1998 t/m 2005. Conflicten in de familie- of werksfeer zijn dus veruit de grootste 
groep conflicten. 
Er is in Nederland een duidelijke tendens gaande, waarbij de bevolking een steeds grotere 
verscheidenheid kent. Er leven steeds meer mensen samen met een verschillende 
culturele achtergrond. Dat is overal duidelijk te zien: op scholen, op de werkvloer en op 
straat. De groei van de ‘allochtone’ bevolking ligt bovendien al jaren hoger dan de groei 
van de ‘autochtone’ bevolking.18 Dat betekent dat deze tendens alleen maar toe zal 
nemen. De realiteit is dat de bevolking van Nederland in de komende decennia zal 
bestaan uit mensen met verschillende achtergronden. 
Voor dit onderzoek is vooral relevant, dat het veranderen van de samenstelling van de 
bevolking ook gevolgen zal hebben voor de conflicten die de mediators behandelen. 
Wanneer er steeds meer contact is tussen mensen die een verschillende achtergrond 
hebben, zullen er ook steeds meer conflicten bestaan waarbij de conflicterende partijen 
een andere achtergrond hebben. Intermenselijk contact leidt soms tot conflicten, dus 
intercultureel contact leidt soms tot interculturele conflicten. Voor alle duidelijkheid: 
hieronder worden conflicten bedoeld, die bestaan tussen twee partijen met een 
verschillende (culturele) achtergrond. Het onderwerp van het conflict doet dus niet 
terzake. Dit hoeft zeker niet met interculturaliteit te maken te hebben. 
Deze ontwikkeling zal betekenen dat ook mediators in toenemende mate te maken zullen 
krijgen met interculturele conflicten. Hierboven was al te zien dat familie- en 
arbeidsconflicten de grootste sectoren zijn waarin mediation wordt toegepast. Er is een 
steeds grotere kans dat er echtscheidingen plaatsvinden tussen twee mensen die niet 
dezelfde culturele achtergrond hebben. Of een arbeidsconflict tussen werkgever en 

                                                
17 Bron: www.nmi-mediation.nl, laatst geraadpleegd op 26 november 2007
18 Zie bijvoorbeeld ‘Allochtonen in Nederland 2004’, uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek
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werknemer uit een verschillende cultuur. De conflicten zullen niet wezenlijk anders 
worden, de mensen achter de conflicten zullen wél andere kenmerken hebben. 
Dit heeft gevolgen voor de mediator. De Nederlandse mediator begeleidt nu in de meeste 
gevallen twee partijen, die ook een Nederlandse achtergrond hebben. In toenemende mate 
is het te verwachten dat de partijen uit verschillende culturen afkomstig zijn. Mogelijke 
gevolgen zijn dat de mediator zich met de ene partij gemakkelijker kan identificeren dan 
met de ander, dat de mediator de ene partij beter begrijpt dan de ander, dat de partijen 
elkaar anders begrijpen dan de mediator dat gewend is, en zo nog wel meer. Ook is het 
natuurlijk mogelijk dat er géén gevolgen zijn. Maar hoe dan ook: de mediator dient op 
professionele wijze om te gaan met de conflicterende partijen, en hen de dienst te bieden 
waar hij voor betaald wordt. Dat betekent dat hij hen zo goed mogelijk dient te 
begeleiden, ongeacht welke (culturele) achtergrond mensen hebben. 

1.6. Vooruitblik
Dit onderzoek beoogt uit te zoeken welke communicatieve vaardigheden nodig zijn voor 
het begeleiden van mediations tussen partijen met verschillende culturele achtergronden. 
Daarom wordt ten eerste een inventarisatie gemaakt van de vaardigheden die een 
mediator nodig heeft om überhaupt mediator te kunnen zijn. Vervolgens wordt 
onderzocht of er specifieke aanvullende of andere vaardigheden nodig zijn om 
interculturele mediations te begeleiden. Zoals al eerder gezegd is, worden deze vragen 
beantwoord door zowel de theorie als de praktijk te onderzoeken. In het nu volgende 
hoofdstuk 2 zal eerst besproken worden wat de theorie hierover zegt.
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2. Theoretisch kader
Omdat mediation een relatief jong (en daarmee onbekend) vakgebied is, zal er in dit 
hoofdstuk een kort overzicht gegeven worden van verschillende theorieën over 
achtereenvolgens de verschillende benaderingen en de fasering van mediation, 
mediationvaardigheden en interculturele mediation. Vervolgens is het, in het licht van de 
onderzoeksvragen, vooral belangrijk om deze onderwerpen te bekijken met speciale 
aandacht voor de plaats die er in is weggelegd voor communicatie. Dat communicatie een 
grote rol speelt in mediation, is ontegenzeggelijk waar. Het hele proces bestaat immers 
uit communicatie. Er wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor een conflict door er 
over te praten met een derde partij erbij. Communicatie is dus in elk geval het middel
waarvan de mediator zich bedient. Daarom is het ook zo belangrijk dat de mediator over 
goede communicatieve vaardigheden beschikt. Maar naast een middel kan communicatie 
nog belangrijker zijn in mediation. Soms wordt er namelijk niet alleen over het conflict 
gecommuniceerd door de mediator en de betrokken partijen, maar ook over de manier 
waarop de partijen onderling communiceren. Communicatie is dan niet alleen het middel, 
maar deels ook het onderwerp van de mediation. Afhankelijk van de benadering die de 
mediator heeft van mediation, kan hier meer of minder belang aan worden gehecht. In dit 
hoofdstuk zal daarom steeds gekeken worden naar de rol die communicatie heeft binnen 
bepaalde theorieën.
Een aparte plaats is gereserveerd voor het Handboek Mediation19. Dit boek vormt steeds 
de rode draad in dit hoofdstuk. Daarvoor is gekozen, omdat het boek een standaardwerk 
vormt binnen de literatuur over mediation, en vooral ook omdat het veel gebruikt wordt 
als lesmateriaal bij de opleidingen tot mediator. Het is daardoor een boek dat een grote 
invloed heeft op de kennis en informatievoorziening van mediators. Daarnaast zullen 
steeds verschillende andere bronnen aangevoerd worden. Die vormen vaak een welkome 
aanvulling op wat het Handboek Mediation over een bepaald onderwerp schrijft.

2.1. Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation
Een van de auteurs die veel over mediation heeft gepubliceerd is Hugo Prein. Hij 
promoveerde al in 1982 op mediation, en is werkzaam geweest als senior docent Sociale 
en Organisatiepsychologie bij de Universiteit Utrecht. Ook is hij medeauteur van het 
Handboek Mediation. Volgens Prein20 is in Nederland de faciliterende of 
oplossingsgerichte benadering van mediation dominant, ‘zowel bij 
opleidingsprogramma’s die opleidingsinstituten aanbieden, als in hoe mediation en de 
competenties van mediators in de literatuur meestal worden omschreven, in het beleid 
van het NMI worden vormgegeven en in de praktische uitvoering door de meeste 
mediators in Nederland’. 
Maar er zijn nog veel meer benaderingen. Prein besteedt bijvoorbeeld aandacht aan 
modellen van de systeembenadering, transformatieve mediation en narratieve mediation. 
Dit zijn drie benaderingen van mediation die in Nederland minder bekendheid genieten, 
maar wel invloed hebben op de praktijk van (sommige) mediators. De laatste twee 
worden ook in het Handboek Mediation kort besproken. In de onderstaande paragrafen 
zal een kort overzicht gegeven worden van elk van deze benaderingen.

                                                
19 Brenninkmeijer e.a. (red.) (2005). 
20 Prein (2006), p.15
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2.1.1. Faciliterende en evaluatieve mediation
Het Handboek Mediation bevestigt de lezing van Prein. De faciliterende stijl wordt 
volgens dit boek aangeprezen, omdat de mediator hierbij vooral ‘op het proces stuurt’ en 
‘omdat die ertoe leidt dat de mediator een vak beheerst dat voor alle soorten conflicten 
kan worden ingezet’21. Deze stijl wordt door het Handboek Mediation (en door de 
opleidingen in Nederland!) als uitgangspunt genomen. Daarnaast geeft het boek aan dat 
er bepaalde omstandigheden kunnen plaatsvinden, waarin er gekozen kan worden voor 
een meer evaluatieve stijl van mediation. In de evaluatieve stijl ‘gaat vakinhoudelijke 
kennis een rol spelen en vindt er als vanzelf een differentiatie plaats naar onderwerp 
waarvoor de mediator kiest, zoals echtscheiding, arbeid, fiscaal of sociale zekerheid.’22

Deze begrippen worden als volgt toegelicht23:

 “Het begrip ‘faciliteren’ betekent in verband met mediation een sterkere focus van 
de mediator op het proces en minder op de inhoud van de onderhandelingen 
tussen partijen. Extreem uitgedrukt zou gezegd kunnen worden dat de 
faciliterende rol vervuld kan worden door een mediator die helemaal geen enkele 
aandacht en interesse heeft voor de inhoud van hetgeen waar partijen 
overeenstemming over bereiken.”

 “Het begrip ‘evalueren’ betekent in verband met mediation een inhoudelijke 
bemoeienis van de mediator met de onderhandelingen tussen partijen en de 
uitkomst ervan. In het Engels betekent ‘evaluation’ taxatie, beoordeling, 
waardeschatting of raming; de mediator geeft een niet-bindend waardeoordeel 
over een kwestie die tussen partijen speelt.”

De reden om faciliterende mediation als uitgangspunt te nemen hangt samen met de 
manier waarop de essentie van mediation wordt gezien. ‘De kern van mediation is dat de 
mediator partijen in de gelegenheid brengt om door probleemoplossend onderhandelen 
hun conflict te beëindigen. De mediator kan alleen effectief functioneren in zijn rol 
wanneer hij tussen partijen een neutrale rol vervult en blijft vervullen. Bij faciliterend 
mediëren is de neutraliteit van de mediator het beste gewaarborgd, omdat de mediator 
niet in de verleiding komt om – bijvoorbeeld met de inbreng van inhoudelijke oordelen –
richting een van de partijen te bewegen.’24  
De faciliterende stijl van mediation wordt dus als uitgangspunt genomen, omdat deze stijl 
de neutraliteit van de mediator het meest waarborgt. Daarbij wordt echter wel een slag 
om de arm gehouden: in bepaalde omstandigheden kan het nodig/zinvol zijn om een meer 
evaluatieve stijl van mediation te hanteren. Eén voorbeeld dat genoemd wordt, is dat van 
een burenruzie. Hierbij zal een mediator in principe faciliterend te werk kunnen gaan. 
Maar wanneer het erom gaat hoe hoog een schutting mag zijn, of hoe ver een boom van 
de erfafscheiding geplant moet zijn, kan een mediator een rol spelen in het verschaffen 
van dit soort basale gegevens. Dan zijn de omstandigheden ernaar om deze iets meer 
evaluatieve stijl te hanteren. Er worden drie factoren genoemd die ertoe kunnen leiden dat 
de mediator hiervoor kan kiezen. Ten eerste kan pragmatisme daar aanleiding voor zijn. 

                                                
21 Brenninkmeijer. In: Handboek Mediation, (2005), p. 201
22 Brenninkmeijer. In: Handboek Mediation, (2005), p. 201
23 Brenninkmeijer. In: Handboek Mediation, (2005), p. 201-202
24 Brenninkmeijer. In: Handboek Mediation, (2005), p. 203
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Soms leidt puur faciliterend werken tot ongewenste beperkingen, bijvoorbeeld wanneer 
de onderhandelingen vast dreigen te lopen. Ten tweede kan het informeren van partijen 
gemakkelijker en goedkoper zijn dan het doorverwijzen naar deskundigen. Ten derde is 
het in bepaalde gevallen nodig om de te bereiken vaststellingsovereenkomst juridisch in 
orde te krijgen. De mediator moet de grenzen bewaken van wat juridisch mag, en 
daardoor soms een evaluatieve inbreng hebben.

2.1.2. Systeembenadering25

De systeembenadering komt voort uit de systeemtherapie. Een centrale gedachte hierin is 
dat menselijk gedrag betekenis krijgt in de sociale context en zonder die context 
betekenisloos is. De betekenis van menselijk gedrag komt pas tot stand in diens 
verhouding tot het gedrag van andere mensen. Ook de inhoud van begrippen als 
aangepast-onaangepast, gezond-ziek, goed-slecht, knap dom of rijk-arm wordt bepaald 
door de verhoudingen tussen mensen. Bateson26 deed hierover onder meer de uitspraken: 
‘het is het verschil dat het verschil maakt’ en ‘verschil is informatie’. 
De systeemtherapie biedt inzicht in de samenhang en wisselwerking tussen actoren 
binnen sociale groepen. De gedachte is dat alles met elkaar verbonden is. Wanneer het 
gaat om menselijke relaties is het in de systeemtherapie vooral te doen om wat er zich 
tussen mensen afspeelt en niet zozeer om wat mensen van binnen bezighoudt. 
Een mediator die werkt volgens deze benadering, is erin geïnteresseerd te doorgronden
wat er zich tussen de strijdende personen afspeelt én tussen zichzelf en elk van die 
personen afzonderlijk en samen. Hij is daarbij continu doordrongen van het besef dat zij 
ook onderdeel zijn van een groter systeem, en dat ze daardoor beïnvloed zullen worden. 
De systeembenadering gaat uit van een aantal veronderstellingen over de aard van het 
conflict en de partijen, zoals ‘dé waarheid bestaat niet’, het belang van de context en de 
onderlinge afhankelijkheid van de betrokken partijen. De focus ligt daarbij op de 
onderlinge communicatie(patronen) van de partijen. Daarvoor kijkt de mediator naar het 
effect van het gedrag van de een op de ander. De mediator richt zich erop om, door het 
gebruik van metacommunicatie, verkeerde communicatiepatronen te doorbreken. Het 
verschil met de faciliterende en evaluatieve mediation is dat er meer aandacht is voor de 
relatie en communicatie tussen de partijen. Bij faciliterende mediation ligt de focus veel 
meer op het individu en het proces van het oplossen van het probleem.
De systeembenadering van mediation (of eigenlijk diens interventies) wordt in Nederland 
vooral gebruikt in echtscheidingsconflicten, maar ook bij mediation in organisaties. 

2.1.3. Transformatieve benadering27

De transformatieve benadering heeft met de systeembenadering gemeen dat het focust op 
de communicatie en niet zozeer op het oplossen van het probleem. En ook de relatie 
tussen mensen staat hier centraal: een conflict wordt gezien als een verstoring in de 
relatie, waarbij de betrokken partijen onder invloed van het conflict zich steeds 
machtelozer zijn gaan voelen en steeds meer betrokken geraakt zijn op zichzelf. 

                                                
25 Gebaseerd op: Joep Choy. In: Prein (2006), p.19 e.v.
26 Bateson (1979): verwijzing overgenomen uit Choy (zie noot 25)
27 Gebaseerd op: Prein. In: Prein (2006), p. 93 e.v. 
Zie ook Handboek Mediation, (2005), p. 205 e.v.
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Het doel van de mediator volgens deze benadering is niet zozeer het oplossen van het 
conflict, maar het bewerkstelligen van een omslag in de interactie tussen de deelnemers. 
Daarbij is het vooral de bedoeling om hen weer krachtiger en besluitvaardiger te laten 
functioneren (empowerment) en ze daarnaast weer aandacht te laten hebben voor de ander 
en ook diens perspectief in te kunnen laten zien (recognition). 
Een kenmerk van deze benadering is dat de focus ligt op de zelfstandigheid van de 
partijen, en daarom heeft de mediator in deze benadering een zo min mogelijk sturende 
rol. Hij volgt vooral de interactie van de partijen en probeert hen in staat te stellen zelf te 
werken naar een betere manier van met elkaar omgaan, en daardoor mogelijk naar een 
oplossing.

2.1.4. Narratieve benadering28

De narratieve benadering is ontstaan uit een gezinstherapie die ontwikkeld is door 
Michael White en David Epston in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Uitgangspunt is 
dat problemen ontstaan uit de verschillende betekenissen die mensen aan gebeurtenissen 
toekennen. Ervaringen die men opdoet vormen steeds weer een narrative, een verhaal. 
Samen vormen al die verhalen een beeld van de werkelijkheid. 
Binnen mediation ligt de focus van deze benadering op de verschillende verhalen die de 
betrokken partijen vertellen over het conflict, en de werkelijkheid die ze zo voor zichzelf 
construeren. Door een conflict raken de werkelijkheden van de partijen steeds verder van 
elkaar, én van de gewenste situatie, verwijderd. Narratieve mediation beoogt om samen 
een nieuw verhaal te maken, waarin het conflict niet langer invloed uitoefent, maar 
waarin de gewenste situatie centraal gesteld wordt. Het probeert dus een nieuwe, conflict-
vrije werkelijkheid te creëren. Dat heeft tot gevolg dat de mediator in deze benadering 
een veel meer sturende rol moet aannemen dan in de faciliterende of de transformatieve 
benaderingen. Volgens Bos29 zijn de voordelen de relationele gerichtheid van deze 
methode, en de aandacht voor de rol van de culturele achtergrond van partijen30. Nadelen 
van deze methode zijn de gelijkenis met therapie, die afschrikwekkend kan werken, en 
het gebrek aan ervaring onder mediators met deze methode.

2.1.5. Mediatieve conflictoplossing
Zoals in de inleiding ook al even is genoemd, pleit Januschek31 voor een vorm van 
mediation waarbij het komen tot een oplossing, waarin ieders belangen optimaal 
gerealiseerd worden, niet als belangrijkste doel wordt gezien. Voor hem is het pas een 
succes, wanneer vermeende tegengestelde belangen in misverstanden worden opgelost. 
Hij spreekt dan over mediatieve conflictoplossing. Kenmerkend voor deze benadering is 
dat het herstel van de gespreksvaardigheid voorop staat.
Cruciaal in deze benadering is ook het oplossen van een belangenconflict als 
misverstand. Daaronder verstaat Januschek: beide partijen erkennen, dat iets wat ze 
eerder hebben proberen te verwerpen, wel degelijk min of meer legitieme gronden heeft. 
Daarop voortbouwend wordt dan een conflictoplossing ontwikkeld, waarin de wederzijds 

                                                
28 Gebaseerd op: C. Bos. In: Prein (2006), p.137 e.v.
Zie ook Handboek Mediation, p. 214 e.v.
29 Bos. In: Prein (2006), p. 137 e.v.
30 In paragraaf 2.4 zal uitgebreider ingegaan worden op de rol van interculturaliteit binnen mediation
31 Januschek (2006), p. 1-2



Hoe communiceert een mediator?

20

ontstane schade door gemeenschappelijke inspanning wordt verholpen en voor de 
toekomst geminimaliseerd en door beide partijen gedragen wordt.
Mediatieve conflictoplossing houdt ook in: het erkennen van de flexibiliteit van de 
grenzen tussen belangenconflicten en misverstanden. Of een belangenconflict opgelost 
kan worden, door het als misverstand te zien is niet altijd duidelijk. (Denk aan de 
kannibaal die afsprak iemand op te eten! Hun belangen lijken niet te verenigen, maar 
werden dat toch!) Of de partijen het belangenconflict inderdaad oplossen door het als 
misverstand te zien, laat mediatieve conflictoplossing over aan de betrokken partijen. De 
grenzen zijn wat dat betreft flexibel.
Mediatieve conflictoplossing stelt niet van tevoren duidelijk wat op misverstanden is 
terug te voeren, en wat als belangenconflict moet blijven bestaan. Omdat het vaststellen 
en herstellen van deze grenzen als doel wordt gesteld aan de partijen, wijkt mediatieve 
conflictoplossing af van vormen van bemiddeling, die uitgaan van eenduidige grenzen 
aan het discours, buiten welke verschillen niet meer als misverstanden kunnen worden 
gezien en daarom slechts nog op zijn te lossen door compromissen, die dan door een 
derde partij uitgewerkt kunnen worden. Mediation streeft volgens Januschek niet naar 
compromissen. En juist daarom is mediatieve conflictoplossing voor hem een vruchtbaar 
maken van een conflict: er ontstaat tussen de partijen iets, dat er voorheen niet was: een 
gedeelde kennis over datgene wat hen verbindt, en datgene wat hen scheidt32.

2.1.6. Inspiratiebronnen voor mediation
Naast de mediationbenaderingen hierboven bespreekt Prein33 ook een aantal wat meer op 
zichzelf staande interventiebenaderingen ‘die niet specifiek voor mediation zijn 
ontwikkeld, maar wel vaak door mediators worden gebruikt als inspiratiebron voor 
diagnose en interventie.’ Deze benaderingen krijgen van hem niet de status van model, 
maar fungeren eerder als inspiratiebronnen voor mediation. Hieronder volgt een korte 
beschrijving van een aantal van die benaderingen.

2.1.6.1. Oplossingsgerichte benadering34

De oplossingsgerichte benadering komt voort uit de systeemtherapie, en werd ontwikkeld 
door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg (1994) in het Center for Brief Family Therapy
in Milwaukee. Deze benadering gaat er vanuit dat er geen verband hoeft te zijn tussen het 
probleem en de oplossing. Het borduurt daarmee voort op het principe van Milton 
Erickson dat het probleem de kern van de oplossing in zich draagt35. 
De oplossingsgerichte benadering zoekt niet naar de oorzaak van een probleem. Het 
analyseren en begrijpen van het probleem wordt ondergeschikt gemaakt aan het oplossen 
van het probleem. Dit is een breuk met het ‘medische model’ waarbij een deskundige, in 
dit geval de mediator, informatie verzamelt en de oplossing of remedie geeft. Volgens 
deze benadering schrijft de expert namelijk geen oplossing voor. Sterker nog, de mediator 
hoeft geen expert te zijn op het inhoudelijke terrein van het conflict. Er wordt van hem 
vooral verwacht dat hij goed naar de partijen luistert, zonder vooringenomen te zijn.

                                                
32 Januschek (2006), p. 2
33 Prein (2006), p. 175 e.v.
34Gebaseerd op: Paula Goossens. In: Prein (2006), p.175 e.v.
35 Zie: Haley (1973)
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De oplossing wordt gezocht door de partijen de gewenste situatie als uitgangspunt te 
laten nemen. De mediator moet ze er door goed te vragen en te checken bewust van laten 
worden hoe die gewenste situatie er uitziet, en vooral hetgeen ze dan (anders) doen. De 
oplossingsgerichte benadering legt de focus op de positieve kanten. Niet op de momenten 
dat het fout gaat, maar juist op de momenten, dat het wél goed gaat. 

2.1.6.2. Neuro-Linguïstisch Programmeren36

Een andere benadering die gebruikt kan worden binnen mediation is Neuro-Linguïstisch 
Programmeren (NLP). Dit ontstond in de jaren ‘70 van de vorige eeuw, toen Bandler en 
Grinder een techniek ontwikkelden die een combinatie was van het werk van Fritz Perls 
(Gestalttherapeut), Virginia Satir (gezinstherapeut) en Milton Erickson 
(psychiater/hypnotherapeut). 
Het uitgangspunt van Neuro-Linguïstisch Programmeren is dat ieder mens zich, in het 
contact met de wereld om zich heen, automatisch een beeld vormt. Dat beeld is voor 
ieder persoonlijk, en is onder meer afhankelijk van de waarden en overtuigingen van die 
persoon. Zo wordt elke situatie door iedereen afzonderlijk geïnterpreteerd. De 
interpretaties die iemand maakt, zijn vervolgens weer van invloed op de manier waarop 
hij reageert. Mensen kunnen het onderlinge begrip vergroten, door hun waarnemingen en 
interpretaties uit te wisselen. Het gaat dan, concreet gezegd, om de gedachten die ze 
hebben bij bepaalde gebeurtenissen. NLP draait om een bewustwording van deze 
beeldvormende processen en kan helpen bij het doorbreken van ongewenste gedrags- en 
denkpatronen. Het wordt ook wel ‘de studie van de structuur van de subjectieve ervaring’ 
genoemd.
Binnen mediation kan NLP gebruikt worden om conflicterende partijen te helpen meer 
begrip voor elkaar te krijgen. Verschillende percepties op de werkelijkheid, de belangen 
die mensen daaraan hechten en de zorgen die ze daar mogelijk over hebben beïnvloeden 
hun gedrag. Wanneer je je er van bewust wordt, dat de manier waarop je zelf een 
bepaalde situatie interpreteert, kan afwijken van de wijze waarop een ander dat doet, is 
dat een eerste stap naar meer begrip voor de ander. Soms kan het al voldoende zijn als 
partijen elkaar op de hoogte brengen van hun eigen percepties. Mispercepties kunnen 
daardoor namelijk uit de wereld geholpen worden. In elk geval zal het een stukje 
duidelijkheid scheppen over de manier waarop de andere partij een situatie beoordeelt. 
Aan de mediator is dan ook altijd de taak om nooit zomaar aan te nemen dat men een 
uitspraak of een gebeurtenis op overeenkomstige wijze interpreteert. Dit moet altijd 
gecheckt worden.

2.1.6.3. Geweldloze communicatie37

Een andere benadering waar mediators inspiratie uit kunnen halen, is die van de 
geweldloze communicatie. Deze is afkomstig uit de psychologie, en houdt in: ‘leven met 
respect en in harmonie met jezelf, anderen, de omgeving en dus met verschillen.’38 De 
kern is verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van je eigen leven met de intentie 
om jezelf de ruimte te geven en te laten, om jezelf te zijn en tegelijkertijd de ander de 
ruimte te laten ook zichzelf te zijn, ook, of misschien wel juist, als er verschillen zijn. 

                                                
36 Gebaseerd op: Ineke Postma. In: Prein (2006), p.189 e.v.
37 Gebaseerd op: Inga Teekens. In: Prein (2006), p.209 e.v.
38 Prein (2006), p.209
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De uitgangspunten zijn:

 Alle mensen hebben dezelfde basisbehoeften
 Alle mensen hebben de behoefte om in harmonie en respect met elkaar te leven
 Gevoelens zijn signalen van behoeften, vervuld of onvervuld
 Oordelen/analyseren/interpreteren/classificeren en etiketteren creëren angst, 

schuld en schaamte
 Angst, schuld en schaamte roepen geweld op
 Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen innerlijke wereld en de 

uitingen daarvan
 Taal/communicatie is de weergave van onze innerlijke wereld

Alle drie bovenstaande benaderingen zijn niet voor mediation ontwikkeld, maar komen 
uit een bredere, sociale context. Binnen mediation spelen ze een rol, omdat ze invloed 
hebben op de manier waarop mediators denken over conflicten en de wijze waarop die 
opgelost kunnen worden. 

2.1.7. De rol van communicatie in de benaderingen
In de bovenstaande paragraaf is een aantal benaderingen van mediation besproken. 
Hieronder zal nog eens op een rijtje gezet worden wat de rol van communicatie is binnen 
die benaderingen (de benaderingen worden besproken in volgorde van de aandacht die ze 
hebben voor communicatie: van weinig naar veel aandacht): 

 Bij faciliterende mediation fungeert communicatie puur als middel. Het is niet het 
onderwerp waarop speciaal gelet wordt. De focus ligt er vooral op om partijen 
zoveel mogelijk zelf in staat stellen hun conflict op te lossen, en op de neutraliteit 
van de mediator om dat te kunnen garanderen.

 De narratieve mediation is minder bekend, omdat het zo weinig gebruikt wordt. 
Deze benadering gebruikt communicatie ook als middel, maar dan op een andere 
manier: het conflict wordt gezien als het hebben geconstrueerd van verhalen over 
de werkelijkheid, die niet met elkaar overeenkomen en ongewenst zijn. Deze 
benadering richt zich niet zozeer op de communicatie onderling, de interactie, 
maar op het samen construeren van een nieuw verhaal dat een gewenste situatie 
beschrijft.

 De systeembenadering gebruikt communicatie niet alleen als middel, maar ziet de 
communicatie ook als onderwerp binnen de mediation. Deze benadering bekijkt 
de communicatie vooral met het oog op de relatie tussen de partijen: welk effect 
heeft het communicatieve handelen van de één op de ander? De mediator probeert 
dan, door het gebruik van metacommunicatie, negatieve communicatiepatronen 
van de partijen te doorbreken.

 Net als de systeembenadering focust de transformatieve benadering zich op de 
communicatie en de relatie tussen de partijen. Een conflict wordt gezien als 
verstoring van de relatie, die ertoe heeft geleid dat partijen steeds meer op zichzelf 
gericht zijn geworden. Deze benadering probeert de communicatie van de partijen 
vooral te beïnvloeden om de partijen in staat te stellen zelf weer beter met elkaar 
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om te gaan. De rol van de mediator wordt daarin ook zo terughoudend mogelijk 
gezien. Daarin komt het overeen met de faciliterende mediation, maar er zijn ook 
verschillen: de transformatieve benadering focust niet zozeer op het oplossen van 
het probleem, maar op het herstellen van de communicatie, zodat de partijen beter 
met elkaar omgaan, en mogelijk ook het conflict op kunnen lossen. De 
transformatieve benadering ligt dus eigenlijk tussen de systeembenadering en de 
faciliterende mediation in, en vormt een combinatie van elementen van beiden.

 Mediatieve conflictoplossing wordt door Januschek39 voorgesteld en is een 
benadering die overeenkomsten vertoont met de systeembenadering en de 
transformatieve benadering. Het vinden van een oplossing wordt in deze 
benadering eveneens ondergeschikt gemaakt, en het herstel van de 
gespreksvaardigheid wordt voorop gesteld. Daarmee heeft communicatie hier 
weer een belangrijke rol. Het doel is om misverstanden uit de weg te ruimen, om 
zo een duidelijk beeld te scheppen van welke belangenconflicten nu eigenlijk 
tussen de twee partijen over blijven. 

Daarnaast zijn er ook drie benaderingen genoemd die eigenlijk niet voor mediation 
ontwikkeld zijn, maar wel als inspiratiebron voor mediation kunnen dienen. De rol van 
communicatie in deze inspiratiebronnen is als volgt (ook deze worden besproken in 
volgorde van de aandacht voor communicatie. Van weinig aandacht naar veel):

 De oplossingsgerichte benadering lijkt een beetje op de narratieve mediation. De 
focus ligt op de gewenste situatie. In deze benadering is communicatie vooral een 
middel, hoewel er ook aandacht is voor de communicatie van de partijen: de 
mediator probeert een beeld te krijgen van wat mensen in de toekomst zouden 
willen, en wat ze dan anders zouden doen. Daarbij richt hij zich op de positieve 
kanten van hun gedrag, en daar is communicatie een onderdeel van.

 Neuro-Linguïstisch Programmeren richt zich vooral op het subjectieve beeld dat 
mensen vormen van bepaalde gebeurtenissen. Daar probeert het mensen bewust 
van te maken. Daardoor kunnen mispercepties uit de weg worden geruimd. Deze
benadering richt zich niet op communicatie zelf, maar op de gevolgen die 
subjectief interpreteren van uitingen kan hebben. 

 Geweldloze communicatie is een benadering die er van uit gaat dat communicatie 
een weergave is van iemands innerlijke wereld. Het idee is dat ieder zichzelf moet 
willen en kunnen zijn, en vooral ook anderen de kans moet geven om ook zichzelf 
te kunnen zijn. Daarom leert deze benadering mensen dat ze in hun communicatie 
ruimte moeten laten voor de ander. Communicatie is hier dus niet alleen het 
middel waarvan de mediator en partijen zich bedienen, maar ook een onderwerp 
van de mediation.

Concluderend: volgens alle mediationbenaderingen zal de mediator over communicatieve 
vaardigheden moeten beschikken, maar in de systeembenadering, de transformatieve 
benadering en de mediatieve conflictoplossing is communicatie naast een middel ook een 
belangrijk onderwerp van de mediation.

                                                
39 Januschek (2006), p. 1-2
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Van de drie inspiratiebronnen voor mediation is de geweldloze communicatie degene die 
zich het meest op de rol van communicatie richt. De oplossingsgerichte benadering doet 
dat in iets mindere mate, en NLP richt zich vooral op de subjectieve interpretatie van 
gebeurtenissen en uitingen.
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2.2. Fasering van mediation 
Naast de verschillende benaderingen van mediation is er ook onderscheid in de manier 
waarop de mediation wordt ingedeeld in fases. Voor dit onderzoek is dat relevant omdat 
er in de literatuur vaak per fase wordt gekeken naar de benodigde vaardigheden.

2.2.1. Fasering volgens het Handboek Mediation
Iedere mediation bestaat uit een aantal verschillende fases. In het Handboek Mediation 
wordt een voorbeeld gegeven van een mogelijke fasering.40 Die ziet er als volgt uit:
“

 voorbereidingsfase. 
(contact opnemen, intake-gesprekken en overige inleidende zaken)

 plenaire mediationfase met als subfasen:
o openingsfase

(kennismaking, toelichting op mediationproces, verifiëren van 
commitment, toelichting op de procedure)

o exploratiefase
(inhoudelijk vertellen van het conflict)

o draai- en categorisatiefase
(belangen categoriseren, perspectief wijzigen, onderhandelingsagenda 
opstellen)

o onderhandelingsfase
(opties genereren, onderhandelen)

o besluitvormingsfase
(komen tot een besluit)

 afsluitingsfase
(tekenen vaststellingsovereenkomst, afsluiten) ’’

Bij deze fasering wordt overigens direct aangetekend, dat een mediation-proces nooit 
volledig binnen de strakke kaders van zo’n fasering plaatsvindt. Daar is het proces te 
dynamisch voor, en de partijen zullen zich met hun uitingen ook niet altijd volledig 
binnen de perken van de fasering houden. De fasering is er dan ook om structuur te 
bieden voor de mediator. Die heeft er houvast aan, en zal op elk moment kunnen 
beoordelen of een bepaalde fase al voldoende aan de orde is geweest. 

2.2.2 Andere faseringen
Naast deze fasering zijn er natuurlijk ook andere faseringen mogelijk. Van Meeteren41

noemt allerlei mogelijke faseringen. Een daarvan is die van The Lime Tree, een 
opleidingsinstituut in Bilthoven. De fasering die zij voorschrijven bestaat uit de volgende 
punten:
“

1. Besluiten tot mediation
2. Uiteenrafelen van zakelijke en persoonlijke strijdpunten
3. Aan de slag met zakelijke en persoonlijke kwesties
4. Aan de oppervlakte brengen van onderliggende belangen: de onderstroom

                                                
40 Bonenkamp. In: Handboek Mediation, p. 87 e.v. 
41 Gebaseerd op: Van Meeteren (2004), p. 21 e.v.
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5. Uit bestaande kaders stappen
6. Aanpakken van tegengestelde belangen
7. Overeenstemming en reality-check”

Een nog veel uitgebreidere fasering die van Meeteren behandelt, is die van Moore42. Hij 
onderscheidt maar liefst twaalf fases, waarvan de eerste vijf zich overigens afspelen nog 
vóór het eerste plenaire gesprek. De fasering van Moore ziet er als volgt uit:
“

1. Contact leggen met de partijen
2. Een strategie kiezen voor de mediation
3. Achtergrondinformatie verzamelen en analyseren
4. Een gedetailleerd plan van aanpak ontwerpen
5. Bouwen aan vertrouwen en medewerking
6. De mediationsessie starten (plenair)
7. Onderwerpen bepalen en op de agenda zetten
8. Naar de oppervlakte brengen van de onderliggende belangen van elk der partijen
9. Opties genereren
10. Opties op waarde schatten en bespreken
11. Slotonderhandeling laten voeren
12. Een formele overeenkomst sluiten”

Zelf gebruikt van Meeteren een ongecompliceerde structuur met slechts vier fasen43:
“

1. Voorwaarden scheppen
Gespreksklimaat en formaliteiten worden vastgelegd. Spelregels worden uitgelegd en 
verankerd in het gesprek.
2. Onderzoek en hygiëne
Onderzoek naar de feiten. Verschillende verhalen, de standpunten, emoties en 
belevingen van de partijen staan centraal. Het geschil wordt uiteengerafeld. 
Blokkerende oude rotzooi wordt opgeruimd. Er ontstaat een gespreksagenda.
3. Onderhandelen
Men beweegt van standpunten en posities naar belangen. Men kijkt naar 
onderliggende zorgen en behoeften (de onderstroom). Wensen en aanspraken worden 
concreet gemaakt. En men zoekt naar oplossingsrichtingen, mogelijkheden en 
onmogelijkheden, naar opties.
4. Overeenstemming
Overeenkomst wordt geformaliseerd in een verbintenis.”

Wat bij alle bovenstaande faseringen opvalt, is dat ze vaag blijven in het noemen van 
communicatieve elementen. Termen als perspectief wijzigen of naar de oppervlakte 
brengen duiden erop dat de mediator communiceert met de partijen, maar het blijft vaag 
wat hij dan precies doet.

                                                
42 Moore (1996), p. 81-317
43 Van Meeteren (2004), p. 28 e.v.
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2.2.3. Het onderhandelen: Harvard-methode
Welke fasering gekozen wordt, is aan de mediator. De een zal zich prettig voelen met de 
ene fasering, de ander met een andere fasering. Maar welke fasering ook gekozen wordt, 
de onderhandelingen tussen partijen nemen altijd een belangrijke plek in. En die 
onderhandelingen binnen mediation verlopen vrijwel altijd volgens de principes van de 
Harvard-methode.
Deze methode voor het voeren van onderhandelingen is ontwikkeld aan de universiteit
van Harvard, in het zogenaamde Harvard Negotiation Project. Deze methode druist in 
tegen de in de VS meest wijdverbreide onderhandelingsstijl, waarin het overwinnen van 
de ander centraal staat. Dat maakt ook, dat de methode een grote inspiratie vormt voor 
het onderhandelingsdeel van mediation. Bij mediation is het immers allesbehalve de 
bedoeling elkaar te overwinnen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de regels44

van de methode:
“

1. Scheid mensen van het probleem
In conflicten kan het inhoudelijke aspect naar verloop van tijd ondergesneeuwd raken 
door het persoonlijke aspect. Dit komt de onderhandelingen zeker niet ten goede. 
Daarom is het devies: wees soepel op de persoon, maar hard op de zaak.

2. Richt je op belangen en niet op posities
In onderhandelingen ligt de focus vaak vooral op de standpunten. De Harvard-
methode beveelt aan om de focus te verschuiven naar de achterliggende belangen. 

3. Zoek naar oplossingen in wederzijds belang
Bij deze onderhandelingsmethode gaat het er niet om de ander te overwinnen. Je kunt 
je zin wel doordrijven, maar dan wordt de onderlinge relatie beschadigd. De Harvard-
methode is er op gericht om een win-winsituatie te bereiken: een uitkomst waar beide 
partijen tevreden mee kunnen zijn.

4. Hanteer objectieve criteria
In onderhandelingen moeten uiteindelijk keuzes worden gemaakt. Om die keuzes zo 
goed mogelijk te kunnen maken, moeten er objectieve criteria worden gebruikt. 
Daarmee wordt het makkelijker om keuzes te maken, zonder dat daarover strijd hoeft 
te worden geleverd.”

Deze methode is er volledig op gericht om een zo goed mogelijk 
onderhandelingsresultaat te krijgen voor beide partijen. Daarbij wordt niet geprobeerd de 
ander tegen te werken, om zodoende zoveel mogelijk van de eigen belangen gerealiseerd 
te krijgen. Er wordt juist zoveel mogelijk gezocht naar een situatie waar beiden tevreden 
mee kunnen zijn. Het is dus niet verwonderlijk dat de Harvard-methode zoveel wordt 
toegepast in mediation. Het sluit immers volledig aan bij de belangrijkste uitgangspunten 
van mediation. Het is immers ontstaan als een alternatief voor rechtspraak, waarbij niet 
slechts één, maar beide partijen tevreden kunnen zijn met de uitkomst, en waarbij de 
onderlinge relatie niet beschadigd wordt, maar juist voor de toekomst behouden wordt. 

                                                
44 Dit overzicht is een combinatie van de toelichtingen in onder meer het Handboek Mediation en Van 
Meeteren (2004). Zie ook paragraaf 2.4.2. , daarin wordt de Harvard-methode uitgebreider besproken.
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Van Meeteren zet overigens één kanttekening: de fasering van Harvard vindt hij minder 
sterk. Deze ziet er als volgt uit:
“

1. voorbereiden
2. exploreren, verkennen
3. voorstellen, ideeën en suggesties uitwisselen
4. loven en bieden
5. wilsovereenkomst vastleggen”

Van Meeteren vindt dat de fases 2 en 3 te veel op elkaar lijken, en dat ook 4 en 5 
eigenlijk bij elkaar horen. Bovendien vindt hij dat deze fasering geen duidelijk startpunt 
van de onderhandelingen stelt. Hij stelt daarom als alternatief de fasering voor van de 
Situational Management Systemsschool (SMS) in Hanover, Massachusetts. Die ziet er uit 
als volgt:
“

1. aanloopfase (voorwaardenscheppend)
2. openingsfase (startpositie innemend)
3. verkenningsfase (belangen en waardedragers afwegend, opties zoekend)
4. afsluitfase (deal sluitend)”

Een combinatie van de Harvard-methode en de SMS-fasering is volgens van Meeteren in 
de praktijk zeer bruikbaar voor de mediator.
Van Meeteren wijst de Harvard-fasering op enkele punten af. Opvallend is het om te zien 
wélke dat zijn. Die fases bevatten enkele communicatieve onderdelen, zoals voorstellen, 
loven, bieden en het vastleggen van de overeenkomst. De fasering die hij als alternatief 
voorstelt blijft echter steken in veel algemenere termen als startpositie innemen of opties 
zoeken. De aandacht voor communicatie komt er in deze fasering voor het onderhandelen 
daardoor nogal slecht af. In de volgende paragraaf wordt gekeken naar de literatuur over 
(communicatieve) vaardigheden voor de mediator, en daar zal blijken dat die door 
sommigen gerelateerd worden aan de verschillende fases.
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2.3. Vaardigheden van de mediator
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag is het van belang om eerst een overzicht 
te geven van wat de theorie zegt over de vaardigheden die nodig zijn voor het beoefenen 
van het vak mediator. Dat zal in deze paragraaf worden besproken. In het vervolg van dit 
onderzoek zal ook onderzocht worden wat de praktijk hierover zegt. Zie daarvoor 
hoofdstuk 4.

2.3.1. Taken en competenties volgens het Handboek Mediation
Het Handboek Mediation besteedt slechts een zeer korte paragraaf aan de taken en 
competenties van de mediator45. Ten eerste worden de taken van de mediator genoemd. 
Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen de setting en het proces. Onder de 
setting worden de zorg voor de locatie, het bieden van veiligheid en acceptatie en het 
stellen van de grenzen en mogelijkheden van mediation begrepen. Onder de term proces 
worden taken beschreven als het kiezen van een persoonlijke stijl, het bieden van ruimte 
en tijd aan de partijen en het in de gaten houden van de relatie tussen mediator en de 
deelnemende partijen.
Daarna wordt kort aandacht besteed aan de competenties van de mediator. Let wel: dit 
zijn niet alleen communicatieve vaardigheden, er worden ook andere competenties 
genoemd. Het blijft echter allemaal, zeker wanneer het gaat om communicatie, zeer 
minimaal. Het hele stuk is zelfs zo kort, dat het hier in zijn geheel opgenomen is46(de 
fragmenten die aandacht besteden aan communicatie zijn voor dit onderzoek 
onderstreept):

“ De competenties van de mediator
In het onderstaande wordt een beknopt overzicht gegeven van de verschillende 
aspecten die voor het goed functioneren van de mediator van belang zijn. Daarbij 
is uitgegaan van het beroepsprofiel van de mediator dat ten grondslag ligt aan de 
kennis- en vaardigheidstoets voor NMI-mediators.47 Het is aangevuld met 
aspecten die daarnaast nog van belang zijn in de dagelijkse beroepspraktijk.

Kennis
De kennisgebieden betreffen: communicatie, conflicten en conflicthantering, 
onderhandelen, kennis over het mediationproces en over het juridische kader van 
de mediation. Voor de mediationpraktijk is daarnaast kennis van het 
ondernemerschap onontbeerlijk. Denk in dat verband bijvoorbeeld aan het 
bijhouden van een boekhouding, het opstellen van een ondernemingsplan, 
marketing en acquisitie en het kiezen van een rechtsvorm.

Vaardigheden

                                                
45 K. van Oyen en J.A. Th. M. de Waart. In: Handboek Mediation, p. 122 e.v.
46 K. van Oyen en J.A. Th. M. de Waart. In: Handboek Mediation, p. 124-126 (gehele paragraaf 6.3.2.)
47 P. Walters, Cepina-congres, Brussel 21 april 2005, www.nmi-mediation.nl; zie daar ook het 
beroepsprofiel voor mediators. 
(Deze voetnoot is in zijn geheel afkomstig uit paragraaf 6.3.2. van het Handboek Mediation, zie 
bovenstaande voetnoot.)
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De vaardigheden van de mediator betreffen voor een wezenlijk deel het gebied 
van de mondelinge communicatie. Hij dient adequaat te kunnen interveniëren en 
zorgvuldig om te gaan met alle betrokkenen waaronder partijen, partijbegeleiders, 
adviseurs en opdrachtgevers. Ook heldere schriftelijke communicatie, onder meer 
in verslaglegging, correspondentie en het opstellen van 
vaststellingsovereenkomsten behoort tot de vaardigheden van de mediator. 
Daarnaast zijn organisatorische vaardigheden onontbeerlijk. Dat geldt zowel ten 
aanzoen van het plannen en faciliteren van de mediationgesprekken zelf, als ten 
aanzien van al hetgeen daarmee verband houdt. Bijvoorbeeld wanneer mediations 
via een doorverwijzer of opdrachtgever bij de mediator komen, kan van hem 
verwacht worden dat er geregeld terugkoppeling over het proces plaatsvindt, en 
dat registratie van voortgang of gedetailleerde informatie over de bestede tijd 
verlangd wordt.
Voorts heeft de mediator inzicht in onderlinge verhoudingen en verbanden, is hij 
analytisch, bewaakt hij de uitgangspunten en het kader van de mediation en is hij 
een sterk procesbewaker. Hij is in staat tot relativeren en is in staat sfeer te 
beïnvloeden.

Attitude
De houding van de ideale mediator is:

open
onbevooroordeeld, niet vooringenomen, belangstellend
empathisch
zich zonder uitgesproken sympathie of antipathie opstellen, geïnteresseerd in wat 
partijen beweegt in het conflict, betrokken bij de mediation zonder betrokken te 
raken bij het conflict
assertief
in staat zijn tot het toepassen van adequate interventies, scherp bewaken van de 
grenzen die de rol met zich meebrengt, in staat zijn die neutraal en duidelijk te 
benoemen
neutraal/onpartijdig
in staat zijn zonder oordeel en zonder voor- of afkeur partijen te bezien
onafhankelijk ongebonden
zich niet laten beïnvloeden door eventuele druk door partijen of van buitenaf
vertrouwenwekkend
in staat zijn het vertrouwen van partijen te verkrijgen en te behouden
voortvarend
doelgericht en systematisch het proces leiden
respectvol
in staat elke partij gelijkwaardig en op passende en door de partij gewaardeerde 
wijze te benaderen
evenwichtig
in staat zijn het conflict bij partijen te laten en niet mee te gaan in negatieve 
lading, heftige emoties en verwijten
integer
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duidelijk beeld hebben van eigen waarden en daarnaar handelen
flexibel
in staat zijn gedrag af te stemmen op de dynamiek van het proces en snel en 
natuurlijk te wisselen van aanpak
gevoel voor humor
in staat zijn humor op gepaste wijze te hanteren ’’

Dit was de gehele paragraaf die het Handboek besteedt aan de vaardigheden van de 
mediator. De aandacht voor communicatie is binnen deze paragraaf uiterst beperkt en 
vaag te noemen. Voor dit onderzoek zijn de fragmenten onderstreept, die aandacht 
besteden aan communicatie. Het eerste dat hieraan opvalt, is dat er maar weinig aandacht 
is voor communicatie binnen de taken en competenties van de mediator. Het tweede is 
dat het allemaal uiterst vaag en algemeen blijft. Zo zou de mediator kennis van 
communicatie moeten hebben, maar wat dat inhoudt wordt niet geëxpliciteerd. Verder 
zou hij mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden moeten hebben. Maar 
inhoudelijk wordt er niet verder gegaan dan een aantal korte beschrijvingen als adequaat 
kunnen interveniëren, zorgvuldig omgaan met betrokkenen of vastleggen van een 
overeenkomst. Wat daar voor communicatieve vaardigheden achter schuil gaan, komt niet 
naar voren. Er wordt niets gezegd over het stellen van vragen, samenvatten of het 
schrijven van een overeenkomst. Daarmee blijft het Handboek uiterst vaag en kort over 
de communicatieve vaardigheden waarover de mediator dient te beschikken. 

2.3.2. Andere bronnen
Een andere bron die aandacht besteedt aan de vaardigheden voor de mediator, is 
Vreugdenhil48. Ook zij houdt het weer enorm bondig. Hieronder is daarom ook dat korte 
fragment overgenomen:

“     De basisbeginselen voor de mediator
 Hij ís onafhankelijk en stelt zich onafhankelijk op
 Hij is neutraal
 Hij zorgt voor vertrouwelijkheid

De mediator beschikt over belangrijke communicatievaardigheden
 Hij maakt effectief gebruik van het stellen van vragen
 Hij durft de emoties van partijen te benoemen of bespreekbaar te maken
 Hij is vaardig in het herformuleren van verwijten naar belangen (zorgen en 

wensen)

De mediator beschikt over coachingsvaardigheden en heeft inzicht in 
onderhandelingsprocessen

 Hij geeft partijen het vertrouwen dat zij oplossingen kunnen bedenken en
stimuleert hen daartoe

                                                
48 Vreugdenhil (2005), p. 113-114
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 Hij coacht partijen om een oplossing te kiezen die realistisch, haalbaar en 
duurzaam is.

De mediator heeft moed
 Hij durft de mediation te beëindigen als dit nodig is.
 Hij is in staat partijen te helpen afscheid te nemen van het verleden (het 

conflict).”

Daarnaast wijst Vreugdenhil ook nog op drie basisbeginselen uit de NMI gedragsregels, 
waaraan elke mediator zich zou moeten houden. Dit zijn onafhankelijkheid, neutraliteit 
en vertrouwelijkheid/geheimhouding. 
Helaas geldt hier weer hetzelfde als voor het Handboek Mediation: het is enorm kort. De 
communicatieve elementen zijn weer onderstreept. Er wordt iets concreter geformuleerd 
welke communicatieve vaardigheden de mediator dient te hebben, maar dat blijft beperkt 
tot drie korte punten: het stellen van vragen, benoemen/bespreekbaar maken van emoties 
en herformuleren. Ook hier blijft het dus bij een zeer kort lijstje met vaardigheden, 
waarvan communicatie slechts een klein onderdeel is, en zijn de communicatieve 
vaardigheden zeer incompleet weergegeven.
Er zijn ook publicaties waarin meer aandacht aan de vaardigheden van de mediator wordt 
besteed. Van Meeteren49 bijvoorbeeld besteedt er een heel boek aan. Daarin geeft hij een 
overzicht van 10 vaardigheden, die hij als elementaire vaardigheden voor de mediator 
beschouwt. De volgorde van deze vaardigheden is redelijk willekeurig, en ze dienen 
situationeel ingezet te worden. Situatiegevoeligheid wordt door hem dan ook als een 
overkoepelende vaardigheid gezien. Dit zijn de vaardigheden die Van Meeteren 
onderscheidt:
“

 Je beroepsprofiel kennen
 Een gespreksstructuur aanbrengen en bewaken
 Onpartijdigheid bewaken
 Cliënten door hun onderhandelingsproces leiden
 Creativiteit gebruiken
 De juiste interventies in de juiste situatie toepassen
 Taalbeheersing
 Lef tonen
 Agressie en emotionele uitbarstingen hanteren
 De kunst van het loslaten”

Hoewel hier aanmerkelijk meer ruimte wordt genomen voor het beschrijven van de 
vaardigheden van de mediator, zijn er nog altijd maar weinig communicatieve 
vaardigheden genoemd. Wel wordt er door het boek heen aandacht besteed aan de 
communicatieve realisaties van de vaardigheden. Zie het voorbeeld hieronder, ‘van 
aantijging naar behoefte’50: 

                                                
49 Van Meeteren (2004)
50 Van Meeteren (2004), p. 146-147
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“ Cliënt (tegen tegenpartij): ‘Jij rat... Wat ben jij een ongelooflijk onbetrouwbaar 
mannetje. Mijn hemel, wat heb jij me een rotstreek geleverd. Je bent de 
geniepigste collega die ik ooit heb gehad...’
Mediator: ‘Ik zie dat je je behoorlijk rot hierover voelt, klopt dat?’
Cliënt: ‘Dat kun je wel zeggen ja. Hij heeft me gewoon belazerd, het is 
ongeloooflijk.’
Mediator: ‘Ik hoor je zeggen dat je vindt dat je van je collega’s op aan moet 
kunnen, dat je ze wilt vertrouwen, hoor ik dat goed?’
Cliënt: ‘Ja natuurlijk! Wat heb je aan collega’s als ze je bedonderen waar je 
bijstaat?’
Mediator: ‘Dus je hebt verwachtingen van je collega’s. Wat wil je nu precies van 
...(andere partij)?’
Cliënt: ‘Ik wil een collega die doet wat hij belooft en geen slappe praatjes 
verkondigt als dat niet lukt. Ik wil weten waar ik aan toe ben!’
Mediator: ‘Je zegt dat je behoefte hebt aan duidelijkheid en aan betrouwbaarheid, 
en je wilt graag dat iemand eerlijk zegt als hij zijn beloftes niet kan nakomen, heb 
ik dat goed begrepen?’
Cliënt: ‘Ja precies. Het gaat om betrouwbaarheid en eerlijkheid, meer niet. Ik wil 
me zeker voelen.’ ”

Schreuder-Tromp51 stelt dat de interventies die een mediator hanteert, altijd in het teken 
moeten staan van het ondersteunen van recognition en empowerment. Onder recognition 
verstaat ze de ervaring bij partijen dat de andere partij hen werkelijk gehoord heeft. 
Onder empowerment verstaat ze het besef bij partijen dat ze verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen conflict, en ook voor het werken aan een oplossing daarvan. Ze komt met een 
lijstje van ‘tien geboden’, die ervoor moeten zorgen dat de mediator recognition en 
empowerment bevordert:

1. De mediator is neutraal
2. De mediator is niet bevoogdend
3. De mediator is verantwoordelijk voor de professionaliteit van zijn optreden en 

interventies, maar niet voor de uitkomst.
4. De mediator adviseert niet
5. De mediator laat het gras niet groeien door aan de halmen te trekken.
6. De mediator zorgt ervoor buiten het conflict van partijen te blijven
7. De mediator laat partijen de grootte van de kloof tussen hen zien.
8. De mediator is niet bang dat het geschil onoplosbaar is.
9. De mediator neemt niet eigen redelijkheidscriteria als norm of maatstaf.
10. De mediator laat partijen het werk doen.

Deze ‘geboden’ vormen de basishouding die de mediator volgens Schreuder-Tromp dient 
te hebben. Dat ze deze geheel in het teken zet van het bevorderen van recognition en 
empowerment, toont aan dat ze de ideeën van de transformatieve benadering toepast in

                                                
51 Schreuder-Tromp. In: van Bruggen (1997), p. 147 e.v.



Hoe communiceert een mediator?

34

haar beeld over de basishouding van de mediator. Naast deze basishouding onderscheidt 
zij per fase van het mediationproces de volgende vaardigheden die van belang zijn52:

“
Intakefase:

 Scheppen van een vertrouwensbasis
 Metacommunicatie
 Actief luisteren
 Reflecteren

Exploratiefase:
 Het stellen van vragen

o Lineaire vragen
o Relationele vragen

 Cliënten naar elkaar laten luisteren
 Heretiketteren
 Gemeenschappelijk maken (mutualise)
 Focus richten op de toekomst
 Reactief- en ruziegedrag doorbreken

Onderhandelingsfase:
 Kennis van de Harvard-methode
 Van standpunten naar belangen werken
 Circulaire vragen stellen
 Laten onderhandelen

o Genereren en ontwikkelen van opties
o Het opbouwen van vertrouwen en begrip
o Gebruik maken van communicatieve en andere vaardigheden
o Het aanmoedigen van brainstormingsprocedures
o Testen van de realiteitszin
o Partijen de gelegenheid bieden hun emoties te spuien
o Evalueren
o Hanteren van een time-table

Afronding:
 Aandachtspunten:

o Laatste loodjes
o Van deelafspraken naar vaststellingsovereenkomst
o Erbij betrekken van adviseurs van partijen
o Verslaglegging
o Presentatie naar buiten
o Toekomstige relatie
o Wat is nodig om het conflict los te laten

 Afscheids- en overgangsrituelen”
                                                
52 Schreuder-Tromp. In: van Bruggen (1997), p. 147 e.v.
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Zoals hierboven te zien is, is Schreuder-Tromp al iets concreter in haar beschrijving van 
communicatieve vaardigheden. Ze kijkt naar de afzonderlijke faseringen, en de 
vaardigheden die daarbinnen van belang zijn. Daarbij noemt ze meer concrete 
communicatieve elementen, zoals het stellen van lineaire, relationele en circulaire vragen, 
actief luisteren en heretiketteren. Daarmee komt de aandacht voor communicatie als 
vaardigheid voor de mediator in elk geval wat duidelijker naar voren. Dat is 
waarschijnlijk een direct gevolg van het feit dat Schreuder-Tromp de transformatieve 
benadering als uitgangspunt heeft genomen. Eerder is immers al gebleken dat deze 
benadering de focus ook richt op de communicatie van de partijen. Misschien heeft 
Schreuder-Tromp daarom ook meer oog voor de communicatie van de mediator. 
Ter afsluiting van deze paragraaf staat hieronder een overzicht van de vaardigheden die 
in de besproken literatuur genoemd zijn (ook hier zijn voor het onderzoek de 
communicatieve fragmenten onderstreept):

Vaardigheden:
 communicatievaardigheden:

o taalbeheersing
o stellen van vragen

 lineaire vragen
 relationele vragen
 circulaire vragen

o metacommunicatie
o actief luisteren
o reflecteren
o herformuleren/ heretiketteren
o cliënten naar elkaar laten luisteren
o gemeenschappelijk maken (mutualise)

 schriftelijke communicatie, onder meer:
o verslaglegging
o correspondentie
o opstellen van vaststellingsovereenkomsten
o terugkoppeling over het proces

 organisatorische vaardigheden 
o gespreksstructuur aanbrengen en bewaken
o bewaken van de uitgangspunten en het kader van de mediation
o focus richten op de toekomst
o juiste interventies in de juiste situatie toepassen
o onpartijdigheid bewaken
o analytisch vermogen 
o sterk procesbewaker 

 onderhandelingsvaardigheden
o cliënten door onderhandelingsproces leiden
o laten onderhandelen
o creativiteit

 sociale vaardigheden
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o emoties durven benoemen of bespreekbaar maken
o agressie en emotionele uitbarstingen hanteren
o lef tonen
o zorgvuldig omgaan met alle betrokkenen
o inzicht in onderlinge verhoudingen en verbanden
o in staat tot relativeren

 coachingsvaardigheden
o reactief- en ruziegedrag doorbreken
o de kunst van het loslaten
o in staat sfeer te beïnvloeden
o in staat partijen te helpen afscheid te nemen van het verleden

Attitude:
 open
 empathisch
 assertief
 neutraal/onpartijdig
 onafhankelijk ongebonden
 vertrouwenwekkend
 voortvarend
 respectvol
 evenwichtig
 integer
 flexibel
 gevoel voor humor
 moed
 adviseert niet
 geduldig
 buiten conflict blijven
 neemt eigen redelijkheidscriteria niet als norm of maatstaf
 is niet bevoogdend
 laat partijen het werk doen

Kennis:
 communicatie
 conflicten en conflicthantering 
 het mediationproces
 onderhandelen/Harvard-methode
 het juridische kader van de mediation 
 beroepsprofiel
 ondernemerschap

Uit deze paragraaf bleek dat de theorie niet erg concreet is wanneer er aandacht is voor 
vaardigheden. Dit overzicht geeft een enigszins vertekend beeld, omdat er in Schreuder-
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Tromp53 concretere aandacht was voor communicatie dan in de overige bronnen. Vaak 
wordt er een bepaalde houding, of attitude, beschreven die men zou moeten innemen als 
mediator. Daarnaast wordt vaak een opsomming gegeven van een aantal vaardigheden. 
Communicatie wordt wel genoemd, als één onderdeel van deze vaardigheden, maar de 
aandacht ervoor is zeer kort en vaag. Er wordt in algemeenheden over gesproken, 
waardoor niet goed duidelijk wordt gemaakt wat er nu concreet aan communicatieve 
vaardigheden benodigd zijn voor de mediator. De theorie schiet hier duidelijk in tekort. 
Daarom is het noodzakelijk om ook te onderzoeken wat de mediators zelf belangrijke 
vaardigheden vinden in hun werk. In de hoofdstukken 3 en 4 zal verslag worden gedaan 
van een onderzoek waarin de mediators aan het woord komen over die vaardigheden.

                                                
53 Schreuder-Tromp. In: van Bruggen (1997), p. 147 e.v.
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2. 4. Interculturele mediation
Voor de beantwoording van de tweede deelvraag is het van belang om ook een overzicht 
te geven van de theorie over interculturele mediation. Deze paragraaf besteedt daar
aandacht aan. Aan de orde komt weer wat het Handboek Mediation over interculturele 
mediation schrijft, en wat andere bronnen hierover melden. Ook is er aandacht voor de 
rol van de mediator in interculturele mediation. Dat is uiteindelijk immers wat voor de 
beantwoording van de onderzoeksvraag het meest van belang is: welke gevolgen heeft 
het behandelen van interculturele conflicten voor de vaardigheden waarover de mediator 
moet beschikken?
Deze vraag is interessant, omdat mediators steeds vaker te maken krijgen met conflicten, 
waarbij cultuurverschillen op de een of andere manier een rol spelen. In het Handboek 
Mediation is daarom ook een hoofdstuk gewijd aan culturele diversiteit54. Een belangrijk 
punt, dat hierin direct wordt aangesneden, is het feit dat het begrip onderhevig is aan vele 
verschillende definities. Dat is een terechte opmerking. Dat is logisch: cultuur kan zich 
immers ook op verschillende niveaus afspelen. Cultuurverschillen bestaan tussen mensen 
uit verschillende landen, steden of regio’s, mensen met verschillende talen, religies, 
leeftijden, levensopvattingen, gebruiken en ga zo maar door. Ook is het moeilijk aan te 
geven wat nu eigenlijk onder cultuur valt. Het Handboek Mediation vat het begrip cultuur 
op als ‘een concept dat kan dienen om een structuur aan te geven van gebruiken, 
gewoonten, waarden en normen van een individu, groep of samenleving.’55 Verder zegt 
het: ‘Mensen vormen hun culturele achtergrond met de daarbij behorende structuur van 
gedragingen en opvattingen, tijdens de opvoeding door hun ouders, de omgeving, school, 
vrienden en studie. Afhankelijk van de omgeving waarin zij zijn opgegroeid, hechten 
mensen een verschil in betekenis, waarde en functie aan bepaalde gebruiken, symbolen 
en gedragingen. Deze gebruiken zijn feitelijk stilzwijgende afspraken over de manier 
waarop de leden met elkaar omgaan en het beste in hun dagelijkse behoeften kunnen 
voorzien’56.
Terecht wordt ook Hoffman57 aangehaald, die zegt dat ‘het beeld dat men zich vormt van 
andere culturen subjectief is en vooral wordt gevormd door datgene wat men erover leest, 
via anderen en de media heeft vernomen, of door reizen en/of werkzaamheden heeft 
ervaren’. Dat het beeld, dat men zich vormt van de eigen cultuur óók subjectief is, blijkt 
overigens regelmatig. Denk maar aan de storm van reacties op de presentatie van de 
‘Canon van Nederland’58 in oktober 2006, of recenter nog (september 2007) op de 
opmerking van prinses Maxima dat ‘dé Nederlandse identiteit niet bestaat’. Over beide 
onderwerpen bleken binnen de Nederlandse maatschappij enorm uiteenlopende meningen 
te bestaan. Kennelijk denken ook mensen met een gemeenschappelijke culturele 
achtergrond niet allemaal hetzelfde over wat die cultuur dan precies inhoudt.  
Bovendien is cultuur ook situatiegebonden. Een jonge jongen kan zich bijvoorbeeld 
onderdeel voelen van de islamitische cultuur in zijn geloofsopvatting, maar tegelijkertijd 
op school of onder vrienden onderdeel uitmaken van een jongerencultuur. Daarnaast kan 
hij ook onderdeel uitmaken van een bedrijfs- of clubcultuur. Eén persoon kan zo in 

                                                
54 B.A. de Vries. In: Handboek Mediation, (2005), p. 139 e.v.
55 B.A. de Vries. In: Handboek Mediation, (2005), p. 139
56 B.A. de Vries. In: Handboek Mediation, (2005), p. 139
57 Hoffman (2002)
58 Zie www.entoen.nu, laatst geraadpleegd op 26 november 2007
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principe deel uitmaken van oneindig veel verschillende culturen. Met welke cultuur 
iemand geassocieerd wordt of wil worden is daarmee afhankelijk van de situatie.
Sarangi59 bespreekt vier wetenschappelijke benaderingen, die elk een ander beeld hebben 
van cultuur. De mentalistische benadering ziet cultuur als een soort mentale kaart, 
waarmee de wereld om ons heen begrepen kan worden. Het is een voorwaarde om deel 
uit te maken van een bepaalde samenleving. In deze benadering wordt cultuur gezien als 
iets dat in een individu zit, in de vorm van gedachten, gevoelens, waarden en normen. De
behavioristische benadering beschouwt cultuur als aangeleerd gedrag, zonder dat daar 
instructie aan te pas komt. Cultuur is dan dus het vertonen van sociaal geaccepteerd 
gedrag binnen een bepaalde groep. De semiotische benadering ziet cultuur als een 
systeem van symbolische betekenissen. Cultuur functioneert hierin als een context, die 
helpt om gebeurtenissen of gedrag te kunnen begrijpen. Sarangi wijst erop dat alle drie de 
benaderingen cultuur als iets statisch behandelen. Volgens hem is cultuur juist een actief 
proces. Hij baseert zich onder ander op Street60 die cultuur beschrijft als ‘an active 
process of meaning making and contest over definition, including its own definition’. In 
plaats van je af te vragen wat cultuur is, zou je je af moeten vragen wat cultuur doet.
Kortom, cultuur is een begrip dat niet gemakkelijk te definiëren is. Maar dat neemt niet 
weg, dat het wel een belangrijke rol in het menselijk handelen speelt. En daarmee kan het 
ook een belangrijke factor zijn in conflicten tussen mensen. Voor een mediator is het van 
groot belang om te weten dat de personen die hij begeleidt, in hun handelen én het 
beoordelen van het handelen van de ander mogelijk beïnvloed worden door verschillende 
culturele achtergronden. Ook hier moet dus weer voorzichtig omgesprongen worden met 
het begrip cultuur: of er sprake is van een intercultureel conflict of niet, is niet zo 
eenvoudig te onderscheiden. Soms is het duidelijk, bijvoorbeeld wanneer mensen uit een 
ander land komen of elkaars taal niet goed spreken. Maar soms ligt het verder onder de 
oppervlakte. Er kan ook in een zakelijk conflict een cultureel aspect blijken mee te 
spelen, bijvoorbeeld wanneer de ene partij een ‘zuinige Zeeuw’ is en de andere partij een 
‘Bourgondische Brabander’. Of de ene partij komt uit een arbeidersmilieu, terwijl de 
andere partij uit een gezin komt waarin iedereen gestudeerd heeft. Of de ene partij komt 
uit de grote stad, terwijl de ander van het platteland komt. In al deze situaties kan sprake 
zijn van interculturele aspecten die een rol spelen bij het communiceren met elkaar, of het 
oplossen van het conflict.

2.4.1. Interculturele mediation volgens het Handboek Mediation61

Het Handboek Mediation zegt dat een mediator die interculturele conflicten behandelt, 
moet beschikken over een perspectief dat is opgebouwd uit kennis en inzichten uit de 
psychologie, de sociologie en de culturele antropologie. Ook geeft het kort aan waarom 
die disciplines voor interculturele mediators van belang zijn. Hieronder wordt dat in het 
kort weergegeven62:

De psychologie bestudeert de waarschijnlijkheid dat mensen onder bepaalde 
omstandigheden bepaald gedrag vertonen. Daarbij dient men er altijd vanuit te 

                                                
59 Sarangi (1995), p. 6-9
60 Street (1993), p. 25
61 Deze paragraaf is grotendeels ontleend aan: B.A. de Vries. In: Handboek Mediation, (2005), p. 140 e.v.
62 Gebaseerd op: Handboek mediation, (2005), p. 140-141
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gaan dat ieder individu uniek is. Voor een intercultureel mediator is het ook 
belangrijk die aanname te hanteren, om stereotyperingen en generalisaties te 
voorkomen. Verder noemt het Handboek deze discipline vooral van belang in 
interculturele mediations omdat het inzichten verschaft in de psychologische 
veranderingen en bijbehorende emoties die iemand doormaakt, wanneer hij in een 
andere cultuur terechtkomt, zoals weerstand of een cultuurshock.

De sociologie onderzoekt de menselijke samenleving en haar verschijnselen. Het 
onderzoekt, analyseert en verklaart het gedrag en functioneren van groepen 
mensen in hun dagelijks leven in relatie tot hun sociale context en in vergelijking 
met andere groepen. Culturen verschillen onder andere door de verschillende 
betekenissen die mensen aan bepaald gedrag en handelingen toekennen. De 
kerngedachte van het symbolisch interactionisme, een sociologische theorie, is dat 
de sociale wekelijkheid van mensen (wat ze in het dagelijks leven ervaren en 
waarnemen) betekenisvol is en tot uiting komt in de manier waarop ze met elkaar 
omgaan. Die betekenissen worden weerspiegeld in symbolische handelingen en 
zijn in feite stilzwijgende afspraken over menselijk gedrag, zoals deze in die 
sociale groep bestaan. Als voorbeeld van hoe dat tussen culturen kan verschillen 
wordt genoemd dat oogcontact in de westerse wereld symbool kan staan voor het 
tonen van respect, maar in de Arabische wereld kan oogcontact tussen man en 
vrouw een uitnodigend seksueel gebaar zijn. Vrouwen die niet die intentie 
hebben, slaan hun ogen neer. Kennis uit de sociologie kan de mediator helpen 
inzicht te krijgen in de sociaal-culturele achtergrond van de partijen in een 
mediation.

Culturele antropologie bestudeert groepen mensen van binnenuit, met behulp van 
de methode van participerende observatie. Daarbij gaat een onderzoeker 
bijvoorbeeld tijdelijk binnen een bepaalde groep wonen en leven, en ondervindt 
zo de gedragspatronen, sociale structuren en de betekenis daarvan voor het gedrag 
van het individu. Daarbij wordt onder meer veel aandacht besteed aan huwelijken, 
begrafenissen of religieuze rituelen.

Daarnaast wordt er in het Handboek Mediation aandacht besteed63 aan de dimensies van 
Hofstede64. Hij heeft tussen 1967 en 1973 een grootschalig waardenonderzoek gedaan 
binnen IBM. Hij stelde werknemers uit verschillende landen allerlei vragen, en vergeleek 
die met elkaar. Uit de resultaten ontwikkelde hij vijf dimensies. Vervolgens gebruikte hij 
de gemiddelde uitkomsten per land om tot een indexering te komen, op basis waarvan 
cultuurverschillen tussen landen zichtbaar worden. Deze dimensies kunnen de 
interculturele mediator volgens het Handboek Mediation helpen om inzicht te krijgen in 
de sociaal-culturele context per land. 
Daarnaast worden nog een aantal aandachtspunten genoemd, die in interculturele 
mediations een rol kunnen spelen. In het kort zijn dat de volgende65:

                                                
63 Handboek Mediation, (2005), p. 145 e.v.
64 Hofstede (2004)
65 Handboek Mediation, (2005), p. 152-155
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 Overeenkomsten en verschillen tussen groepen
Een mediator moet waken voor het over één kam scheren van mensen uit (op het oog) 
dezelfde sociale groep. Er kunnen verschillen optreden, ook binnen een groep. Er zijn 
immers homogene en heterogene groepen. 

 Schuld, eer en schaamte
Er bestaan grote verschillen in de manier waarop culturen omgaan met begrippen als 
schuld, eer en schaamte. Die verschillen uiten zich in de manier waarop mensen met 
elkaar omgaan. Er lijkt een relatie te bestaan tussen de score op de eerste dimensie 
van Hofstede, individualiteit of collectiviteit, en de manier waarop deze begrippen 
een rol spelen. De mediator kan deze dimensie dus gebruiken om inzicht te krijgen in 
de manier waarop deze begrippen voor partijen meespelen.

 Conformiteitsdruk
Sommige partijen staan onder sterke sociale druk. Die kan partijen zeer sterk 
beïnvloeden. Wanneer het gevaar dreigt dat dit het slagen van de mediation in de weg 
staat, kan de mediator ervoor kiezen om mensen uit de sociale groep bij de 
gesprekken uit te nodigen. Voorwaarde is dat beide partijen instemmen, en bij 
voorkeur neemt elk van de partijen evenveel mensen mee.

 Toepassing van de SIT66

De systeemtheorie van interculturele transformatie (SIT) beschrijft drie fases die 
nieuwkomers in een andere cultuur doormaken. Deze fases zijn stress, adaptatie en 
groei. Een mediator die te maken krijgt met een partij die als nieuwkomer in 
Nederland is gekomen, dient na te gaan in welke van deze fases de partij zich bevindt. 
Vooral wanneer het gaat om iemand die pas kort in Nederland is, dient de mediator er 
voor te zorgen dat hij een psychologisch veilige sfeer schept. Ook zou hij dan niet al 
te confronterende vragen moeten stellen, en vooral moeten kiezen voor interventies 
die empowerment bevorderen.

 Symptomen van weerstand en angst
Partijen die voor een culturele verandering staan, vertonen vaak symptomen van 
weerstand en leerangst. De mediator dient die symptomen te herkennen. Weerstand 
kan worden overwonnen door empowerment te bevorderen en door psychologische 
veiligheid te verschaffen. De mediator kan daarnaast wijzen op mogelijke negatieve 
consequenties als de situatie niet verandert. Daarmee doet hij een beroep op de 
overlevingsangst van de partij. Als die sterker is dan de leerangst, kan ook die 
uiteindelijk overwonnen worden.

Het Handboek mediation noemt dus de psychologie, de sociologie en de culturele 
antropologie als perspectieven van waaruit de intercultureel mediator zou moeten kijken. 
Daarnaast voert het Hofstede op als bron van inzicht in interculturele situaties. Een kader 
dat echter volledig genegeerd wordt, is dat van de interculturele communicatie. Er zou 
ook ruime aandacht besteed kunnen en móeten worden aan onderzoek dat het discours 

                                                
66 Zie Shadid (2003)
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van mensen in interculturele situaties onderzoekt. Binnen de interculturele communicatie 
is daar veel onderzoek naar gedaan, dat van groot belang kan zijn voor de intercultureel 
mediator. In mediation is het immers veel eerder te doen om de communicatie zoals die 
plaatsvindt tussen de betrokken mensen, dan om de waarden van de gemiddelde persoon 
uit een bepaald land, zoals Hofstede die geeft. Binnen het kader van de interculturele 
communicatie is er ook veel kritiek op Hofstede.67 Hij heeft niet de communicatie tussen 
mensen bestudeerd, maar mensen met elkaar vergeleken. Door de mediators te attenderen 
op zijn onderzoek, ontstaat een risico van stereotypering. Het Handboek Mediation 
waarschuwt daar weliswaar voor, maar kiest er toch voor om Hofstede als belangrijke 
bron van kennis aan te bieden! Het neemt daarmee een risico dat mediators absoluut niet 
zouden moeten willen nemen. Bovendien laat het zeer ten onrechte een belangrijke bron 
van inzicht links liggen, door geen gebruik te maken van de inzichten die de 
interculturele communicatie kan verschaffen.

2.4.2. Het Harvard-model in interculturele mediation
Maar over interculturele mediation is gelukkig meer geschreven dan alleen hetgeen dat in 
het Handboek Mediation staat. Hieronder zal daar een korte selectie uit gemaakt worden. 
Het eerste dat daarbij besproken zal worden, is een uitwerking door de taalwetenschapper 
Herlyn van het eerder genoemde Harvard-model, met daarin speciale aandacht voor de 
toepassing van het model in een interculturele context.68

In paragraaf 2.2.3 over onderhandelingen werd het Harvard-model in een ingekorte versie 
getoond, maar oorspronkelijk omvat het zeven elementen die gebruikt kunnen worden 
voor de analyse of de inrichting/organisatie van onderhandelingen/gesprekken. Deze 
elementen zijn: 

 betrekkingen
 communicatie
 interesses/belangen
 opties
 legitimiteit
 handelingsalternatieven
 verplichtingen

Met deze elementen zijn principes verbonden, die alle deelnemers zouden moeten volgen, 
en die de uitwerking van de onderhandelingen of de mediation bepalen. Herlyn bespreekt 
de principes behorend bij de zeven elementen, en de implicaties die het behandelen van 
interculturele conflicten hebben voor het betreffende principe. 

1. Een goede werkrelatie opbouwen, onvoorwaardelijk constructief handelen, 
inhoudelijke- en relatieproblemen van elkaar scheiden.

In landen zoals Duitsland en de VS gebeurt het opbouwen van een relatie voornamelijk 
tijdens de inhoudelijke gesprekken. Veel andere culturen, zoals in Azië, hechten veel 

                                                
67 Zie voor een kritische bespreking van het werk van Hofstede bijvoorbeeld: Ross & Faulkner (1998).
68 Herlyn (2001), p. 6-9
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meer belang aan de onderlinge relatie, en de opbouw daarvan is dan ook vaak het 
belangrijkste in de onderhandelingen/gesprekken. 
Het is de taak van de mediator om een proces te creëren, waarin deze verschillen 
duidelijk worden gemaakt en gecoördineerd worden. Waar het in de ene cultuur als zeer 
normaal wordt gezien om op te komen voor de eigen belangen, wordt dat in andere 
culturen als zeer beledigende vorm van uitoefenen van druk ervaren. De mediator dient in 
zo’n geval als vertaler/bemiddelaar op te treden.

2. Een heldere en werkzame communicatie bevorderen, het perspectief van de ander 
innemen.
Dit principe beveelt een cultuur van luisteren naar en consulteren van de ander aan. De 
mediator dient de vaak zeer verschillende (cultuurbepaalde) waarnemingen 
communiceerbaar en begrijpelijk te maken. Na het openen van de mediation (begroeten, 
het uitleggen van de regels van de mediation) is het wederzijds aanhoren van de 
voorstellen en zienswijzen een belangrijke stap voor een succesvolle mediation.
Bij partijen uit verschillende culturen kan deze stap veel langer duren dan in 
monoculturele situaties, omdat het begrijpen van de zienswijze van de ander vaak vele 
malen lastiger is. Communicatieve conventies spelen hierin ook een rol (bijvoorbeeld
elkaar uit laten praten vs. elkaar in de rede vallen)
Idealiter zou de mediator de talen van de partijen vloeiend moeten beheersen. Vertalers 
vervullen anders namelijk ongevraagd mediator-rollen, waarvoor ze vaak helemaal niet 
opgeleid zijn.

3. Naar belangen achter de standpunten zoeken en die tot basis van de onderhandeling 
maken.
Kernpunt van alle onderhandelingen of mediation bestaat uit de belangen en behoeften. 
In de meeste culturen wordt standpunt-geörienteerd gewerkt, zonder dat de 
achterliggende belangen verduidelijkt worden. De Harvard-methode beveelt aan, de focus 
te leggen op de belangen. Dat is waarschijnlijk het grootste en meest fundamentele 
verschil met traditionele onderhandelingen. Onder belangen wordt alles gevat wat valt 
onder de behoeften-pyramide van Maslow69, dus vooral ook veiligheid, maatschappelijk 
inkomen en het gevoel ergens toe te behoren.
In interculturele situaties dient rekening gehouden te worden met het feit dat veel 
behoeften alleen te begrijpen zijn wanneer men de achtergrond van de cultuur van de 
ander kent. Ook hier ligt weer een belangrijke taak voor de mediator. Zeker in gevallen 
van weinig onderling vertrouwen (bijvoorbeeld door conflictervaringen, geringe 
onderlinge of culturele kennis) zal hij speciale maatregelen moeten treffen, zoals vaker 
afzonderlijke ontmoetingen.

4. Veel oplossings-opties ontwikkelen, wederzijds gewin maximaliseren.
Dit principe keert zich tegen de in de VS wijdverspreide neiging om snel naar 
oplossingen te springen, in plaats van eerst zorgvuldig alle mogelijkheden en ideeën te 
ontwikkelen en uit te zoeken. Het gaat in tegen de opvatting dat het belang van de één 
automatisch ingaat tegen het belang van de ander. 

                                                
69 Maslow (1943)
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Aan de mediator de taak om, in multiculturele situaties, een proces mogelijk te maken 
waarin gezamenlijk verschillende mogelijke oplossingen worden ontwikkeld. Een 
cultuurgebonden gezichtspunt is hier, dat het genereren van oplossingsmogelijkheden het 
gevaar met zich meebrengt het gezicht te verliezen of heikele informatie prijs te geven.

5. Legitimiteit in het spel brengen, bruikbare normen raadplegen. 
Het nut van deze aanbeveling is, om de ruimte voor strijd te minimaliseren en eerlijkheid 
te waarborgen. Het vergemakkelijkt ingewikkelde onderhandelingen als de deelnemers 
hun belangrijkste criteria openbaren (mogelijk alleen aan de mediator). Er kunnen 
namelijk bepaalde punten een rol spelen die in een andere cultuur volledig onbekend of 
irrelevant zijn.

6. Testen van alternatieven.
Op een bepaald moment in de mediation komt er een bepaald resultaat in zicht. Is het 
resultaat dat zich aftekent in de mediation werkelijk beter dan al het andere dat men kan 
doen? Het onderzoeken van deze vraag is één van de belangrijkste taken van de mediator, 
vooral wanneer deelnemers geneigd zijn het onderhandelingsproces te verlaten. Het 
testen van alternatieven door de deelnemers zelf kan niet altijd objectief gebeuren, dus 
zou dit vooral in interculturele situaties aan de mediator overgelaten moeten worden.

7. Verplichtingen pas aan het eind aangaan, als alle voorwaarden bekend zijn, alle opties 
ontwikkeld en de alternatieven met de beste optie is vergeleken.
Met dit element wordt de dominante rol van verplichting uit het onderhandelingsproces
geschrapt. Gedurende de onderhandelingen hoeft er nog niets vast te worden gelegd. De 
mediator dient ervoor te zorgen dat er op het allerlaatst één tekst uitkomt, waarin alle 
afspraken samen komen. Ook dit punt kan van cultuur tot cultuur verschillen. In de VS is 
het bijvoorbeeld gebruikelijk om alles gedetailleerd schriftelijk vast te leggen, waar er in 
andere culturen genoegen wordt genomen met een mondelinge overeenkomst.

In deze elementen staan consequenties genoemd, die interculturele mediation heeft voor 
de rol van de mediator in het onderhandelen. Die zijn als volgt:

 vertalen/bemiddelen van verschillende onderhandelingsstijlen
 verschillende (cultuurbepaalde) waarnemingen communiceerbaar en begrijpelijk 

maken
 (idealiter) vloeiend beheersen van de taal van partijen
 inzicht verkrijgen/verschaffen in (cultuurbepaalde) behoeften
 rekening houden met eer/schaamte
 gehanteerde criteria zijn ook cultureel bepaald
 vaststellingsovereenkomst in lijn met cultuurbepaalde voorkeuren

2.4.3. Het cultuur-synergetisch model
Een andere interessante visie op interculturele mediation komt van Mayer & Boness70. 
Zij betogen in hun boek ‘Intercultural Mediation & Conflict Resolution’71 dat conflicten 

                                                
70 Mayer & Boness (2004)
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een universeel verschijnsel tussen mensen zijn, en daarmee alle mensen met elkaar 
verbinden. Hoe mensen in verschillende culturele contexten met conflicten omgaan, hoe 
ze handelen en hoe ze een conflict het liefst oplossen verschilt echter wel van cultuur tot 
cultuur. Dit tonen ze aan door een beschrijving van de manier waarop mediation in 
Duitsland verloopt en van mediation tussen westerlingen en Afrikanen.
Mayer & Boness72 zien conflicten als constructies van de werkelijkheid, die zich
manifesteren in individuen, in een samenleving en in culturen. In de literatuur over 
conflictoplossing worden culturele aspecten volgens hen vaak onterecht buiten 
beschouwing gelaten. Methoden van conflictoplossing worden volgens hen vaak als 
universeel beschouwd, en dus transcultureel toepasbaar geacht. Er wordt uitgegaan van 
het idee dat Westerse conflictoplossings-modellen zo makkelijk aan te passen zijn dat ze 
ongeacht culturele verschillen gebruikt kunnen worden. Waar nodig worden er speciale 
culturele technieken toegevoegd aan het bestaande repertoire, of er wordt een 
aanvullende training gedaan om cultureel bewustzijn op te doen. Interculturele training 
wordt dan beschouwd als een aanvulling op bestaande methoden, zodat die gebruikt 
kunnen worden voor het oplossen van interculturele conflicten. Mayer & Boness vinden 
het twijfelachtig of dat wel de beste manier is om die te behandelen. Zij pleiten ervoor 
om een geheel nieuwe vorm van denken over conflict en conflictoplossing te 
ontwikkelen, waarin interculturele competenties geintegreerd zijn.
Zij wijzen op wat Lederach73 zegt over conflicten in interculturele context: ‘Conflict 
situations are those unique episodes when we explicitly recognize the existence of 
multiple realities and negotiate the creation of a common meaning’. Een conflict wordt
hier beschouwd als ‘een confrontatie tussen uiteenlopende werkelijkheden en waarden in 
een context van verschillende perceptiemogelijkheden’. Lederach ziet conflicten verder 
als sociaal-cultureel geconstrueerde feiten, die actief gecreëerd worden in de interactie 
van de deelnemers. 
Samenvattend komen Mayer & Boness74 tot de gedachte dat conflicten universeel, 
cultureel en individueel gevormd worden. Ze komen overal ter wereld voor, worden 
cultureel geduid en worden individueel ervaren. Gedrag in conflicten verschilt per 
cultuur, omdat elke cultuur een eigen repertoire van gedragingen in conflicten, waarden-
hiërarchieën en wettelijke concepten opbouwt. Daarom is er altijd een wijd spectrum van 
gewoontes, persoonlijke communicatiestijlen en gedragingen, dat het lastig maakt om te 
generaliseren. De grenzen van dat spectrum worden bepaald door zowel cultuur als ieders 
eigen individuele waardenconcepten. Die twee factoren staan altijd met elkaar in 
verbinding, en zeker in conflicten vormen ze samen een complex, dynamisch proces. 
Tot slot wijzen ze op de onderstaande analysevragen van Augsburger75, die gebruikt 
kunnen worden voor de analyse van conflictsituaties en de daarin naar voren komende 
cultureel bepaalde waardenconcepten:
“

 Waar doet het conflict zich voor? 

                                                                                                                                                
71 Oorspronkelijke titel: Interkulturelle Mediation und Konfliktbearbeitung. Bausteine deutsch-
afrikanischer Wirklichkeiten.
72 Mayer & Boness (2004), p. 29 e.v.
73 Lederach (1998) In: Mayer & Boness (2004), p. 30
74 Mayer & Boness (2004), p. 33
75 Augsburger (1992) In: Mayer & Boness (2004), p. 33
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(Context)
 Waarom vindt het plaats?

(Basis/ Oorzaken)
 Wat is de attitude, en het gedrag, van de betrokkenen ten aanzien van het 

conflict?
(Waarden)

 Hoe wordt er met het conflict en de conflictoplossing omgegaan?
(Attitudes en betrokkenheid)

 Welke gedragspatronen vinden plaats in het conflict? Welke communicatieve 
stijlen beïnvloeden het gedrag in het conflict?
(Gedrag en emoties)”

Mayer & Boness76 stellen dat de term ‘interculturele mediation’ niet correct begrepen 
wordt, wanneer je deze puur opvat als een set specifieke methoden voor het omgaan met 
interculturele, etnische of internationale conflicten. Volgens hen bestaat een dergelijke 
methode niet. Desondanks onderscheiden ze drie verschillende niveaus waarop
interculturele mediation toegepast wordt.  
Het eerste niveau is dat waarop mediation tussen individuen, groepen of staten 
plaatsvindt, die verschillende culturele kenmerken hebben. Dit is de variant die het meest 
gebruikelijk is, en waar ook het Handboek Mediation op doelt als het spreekt over 
interculturele mediation. Mayer & Boness noemen dit mediation in interculturele context. 
Volgens hen houdt deze vorm in dat een Westers mediationproces simpelweg gebruikt 
zou kunnen worden onder mensen met een verschillende culturele achtergrond. Het 
proces verloopt dan in grote lijnen zoals een ‘normale’ Westerse mediation. Het enige 
verschil ligt in het feit dat de partijen geen overeenkomstige culturele waarden delen, en 
dat er dus in het proces aandacht moet worden besteed (door de mediator) aan het 
ontwikkelen van gezamenlijke waarden.
Naast deze, meest gebruikelijke, context wordt de term interculturele mediation ook veel 
gebruikt in relatie tot wat in de vakliteratuur ook wel ‘traditionele mediation’ of ‘etnische 
mediation’ wordt genoemd. In dit vakgebied gaat het om niet-westerse vormen van 
mediation. Deze vormen van mediation zijn in een niet-westerse samenleving 
ontwikkeld, en hebben dus ook geheel eigen kenmerken. Dit zijn dus cultureel specifieke 
mediation settings, die op een geheel eigen cultuurspecifieke manier zijn ingevuld. Ook 
hier wijzen ze op Augsburger77, die een Westers mediation-model (hij noemt dit het 
Noord-Amerikaanse model) vergelijkt met een niet-westers model (het ‘traditionele’ 
model). Mayer & Boness wijzen deze vergelijking af, om twee redenen. Ten eerste omdat 
hier ten onrechte de suggestie gewekt wordt dat er buiten het Noord-Amerikaanse model 
dat Augsburger noemt, een traditioneel model zou gelden voor de overige culturele delen 
van de wereld. Ten tweede vinden ze dat de gekozen termen niet in orde zijn ‘Noord-
Amerikaans’ zou geassocieerd kunnen worden met ‘modern, Westers en progressief’, 
terwijl ‘traditioneel’ hierbij afsteekt als een minder ontwikkelde, achtergebleven vorm. 
Zij stellen voor om de term ‘traditioneel’ te vervangen door ‘oud’, om zo te benadrukken 
dat deze vormen van mediation al eeuwen bestaan, lang voordat het Noord-Amerikaanse 
of Westerse model ontstond. 
                                                
76 Mayer & Boness (2004), p. 56 e.v.
77 Augsburger (1992)
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Tot slot stellen Mayer & Boness het derde niveau van interculturele mediation voor: het 
cultuur-synergetisch model van mediation.78 Dit zou een geheel nieuwe vorm van 
interculturele mediation moeten vormen, waarin situationele aanpassing en acceptatie 
door de deelnemers centraal staat. Hierbij zouden elementen van verschillende 
mediation-tradities in elkaar over moeten vloeien. Dat houdt in dat, in een spontaan 
proces, elementen van ieders eigen cultuur worden genomen en dat die verweven zouden 
moeten worden met elkaar om te komen tot een geheel nieuwe cultuur van mediation. Als 
bijvoorbeeld een Westers-Afrikaanse mediation zou plaatsvinden in een Westerse 
context, dan zou de Westerse manier van mediation als basis moeten worden genomen. 
Maar daarbinnen moeten bewust open ruimtes worden vrijgemaakt, om elementen uit de 
Afrikaanse manier van mediation te kunnen introduceren. Als echter de mediation 
plaatsvindt in Afrika, dan zou de Afrikaanse manier als basis genomen worden, en zou er 
ruimte moeten worden vrijgemaakt om Westerse elementen te kunnen introduceren. 

Figuur 6: Cultuur-synergetisch model van mediation (Mayer 2005)

Zoals hierboven al gezegd, bespreekt het Handboek Mediation interculturele mediation 
op het eerst besproken niveau. Het bezwaar dat Mayer & Boness hiertegen hebben, is dat 
er volledig uitgegaan wordt van het Westerse (of in dit geval specifiek het Nederlandse) 
                                                
78 Mayer (2005). In: Mayer & Boness (2004), p. 59-60

Mediation model of culture I,
e.g. African Mediation

Mediation model of culture II,
e.g. European Mediation

Synergy
Negotiation of culture-specific 

mediation techniques, role definitions, 
settings, communication styles etc.

Intercultural Mediation

Context:
who
what
where
when

what about
with whom?

Intervening 
variables 
& values:
Individual, 

cultural 
and

human potential

Intercultural competences of mediators and conflict parties
- social, individual, language, strategic,

professional competences
Levels: affective, cognitive, conativ



Hoe communiceert een mediator?

48

model, hooguit wordt er aandacht besteed aan het andere culturele perspectief. Maar 
Mayer & Boness zouden liever zien dat er ook op procesniveau aanpassingen mogelijk 
gemaakt zouden worden, zodat de hele manier van aanpak van de mediation een 
samensmelting zou worden van de manier waarop beide partijen het vanuit hun culturele 
achtergrond gewend zijn. 
Dat komt in het Handboek Mediation helemaal niet aan de orde. Kijk je echter wat 
praktischer, dan moet je het Handboek Mediation hier gelijk in geven. Toepassing van 
het cultuur-synergetisch model zou betekenen, dat elke interculturele mediation zou 
moeten beginnen met een inventarisatie van hoe de betrokkenen vanuit hun culturele 
achtergrond gewend zijn mediation toe te passen (er vanuit gaande dat de betrokkenen dit 
weten). Dan zou er door de partijen, die al in conflict met elkaar zijn, eerst 
overeenstemming bereikt moeten worden over de mate waarin die twee methoden met 
elkaar te combineren zouden zijn. Vervolgens zou de mediator dus een proces moeten 
begeleiden op een wijze, zoals hij dat nog nooit eerder gedaan heeft. Dat zou dan weer 
voor elke denkbare combinatie van culturen verschillend uitpakken. 
Praktisch gezien zitten er mijns inziens wel erg veel haken en ogen aan dit voorstel van 
Mayer & Boness. Ten eerste zou het van beide partijen de nodige kennis over de in hun 
cultuur gangbare wijze van mediation vragen. Die kennis heeft lang niet iedereen. Ten 
tweede kost het verkrijgen van overeenstemming over de manier waarop de twee 
methoden samengevoegd kunnen worden veel tijd en levert mogelijke nieuwe 
twistpunten op. Ten derde is het voor een mediator praktisch onmogelijk om op 
professionele wijze om te kunnen gaan met (elementen van) een methode die hij 
hoogstwaarschijnlijk nooit eerder heeft toegepast. Vandaar dat het cultuur-synergetisch 
model toch vooral gezien moet worden als een prijzenswaardig streven om de gelijkheid 
tussen partijen zo goed mogelijk te bevorderen, maar dat het Handboek Mediation er 
volledig terecht voor kiest om deze methode niet aan te bevelen. Het zou immers een set 
vaardigheden van de mediator vergen waarover vrijwel onmogelijk iedere mediator kan 
beschikken. Voor dit onderzoek naar de benodigde vaardigheden van de mediator kan 
daarom ook volstaan worden met het beschouwen van interculturele mediation op het 
eerste niveau.

2.4.4. De mediator in interculturele mediation79

Mayer & Boness zijn zich er ook wel van bewust dat interculturele mediation vrijwel 
altijd plaatsvindt op het eerstgenoemde niveau, waarbij dus het Westerse model wordt 
aangehouden. Ze besteden kort aandacht aan de rol die de mediator in dat geval zou 
moeten spelen. Daarbij onderscheiden ze de volgende aandachtspunten (de 
communicatieve elementen zijn voor dit onderzoek weer onderstreept):
“

 Partijen bereid krijgen het conflict op te lossen
De rol van de mediator bestaat hieruit, dat hij de informatie die de partijen geven over 
het conflict op een zodanige wijze transparant aanbiedt, dat het voor beide partijen 
helder is. De intentie daarvan is dat de communicatie zodanig ondersteund wordt, dat 
partijen elkaars perspectief begrijpen, en een dialoog (inclusief emoties en behoeften) 
mogelijk wordt. 
 Bewust zijn van de eigen vooroordelen, stereotypen en waarden-oriëntaties

                                                
79 Mayer & Boness (2004), p. 65 e.v.
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Alleen dan kan de mediator bijdragen aan onderlinge acceptatie van de partijen. 
Bovendien moet de mediator de partijen ook inzicht verschaffen in hun vooroordelen, 
stereotyperingen en culturele waarden. Door daar bij stil te staan, worden de partijen 
verhoogd ‘cultureel gevoelig’ gemaakt. 
 Cultuurspecifieke kwesties
Soms komen er cultuurspecifieke zaken aan het licht tijdens de gesprekken. Het is 
belangrijk dat de mediator en de betrokken partijen deze dingen goed begrijpen. Soms 
kan het volgens Mayer & Boness van pas komen om personen bij de mediation te 
betrekken die van beide culturen iets af weten. 
 Machtsongelijkheid
Machtsongelijkheden komen in interculturele mediations vaak voor in heel andere 
dimensies dan in monoculturele mediations. De mediator moet deze desondanks 
signaleren en opheffen.
 Flexibiliteit
Interculturele mediations vragen van de mediator een hoge mate van flexibiliteit.  
Wanneer hij alleen maar zou vasthouden aan zijn Westerse ervaringen, zou dat 
waarschijnlijk contraproductief werken. Er wordt juist van hem verwacht dat hij 
samen met de partijen nieuwe methoden/systemen ontwikkelt, die waarschijnlijk 
complexer zijn dan het Westerse model.”

Wanneer je kritisch naar dit lijstje kijkt, valt op dat het hier gaat om aandachtspunten die 
ook voor monoculturele mediation gelden. Partijen bereid krijgen het conflict op te 
lossen, bewustzijn van de eigen vooroordelen, stereotyperingen en waarden-oriëntaties, 
signaleren en opheffen van machtsongelijkheid en flexibiliteit zijn competenties die de 
mediator altijd moet beheersen. Ze spelen in interculturele mediation hooguit op een 
ander vlak. De mediator heeft dus eigenlijk dezelfde aandachtspunten die hij altijd heeft, 
alleen spelen ze mogelijk op een andere manier een rol. Voor het beantwoorden van de 
tweede deelvraag levert het lijstje van Mayer & Boness dus slechts nog het inzicht dat 
interculturele mediation een beroep doet op vaardigheden die de mediator toch al moet 
hebben. Het punt ‘cultuurspecifieke kwesties’ dat ze noemen, is eigenlijk overkoepelend 
geldig voor alle aandachtspunten. De mediator zal bepaalde vaardigheden wellicht op een 
iets andere manier nodig hebben, vanwege cultuurspecifieke kwesties. Binnen deze 
aandachtspunten zijn geen speciale communicatieve vaardigheden opgenomen, maar wel 
is er bij sommige van deze punten een rol weggelegd voor communicatie. Dit geldt met 
name voor het eerste punt, ‘partijen bereid krijgen het conflict op te lossen’. Dat staat in 
het teken van het mogelijk maken van een dialoog. 
Naast deze aandachtspunten wordt er door Mayer & Boness ook gewezen op de 
mogelijkheden die er zijn om ‘mediation-gerelateerde interculturele competenties80’ op te 
doen. Onder die term verstaan ze bijvoorbeeld non-verbale communicatieve competenties 
in interculturele situaties, het verkrijgen van taalvaardigheden, technische 
organisatorische vaardigheden met het oog op andere cultuursystemen en de constructie 
van interculturele en transculturele creativiteit, die inhoudt dat nieuwe mogelijkheden 
voor samenwerking ontwikkeld worden en nieuwe doelen met het oog op interculturele 
situaties. Maar ook interculturele oriëntatie en de ontwikkeling van intercultureel 

                                                
80 Mayer & Boness (2004), p. 169 e.v
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bewustzijn behoren tot de interculturele competenties, net als gevoeligheid voor 
cultuurverschillen, en culturele zelfreflectie en zelfbewustzijn.
Mayer & Boness verwijzen daarvoor ook naar Liebe81. Volgens hem kunnen drie niveaus 
worden onderscheiden waarop mediators interculturele competenties zouden moeten 
ontwikkelen:
“

 Kennis en begrip van de eigen gedeelde cultuur
 Transformatie van perspectief
 Constructie van een nieuwe cultuur”

Mediators zouden ten eerste op de hoogte moeten zijn van hun eigen cultuur en de 
invloed die die heeft op hun gedrag en dat van anderen binnen die cultuur. Daarnaast 
zouden ze in geval van een intercultureel conflict informatie moeten verzamelen over de 
betreffende ‘vreemde’ cultuur. Een stap verder is dat ze in staat moeten zijn de 
verschillende perspectieven van de beide partijen te kunnen doorzien. Daarbij wordt 
overigens aangetekend, dat het perspectief van een ander hooguit benaderd kan worden, 
nooit volledig kan worden ingenomen. Tot slot moet de mediator de constructie van een 
nieuwe cultuur zien te bewerkstelligen bij de partijen. Ten Thije82 beschrijft de drie 
stappen generaliseren, perspectiveren en contrasteren van culturen om aan te geven hoe 
sprekers in interculturele situaties omgaan met verwachtingen ten aanzien van de uitingen 
van de ander. De eerste stap is generaliseren: de uiting van de ander wordt gezien als een 
cultuurbepaalde standaardoplossing. Vervolgens gaat men perspectiveren: men plaatst de 
uiting in de context van het gesprek, en houdt daarbij rekening met de culturele waarden 
van de ander. Tot slot maakt de spreker door het contrasteren van culturen het voor de 
ander mogelijk om de culturele waarden met elkaar te vergelijken en zo de uiting correct 
te interpreteren. 
Om de hierboven besproken interculturele competenties te kunnen verwerven, moet de 
mediator zijn interculturele persoonlijkheid ontwikkelen. Mayer & Boness presenteren 
een route, volgens welke die ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Daarvoor gebruiken 
ze onder meer een door Hoopes83 ontwikkeld stappenplan, om aan te geven welke 
ontwikkeling een mens daarin doormaakt. Dat stappenplan (zie figuur 7) gaat er van uit 
dat ieder mens in eerste instantie begint met een etnocentrisch uitgangspunt: dat zijn 
eigen cultuur de beste cultuur is. Maar door cultuurcontact en door het aanleren van 
culturele competenties kan dit standpunt verlaten worden, en kan men andere culturen 
leren begrijpen, waarderen en zich er aan aanpassen. Zo kan je steeds hoger in de ‘ladder’ 
komen, en zo dichter komen bij de (geïdealiseerde) interculturele persoonlijkheid. Zoals 
te zien is in de figuur, staan er boven aan de ladder vier verschillende mogelijke 
condities. Dit zijn de vier theoretisch mogelijke condities die bereikt kunnen worden. Of 
iemand zo ver komt, en in welke van de vier condities, hangt af van interne, individuele 
factoren en externe (omgevings-)factoren. Bovendien is er nooit sprake van een pure 
vorm van slechts één van de vier condities. Er is vrijwel altijd sprake van een combinatie. 
Onder assimilatie/acculturatie wordt verstaan dat iemand onderdelen van een nieuwe 
cultuur opneemt, zonder zijn eigen cultuur op te geven. Er wordt van adaptatie gesproken 

                                                
81 Mayer & Boness (2004), p. 170
82 Ten Thije (2006). In: K. Bührig & J.D. ten Thije (red) (2006), p. 117 e.v.
83 Mayer & Boness (2004), p. 171-172
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als iemand zich gepast en succesvol kan gedragen in een nieuwe cultuur. Biculturalisme 
houdt in dat iemand een tweevoudige culturele identiteit bezit, en die beiden kan inzetten 
wanneer de context daarom vraagt. Multiculturalisme houdt in, dat intercultureel 
bewustzijn en interculturele competenties verworven zijn in een zodanige mate, dat 
iemand zich gemakkelijk in een nieuwe cultuur kan begeven en zich daarin aan kan 
passen, in een relatief korte tijd en zonder angst voor disoriëntatie. 

Figuur 7: Stages of intercultural personality (Hoopes, 1979)

Methodes die Mayer & Boness bespreken om interculturele competenties te verwerven 
en zo het traject naar een interculturele persoonlijkheid af te leggen zijn84: 
“

 Confrontatie met theoretische modellen, cultuurmodellen en cultuuroriëntaties
 Ervaring opdoen met jezelf en de eigen cultuur
 Ervaring opdoen met (mensen uit) andere culturen
 Case studies
 Cultuur- assimilators
 Vervreemdings-oefeningen
 Simulaties en rollenspellen”

 In de afgelopen paragrafen is aandacht geweest voor interculturele mediation en de rol 
van de mediator daarin. Daarin werd interculturele mediation steeds als een afwijkende
vorm van mediation behandeld. In de volgende paragraaf zal daar op een andere manier 
tegenaan gekeken worden.

                                                
84 Mayer & Boness (2004), p. 172 e.v.

Assimilation/acculturation, adaptation, biculturalism, multiculturalism

↑
Selective adoption

↑
Appreciation/Valuing

↑
Acceptance/respect

↑
Understanding

↑
Awareness

↑
Ethnocentrism
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2.4.5. Interculturele mediation als de norm? 
Tot slot nog een zeer interessante visie. Interculturele mediation kan volgens Januschek85

in sommige gevallen worden gezien als een modelvoorbeeld voor mediation. Hij denkt 
dan in eerste instantie aan situaties waarin men elkaars taal niet (voldoende) spreekt of 
begrijpt (intertalige mediation). Als het voor de deelnemers vooraf duidelijk is, dat het te 
doen is om een tweeledige toenadering: zowel in talig begrip als in het ontwikkelen van 
een gemeenschappelijk perspectief op het probleem. Als men bovendien beseft, dat de 
betekenis van elkaars uitingen niet vanzelfsprekend duidelijk is, maar door wederzijdse 
inspanningen voor elkaar begrijpelijk gemaakt moeten worden, dan is men volgens hem 
op de goede weg in een mediationproces. 
Let wel: het gevaar bestaat, dat partijen ervan uitgaan dat de bedoeling van de 
wederzijdse uitingen wel duidelijk is, en denken dat alleen de vorm naar elkaar toe 
vertaald dient te worden. In dat geval is mediation zo goed als onmogelijk. Want wanneer 
men voortdurend ervaart dat de uitingen van de andere partij twee versies hebben – de 
door hem zelf gedane uiting en de vertaalde/uitgelegde – dan zal men zich daardoor 
bevestigd voelen in de neiging, om in de gedane uiting een bijbedoeling te vermoeden.
Maar wanneer dat niet het geval is, en partijen zich wél bewust zijn van de tweeledige 
toenadering die in het mediationproces plaats moet vinden, dan is volgens Januschek een 
zeer belangrijke stap gezet in de mediation. Sterker nog: hij denkt dat interculturele 
mediation dan een voorbeeld zou kunnen vormen van hoe iedere mediation zou moeten 
gaan. Hij zegt hierover86:

“ Intertalige communicatie wordt graag achteloos als typisch voorbeeld voor 
interculturele communicatie genomen. Dat is zeker in beide richtingen 
problematisch. Maar voorzover interculturele communicatie intertalig plaatsvindt, 
kan men interculturele mediation als modelvoorbeeld voor mediation 
beschouwen. Wanneer je interculturele mediation als regel in plaats van als 
uitzondering beschouwt, dan heb je al veel begrepen van waar het bij mediation 
om gaat.”

Met andere woorden: interculturele mediations hebben door het taalprobleem87 vaak een 
gunstig uitgangspunt dat als voorbeeld zou moeten dienen voor elke andere mediation. 
Dat uitgangspunt bestaat uit het besef bij de partijen dat er op twee punten toenadering 
bewerkstelligd dient te worden. Er moet zowel aan het begrip van de betekenis van 
elkaars uitingen, als aan een gemeenschappelijk perspectief op het probleem worden 
gewerkt. 
Voor alle duidelijkheid: met ‘de betekenis van elkaars uitingen’ doelt Januschek dus niet
alleen op de betekenis van de taal. In dat geval zou een tolk of woordenboek uitkomst 
kunnen bieden. Maar hij bedoelt juist vooral de gedachte achter de taaluiting, de 
bedoeling van het gezegde.
Het besef dat de bedoeling van elkaars uitingen niet vanzelfsprekend bij de ander 
duidelijk is, dringt in een intertalige mediation vaak wat eenvoudiger door dan in een 

                                                
85 Januschek (2006)
86 Januschek (2006), p. 12
87 Let op: niet elke interculturele mediation is ook een intertalige mediation!
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‘reguliere’ mediation. En juist dat besef is zo belangrijk voor het slagen van elke 
mediation. Vandaar dat Januschek ervoor pleit om interculturele mediation als de norm te 
beschouwen, in plaats van als de uitzondering. 

2.4.6. Relatie met de vraagstelling
De tweede deelvraag van het onderzoek richt zich op de gevolgen van interculturele 
mediation voor de mediator. Heeft hij specifieke communicatieve vaardigheden nodig 
wanneer hij een intercultureel conflict behandelt? Om die vraag te behandelen zijn in de 
afgelopen paragraaf verschillende visies op interculturele mediation naar voren gekomen. 
Het Handboek Mediation schreef dat een mediator daarvoor vanuit de kaders van de 
psychologie, de sociologie en de culturele antropologie moet kijken. Daarnaast werd 
Hofstede aangeraden aan de mediator. Zoals gezegd heeft het Handboek Mediation 
daarmee onvoldoende aandacht voor communicatie als belangrijk onderdeel van 
mediation. Het zou er verstandig aan doen om ook inzichten uit de interculturele 
communicatie of discourswetenschap te behandelen. 
Meer aandacht voor communicatie was er bij de bespreking van het Harvardmodel in 
interculturele context door Herlyn.88 En ook bij Januschek89, die ervoor pleit om 
interculturele mediation niet als uitzondering te beschouwen, maar als norm. Hij vindt 
namelijk dat de partijen al een flinke stap maken, door te beseffen dat het niet 
vanzelfsprekend is dat de ander hun bedoelingen begrijpt. Dit besef over de eigen 
communicatie en de manier waarop die door de ander geïnterpreteerd wordt, zorgt er al 
voor dat men veel meer begrip heeft voor misverstanden. 
Mayer & Boness besteedden aandacht aan de competenties die de mediator volgens hen 
nodig heeft in interculturele situaties. Dat is voor de beantwoording van onderzoeksvraag 
het meest interessant. Ze noemden verschillende vaardigheden en aandachtspunten voor 
de mediator. Nadere bestudering daarvan leverde op, dat dit vaardigheden zijn die niet 
anders zijn dan in monoculturele mediation. Hooguit kunnen ze op een iets andere manier 
aangesproken worden, vanwege bepaalde cultuurspecifieke kwesties. 
Daarnaast wezen Mayer & Boness op de mogelijkheid om interculturele vaardigheden op 
te doen die mediators ook kunnen helpen bij het omgaan met interculturele mediations. 
Deze noemen ze ‘mediation-gerelateerde interculturele competenties’. Dit zijn
vaardigheden, die niet tot de standaard mediationvaardigheden behoren. In de paragraaf 
hieronder worden deze vaardigheden nogmaals genoemd.

2.5. Voorlopige conclusie
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan literatuur over de onderzochte onderwerpen. Ten 
aanzien van de onderzoeksvragen kan een tussenbalans worden opgemaakt, waaruit blijkt 
wat de theorie erover zegt. Ter herinnering, de eerste deelvraag luidde als volgt: 

Welke communicatieve vaardigheden zijn benodigd voor het beoefenen van het vak van 
mediator?

Uit de theorie hierover blijkt in elk geval dat er communicatieve vaardigheden nodig zijn. 
Maar toch moet hier worden opgemerkt dat de literatuur onvoldoende is wanneer het gaat 
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89 Januschek (2006)
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over de communicatieve vaardigheden. De omschrijving van die vaardigheden maakt een 
incomplete indruk, en is bovendien ook erg algemeen van aard. De vraag kan hiermee 
dus nog onvoldoende worden beantwoord.
De tweede deelvraag was:

Zijn er aanvullende communicatieve vaardigheden nodig om interculturele mediation te 
kunnen behandelen? Zo ja, welke zijn dit?

De literatuur over interculturele mediation besteedt in sommige gevallen onvoldoende 
aandacht aan communicatie. Daarmee mist de mediationliteratuur belangrijke inzichten. 
Zeker wanneer het gaat om interculturele mediation, kunnen inzichten uit de 
interculturele communicatie een belangrijke bijdrage leveren. Die bijdrage zou kunnen 
helpen om de theorie over interculturele mediation op een hoger plan te krijgen. Nu staat 
die op communicatiegebied nog in de kinderschoenen. 
Wanneer het gaat om de vaardigheden die de mediator nodig heeft, verschaft de theorie 
voorlopig het inzicht dat niet zozeer specifieke vaardigheden nodig zijn, maar wel dat een 
aantal van de basisvaardigheden op een andere manier aangesproken kunnen worden 
doordat er cultuurspecifieke verschillen op kunnen treden.
Mayer & Boness noemen een aantal mediation-gerelateerde vaardigheden, waarbij de 
mediator baat zou kunnen hebben in interculturele mediation. Een deel hiervan staat in 
het teken van hun cultuursynergetisch model, dat er vanuit gaat dat in interculturele 
situaties een geheel nieuwe werkwijze ontwikkeld zou moeten worden. Dit is eerder al als 
praktisch onhaalbaar bestempeld, en de competenties die hieraan gerelateerd zijn zullen 
hier daarom ook buiten beschouwing worden gelaten. Dan blijven nog de volgende 
competenties over:

 non-verbale communicatieve competenties in interculturele situaties
 het verkrijgen van taalvaardigheden
 interculturele oriëntatie
 de ontwikkeling van intercultureel bewustzijn
 gevoeligheid voor cultuurverschillen
 culturele zelfreflectie en zelfbewustzijn

Dit zijn vaardigheden die aanvullend zijn op de vaardigheden die de mediator voor 
monoculturele mediation nodig heeft. Daarmee zijn ze van belang voor het beantwoorden 
van de tweede deelvraag. Wel blijven ook deze erg algemeen. Er wordt bijvoorbeeld niet 
duidelijk gemaakt welke non-verbale communicatieve competenties bedoeld worden, of 
wat onder taalvaardigheden verstaan wordt.
De literatuur die in dit hoofdstuk is behandeld, schept het kader waarbinnen de praktijk 
beoordeeld kan worden. In de volgende hoofdstukken zal daarom onderzocht worden wat 
de mediators zeggen over deze onderwerpen.
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3. Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is inventariserend van aard. In dit hoofdstuk zal worden uiteengezet hoe 
het onderzoek heeft plaatsgevonden. Om de inventarisatie zo dicht mogelijk bij de bron te 
laten beginnen, is gekozen om te onderzoeken hoe mensen die zelf als mediator actief 
zijn denken over de vaardigheden die benodigd zijn voor het uitoefenen van hun beroep. 
Wie anders kan immers het best overzien welke vaardigheden van belang zijn, dan 
iemand die deze dagelijks in de praktijk brengt? Daarom zijn er interviews gehouden met 
mediators. 

3.1. De mediators
De Nederlandse mediators zijn verenigd in het NMI. Op de website van het NMI is een 
overzicht te vinden van de contactgegevens van de aangesloten mediators. Via deze 
website is een lijst verkregen met de contactgegevens van gecertificeerde mediators in de 
regio Utrecht. Vervolgens zijn deze mensen telefonisch benaderd met de vraag of zij mee 
wilden werken aan het onderzoek. Op die manier zijn 20 interviewafspraken gemaakt. 
De mediators die hebben meegewerkt, zijn allemaal geregistreerd én gecertificeerd bij het 
NMI. Dat houdt in dat ze een mediation-opleiding gevolgd hebben, en daarnaast ook een 
praktijkexamen hebben afgelegd. Deze mediators hebben allerlei verschillende 
achtergronden. Er zijn mediators bij met een juridische achtergrond, maar ook 
onderwijskundigen, maatschappelijk werkers, bedrijfsadviseurs etc. Ook wat betreft 
ervaring lopen ze zeer uiteen: sommigen hadden nog slechts enkele mediations afgerond, 
terwijl anderen al enkele honderden mediations achter hun naam hadden staan. Ook zijn 
het zowel mannen als vrouwen. De grote variëteit aan achtergronden geeft daarmee een 
representatief beeld van de beroepsgroep zoals die in Nederland bestaat.90 Ook die is zeer 
divers van samenstelling. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de uit het onderzoek naar 
voren komende resultaten representatief kunnen worden genoemd voor de hele 
beroepsgroep. Daarvoor is het aantal deelnemers simpelweg te klein. Omdat het hier 
slechts om een inventarisatie gaat, is dat echter niet erg.

3.2. De interviews
De interviews vonden plaats in het voorjaar van 2007. De locatie van de interviews was 
steeds verschillend, maar over het algemeen bij de mediator op zijn werkplaats. Voor 
sommigen is dit aan huis, anderen hebben een kantoorruimte waarin de gesprekken plaats 
hebben gevonden. 
Voorafgaand aan de interviews vertelde de interviewer kort iets over zijn eigen 
achtergrond en over de vraagstelling van het onderzoek. Tevens werd verteld dat 
deelname aan het interview volstrekt anoniem zou blijven, en gevraagd of de mediator 
bezwaar had tegen het maken van een geluidsopname ten behoeve van de verwerking. 
Niemand maakte daartegen bezwaar. De interviews werden vervolgens afgenomen aan de 
hand van een vragenlijst.91 Deze bestaat voor een groot deel uit open vragen, en werd ook 
niet strikt gehanteerd, maar vormde slechts een leidraad voor het gesprek.
Er werd begonnen met een paar korte vragen over de deelnemer zelf. Vervolgens ging het 
achtereenvolgens over mediation in algemene zin en over de vaardigheden die nodig zijn 
om als mediator te kunnen werken. Het laatste deel van het gesprek ging over 

                                                
90 Zie de laatste pagina van dit hoofdstuk voor de gegevens van de mediators.
91 Zie bijlage
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interculturele mediation, en de vaardigheden die daarvoor specifiek van belang zouden 
zijn. De gesprekken duurden gemiddeld genomen tussen de 45 en 60 minuten.

3.3. De verwerking
Zoals hierboven vermeld is, werd van alle interviews een geluidsopname gemaakt. 
Tijdens de verwerking werden deze geluidsopnames afgeluisterd en is van elk interview 
een samenvatting gemaakt. Om technische redenen zijn 2 interviews uiteindelijk buiten 
beschouwing gelaten, waardoor het corpus bestaat uit 18 interviews. Daarna is op basis 
van die 18 samenvattingen een overzicht gemaakt, waarin per onderwerp van het 
interview alle uitspraken werden gesorteerd. Zo ontstond een corpus dat inventariseert 
hoe de geïnterviewde mediators denken over mediation en de vaardigheden waarover ze 
moeten beschikken als (intercultureel) mediator. In hoofdstuk 4 is een uitgebreide analyse 
te vinden van dat corpus. 

3.4. De evaluatie
In de analyse is tenslotte ook geëvalueerd of hetgeen de mediators hebben geantwoord is 
te verklaren uit hun achtergrond. Met andere woorden: is er een relatie te ontdekken 
tussen enerzijds hun opleiding, werkervaring, geslacht of interculturele ervaring, en 
anderzijds hun mening over bepaalde onderwerpen?
De mediators zijn op een aantal manieren in categorieën te verdelen. Deze indeling is 
gebruikt om te ontdekken of er een verband is tussen het behoren tot een bepaalde groep 
en het hebben van een bepaalde mening. Hieronder wordt uitgelegd welke categorieën 
zijn gevormd. 

Categorie 1: Werkervaring / Opleiding
De mediators zijn op een aantal punten in te delen in categorieën. De eerste factor die is 
onderscheiden, is die van de werkervaring en de opleiding. De mediators zijn uiteindelijk 
in drie groepen onderverdeeld. Dit zijn: sociaal, juridisch en zakelijk. Deze groepen 
komen grofweg overeen met de sectoren zorg, rechten en management/ondernemer, 
waarin de meeste mediators actief zijn, zoals in paragraaf 1.4.1. te lezen is. 

Categorie 2: Ervaring als mediator
De tweede factor waarin onderscheid is aangebracht, is die van de ervaring. Hiervoor is 
gekeken naar het totaal aantal mediations dat de mediators hadden gedaan op het moment 
van interviewen. Ook hier zijn groepen gemaakt. De mediators met 1-25 mediations 
werden ingedeeld als beginnend, de mediators met 26-100 mediations als gemiddeld, en 
de mediators met meer dan 100 mediations werden als gevorderd ingedeeld. Er vallen 7 
mediators in de groep beginnende mediators, 5 in de groep gemiddeld ervaren, en 6 
mediators vallen in de groep gevorderden.

Categorie 3: Interculturele ervaring
De derde factor waarin onderscheid is gemaakt, is die van de interculturele ervaring. 
Hierbij is gekozen voor de volgende groepen: de mediators die nog géén enkele 
interculturele mediation hebben gedaan zijn ingedeeld in de groep binnen mediation geen 
ervaring. De mediators die 1 tot 10 interculturele mediations hebben gedaan zijn 
ingedeeld in de groep enige ervaring. De mediators die 10 of meer interculturele 
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mediations hebben gedaan, zijn ingedeeld in een groep met ruime ervaring. Zo zijn er 4 
mediators in de groep die binnen mediation geen interculturele ervaring hebben, 12 
mediators vallen in de groep met enige ervaring, en 2 mediators hebben ruime ervaring 
met interculturele mediation.
Let op: er is bij het indelen alleen gekeken naar de ervaring binnen mediation. Er zijn 
verschillende mediators, die naast hun mediation-ervaring wél de nodige ervaring hebben 
met interculturele conflicten. Die hebben ze dan bijvoorbeeld opgedaan binnen het 
zakenleven, of in hun privé-leven. Deze ervaringen zijn wel besproken in de interviews, 
en leveren daardoor wél belangrijke inzichten in interculturele conflicten op. Ook kunnen 
deze mediators op basis van deze ervaringen een mening vormen over zaken zoals de 
complexiteit van interculturele conflicten of de noodzaak tot het bezitten van extra 
vaardigheden of kennis bij het mediaten van dit type conflicten.
Het valt meteen op, dat de ervaring met interculturele mediations beduidend kleiner is 
dan de totale ervaring met mediation. Dit komt niet doordat de groep mediators niet 
representatief zou zijn. Dit is een gevolg van het aanbod: slechts een klein deel van de 
conflicten die via mediation opgelost proberen te worden, zijn intercultureel van aard. 

Categorie 4: Geslacht
Tenslotte zijn de mediators onder te verdelen naar hun geslacht. Onder de 18 mediators 
die hebben meegewerkt, zijn 12 vrouwen en 6 mannen. 

3.5. Codering
De mediators hebben meegewerkt aan deze interviews op basis van anonimiteit. In het 
volgende hoofdstuk zal daarom een codering worden gebruikt wanneer wordt verwezen 
naar uitspraken van de mediators. Met die codering kan worden afgeleid in welke van de 
bovenstaande categorieën de mediators vallen. Hieronder staat een verklaring van de 
codering.
Het eerste element van de code bevat de gegevens over het geslacht van de mediator:
M = man
V = vrouw

Het tweede element bevat de gegevens over diens werkervaring/opleiding:
so = sociaal
ju = juridisch
za = zakelijk

Het derde element bevat de gegevens over de ervaring als mediator:
1 = beginnend
2 = gemiddeld ervaren
3 = gevorderd

Het vierde element bevat de gegevens over de ervaring met interculturele mediation:
1 = geen ervaring
2 = enige ervaring
3 = ruime ervaring
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De codering die zo ontstaat, voorziet de lezer daarmee van alle relevante informatie. Ter 
illustratie staat hier een voorbeeld:

(V-ju-3-2)

De mediator die door deze codering beschreven wordt, is een vrouw met een juridische 
achtergrond, die gevorderd is als mediator en enige ervaring heeft met interculturele 
mediation. 
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Mediator Leeftijd Opleiding Werkervaring Jaar mediation 
opleiding

Ervaring als 
mediator

Interculturele ervaring Codering

1 49 Rechten Jurist. Communicatieadviseur. 2001 circa 150 enkele mediations V-ju-3-2
2 68 maatschappelijk werk. Rechten. maatschappelijk werk 1995 circa 50 enkele mediations V-so-2-2
3 42 theologie advieswerk 1997 circa 120 één keer M-so-3-2
4 56 maatschappelijk werk maatschappelijk werk 1999 circa 150 ruim. Circa 40 % V-so-3-3
5 HBO-J (nu:SPH) raad v kinderbescherming 1999 circa 200 enkele mediations V-so-3-2
6 35 Politicologie financiële dienstverlening 2005 22 mediations enkele mediations M-za-1-2
7 57 Rechten Advocaat. Fin.dienstverlening 1999 circa 60 enkele mediations V-ju-2-2
8 54 HTS. Momenteel: Rechten. commercieel/bedrijfsleven 1999 1 mediation geen. Wel binnen werk. M-za-1-1

9 41 rechten, accountancy consultancy 2000 circa 75 enkele mediations M-za-2-2

10 37 rechten advocaat 2002 circa 120 circa 10 V-ju-3-3
11 54 Rechten Jurist. 1997 enkele honderden enkele mediations V-ju-3-2
12 63 fiscaal recht accountancy 2000 circa 50 geen. M-za-2-1
13 rechten advocaat 2003 circa 25 enkele mediations V-ju-1-2
14 60 Klassieke talen & Onderwijskunde Onderwijs 2005 circa 16 geen. Wel binnen werk. V-so-1-1
15 56 Rechten. Andragogiek o.m. ministerie v. Onderwijs 2001 circa 50 enkele mediations V-so-2-2
16 42 rechten bedrijfsadviseur/coach 2002 circa 25 één keer V-za-1-2
17 49 Rechten P&O, HRM 2002 circa 10 één keer V-ju-1-2
18 50 bedrijfskunde commercieel/bedrijfsleven 2005 3 mediations geen. Wel binnen werk. M-za-1-1

Figuur 8: geanonimiseerde gegevens van de geïnterviewde mediators
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4. Analyse interviews
In dit hoofdstuk komen de antwoorden die de mediators hebben gegeven tijdens de 
interviews aan bod. Tijdens de interviews zijn inhoudelijk verschillende onderwerpen aan 
de orde gekomen. Per onderwerp zal hier een overzicht worden gegeven van de 
verschillende meningen die aan het licht zijn gekomen. Aan het eind van elk onderwerp 
volgt steeds een evaluatie, waarin wordt gekeken naar de relatie tussen de achtergrond 
van de mediators en de mening over het betreffende onderwerp. In de evaluatie zal ook 
een relatie gelegd worden met de literatuur uit het theoretisch kader. 

4.1. Mediation
Het eerste onderwerp is algemeen van aard: wat zien de mediators als essentie van de 
mediation? Dit is bedoeld om inzicht te verschaffen in wat zij de belangrijkste facetten 
van mediation vinden. 
Er zijn verschillende kenmerkende onderdelen van mediation. Het is een proces waarbij 
geprobeerd wordt een conflict op te lossen. Daarbij is een neutrale derde aanwezig. Die 
begeleidt de partijen, en probeert de communicatie positief te beïnvloeden. De deelname 
aan het mediationproces is vrijwillig. Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Al deze 
onderdelen zijn in elke mediation aan de orde, maar nu is de vraag: wat is nu essentieel 
voor de mediation? Wat maakt een mediation nu eigenlijk een mediation? Wat vindt de 
mediator het allerbelangrijkste in de mediation? 

4.1.1. Communicatie
Het eerste facet, dat de meeste mensen essentieel noemen, heeft te maken met 
communicatie. Het herstellen van de communicatie om zo te bewerkstelligen dat men op 
een zinvolle manier met elkaar om tafel zit en constructief werkt aan een oplossing. De 
grootste groep geïnterviewden besteedt aandacht aan de communicatie, wanneer ze het 
hebben over de essentie van mediation. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van wat 
mediators hebben geantwoord op deze vraag:

(V-ju-3-2) Er is volgens mij niet één essentie. Mensen komen vaak van: ‘ik heb 
geen conflict’ Of mensen denken dat de mediation geslaagd is als het goed komt. 
Maar voor mij is dat niet zo. Voor mij is het geslaagd als er weer beweging komt 
in de situatie die vast zat. En meestal vinden mensen hem dan ook geslaagd. Dus 
het teweegbrengen van verandering in een stilstaande situatie, door middel van 
communicatie.

(V-so-2-2) Conflicten ontstaan omdat mensen niet in staat zijn op 
communicatieve manier met elkaar om te gaan en tot een vergelijk te komen, en 
de kracht van mediation is, dat je dat proces van communicatie begeleidt. En dat 
je dat doet binnen een bepaalde structuur, namelijk starten met een mediation-
overeenkomst, en proberen uit te komen bij een vaststellingsovereenkomst. Dus 
dat speelt zich af op een heel concreet niveau, en alle emoties die gepaard gaan 
met communicatieproblemen spelen daarbij een rol, maar de focus ligt niet op de 
emoties, maar op het komen tot een gewenst resultaat. Het gaat dus om het 
herstellen van het vermogen te communiceren, mensen weer met elkaar laten 
praten.
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(M-za-1-2) De essentie van mediation is om mensen die in een conflict zitten dat 
vast zit, weer in beweging zien te krijgen, en weer in gesprek met elkaar.

(M-za-2-2) De essentie is communicatie. Vreemde ogen dwingen. Partijen zitten 
vast in een bepaald patroon, en daar komen ze niet meer uit. Dus dat herhaalt 
zich voortdurend. En dan komt er een derde persoon bij, en die herkent het 
patroon, maakt het bespreekbaar en probeert partijen uit dat patroon te halen. 
Daar kun je heel veel verschillende stijlen in hebben, maar dat doorbreken van 
vastgelopen patronen is de kern.

(M-za-2-1) De essentie is het volgende: mensen gaan voor het eerst naar elkaar 
luisteren. En wat je dus bijna altijd ziet: mensen hebben ruzie gekregen over wat 
dan ook, hebben dat vaak niet naar elkaar uitgesproken. Doordat ze niet meer 
praten escaleert de zaak nog verder, ontstaan irritaties. Soms gaat men dan 
procederen, neemt men alleen maar standpunten in, zonder naar elkaar te 
luisteren, ieder gaat alleen maar voor zijn eigen standpunt. Ik heb diverse keren 
mensen gehad die al jaren een conflict hebben, en dat je dan eindelijk voor elkaar 
krijgt van: ‘Wat is er nu misgegaan, en wat wil je nou eigenlijk bereiken in de 
mediation?’ En als men de achtergrond vertelt, dan komt er heel vaak van: ‘Als ik 
dat geweten had...’ En dan is het niet binnen één minuut opgelost, maar dan heb 
je wel de basis te pakken, want dan lonkt er voor het eerst pas waarom men 
bepaald gedrag vertoont. Het belangrijkste is dus dat ze weer met elkaar gaan 
spreken.

(V-ju-1-2) Herstel van de communicatie is vaak wel essentieel, maar kenmerkend 
is dat er een onafhankelijke derde gesprekspartner is, die het proces begeleidt. 
Een formalistische benadering dus. De essentie is dus met elkaar in gesprek te 
komen onder leiding van een procesbegeleider.

(V-so-2-2) Vastgelopen communicatie tussen mensen weer op gang brengen. 
Datgene dat mensen het meest bezg houdt, boven tafel krijgen, om zo wederzijds 
begrip te bewerkstelligen.

4.1.2. Autonomie
Een tweede kenmerk van mediation dat door veel mediators als essentieel wordt gezien, 
is de autonomie van de partijen. In vergelijking met een traditionele manier van 
conflictoplossing, zoals rechtspraak, hebben de partijen immers zelf veel meer inbreng bij 
het zoeken naar een oplossing. Ze mogen zelf mogelijke oplossingen aandragen, en een 
oplossing wordt pas een overeenkomst, als ze het er ook écht mee eens zijn. Partijen 
zullen zich dus nooit in iets hoeven schikken waar ze absoluut niet mee akkoord willen 
gaan, zoals bij een vonnis van een rechter wél kan gebeuren. 
Hier volgt een aantal voorbeelden: 

(V-so-3-3) Mensen de eigen verantwoordelijkheid geven/laten om tot een eigen 
oplossing van het geschil te komen. En dat je als mediator daarbij als een soort 
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procesbegeleider helpt om dat tot stand te brengen. Ik vind een centraal thema 
dat mensen zelf verantwoordelijk gemaakt worden voor hun eigen afspraken en 
oplossingen.

(V-so-3-2) Mensen begeleiden om bij henzelf te onderzoeken wat hun positie is, 
wat hun verwachtingen zijn, wat hun belangen zijn, wat hun wensen zijn. Mensen 
zodanig ondersteunen, vragen stellen, doorvragen dat ze dát helder krijgen voor 
zichzelf, en ook in staat zijn om te luisteren naar hoe dat met de ander zit. En 
vanuit die positie hun eigen problemen op kunnen lossen. Waarbij het eigenlijk 
niet veel uitmaakt wat de oplossing is, als het maar hún oplossing is. Dus de 
essentie is wat mij betreft: mensen empoweren, dus ondersteunen, om hun eigen 
dynamiek -hun eigen krachten- aan te boren om het op te lossen.

(V-ju-3-2) De essentie van mediation: partijen lossen zelf hun probleem op. 
Autonomie is de kern.

(V-so-1-1) Mensen lossen een probleem zelf op, in plaats van dat iemand voor je 
beslist. Bij mediation hoort het zo te zijn, dat er geen verliezer is. Daarnaast hoop 
ik dat men ook op langere termijn iets van de mediation meeneemt, zodat men iets 
anders naar elkaar kijkt.

4.1.3. Overigen
Deze twee onderdelen, het herstellen van de communicatie en de autonomie van de 
partijen, vormen voor de grote meerderheid van de geïnterviewden de essentie van 
mediation. Toch zijn er ook nog mediators die andere dingen genoemd hebben. Hieronder 
staan nog twee voorbeelden waarin onder meer de aanwezigheid van een neutrale derde, 
geheimhouding, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid als essentiële onderdelen worden 
genoemd.

(M-za-1-1) Ten eerste dat de partijen het samen kunnen doen. Ten tweede dat er 
een neutrale derde bij is, die erop getraind is om ervoor te zorgen dat de partijen 
alle mogelijkheden doorlopen, om een oplossing te vinden. Ten derde de 
geheimhouding en vertrouwelijkheid. Want die is cruciaal, omdat partijen anders 
nooit volledig open met elkaar kunnen praten. Ten slotte is bijzonder, maar niet 
essentieel, dat mediations heel erg snel gaan.

(V-ju-3-3) Dat twee partijen vrijwillig aan tafel zitten, om tot een oplossing te 
komen van een geschil. Dat ze dat doen met een neutrale derde persoon die de 
communicatie ondersteunt, en ze helpt een oplossing te vinden met z’n tweeën. 
Vrijwilligheid is het allerbelangrijkste. Daarnaast dat ze zich prettig bij je voelen, 
omdat je je neutraal opstelt.
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4.1.4. Evaluatie
Zoals hierboven is te zien zijn er drie categorieën te onderscheiden, wanneer het gaat om 
de essentie van mediation. De grootste groep noemt de communicatie het belangrijkst, 
gevolgd door een iets kleinere groep die de autonomie van de partijen essentieel vindt. 
Een klein aantal mediators noemde iets anders.
Opvallend is dat de gevorderde mediators afwijken van dit beeld. Zij noemen veel vaker 
de autonomie van de partijen als essentie dan de communicatie. Ook de categorie ‘overig’ 
scoort bij hen opvallend hoog. Daar staat tegenover dat mannen de autonomie van 
partijen juist opvallend weinig noemden.
Op basis van deze aantallen kan weinig gezegd worden over de relatie tussen de 
achtergrond van de mediator en de opvatting over de essentie van mediation. Binnen elke 
groep is verdeeldheid. Wel lijkt het erop dat mediators met een sociale achtergrond 
neigen naar de autonomie van de partijen, terwijl mediators met een zakelijke 
achtergrond die juist minder vaak noemen.

Wat is volgens u de essentie van mediation?
N Communicatie Autonomie partijen Overig

Totaal
18 mediators 18 8 6 4

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 3 2 1
- sociaal 6 2 3 1
- zakelijk 6 3 1 2

Ervaring mediation
- beginnend 7 3 2 2
- gemiddeld 5 4 1 -
- gevorderd 6 1 3 2

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 1 2 1
- enige ervaring 12 7 3 2
- ruime ervaring 2 - 1 1

Geslacht
- man 6 3 1 2
- vrouw 12 5 5 2
Figuur 9: de essentie van mediation volgens de mediators

Wanneer dit beeld vergeleken wordt met de theorie, dan valt op dat de communicatie toch 
een grote rol krijgt toegewezen door de mediators. Dat is opvallend, omdat de 
faciliterende mediation volgens de literatuur de dominante benadering is. Daarin ligt de 
focus op de autonomie van de partijen, en wordt relatief minder aandacht besteed aan 
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communicatie. De opvattingen van de mediators vertonen ook overeenkomsten met de 
systeembenadering en de transformatieve mediation. In die benaderingen wordt meer 
gefocust op het herstellen van de communicatie. 
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4.2. De mediator
De hierboven besproken visies op de essentie van mediation zijn van belang voor de visie 
op de rol die ze zelf als mediator moeten spelen. Het ligt voor de hand, dat de mediator er 
zorg voor moet dragen dat de meest belangrijke onderdelen van mediation gewaarborgd 
worden. De partijen betalen hem immers, en mogen verwachten dat hij zich op een 
professionele manier inzet. Zijn taak is dus: datgene doen, dat nodig is om een mediation 
mogelijk te maken. Let wel: dit betekent niet dat de mediator volledig verantwoordelijk is 
voor het verloop en de uitkomst van de mediation! Die verantwoordelijkheid ligt voor een 
groot deel bij de betrokken partijen.
Hierboven is gebleken, dat (het herstel van) communicatie en de autonomie van de 
partijen als de meest essentiële onderdelen worden gezien. Dit zou moeten doorwerken in 
de vraag naar de rol die de mediator speelt. De mediators hebben dan de taak om de 
communicatie tussen de partijen te proberen te herstellen, en daarnaast de partijen op 
zelfstandige, autonome manier te laten functioneren.

4.2.1. De mediator als hersteller van de communicatie
In de antwoorden van de geïnterviewden blijken die twee inderdaad als belangrijke 
onderdelen van hun taak gezien te worden. Om te beginnen met de eerste, een voorbeeld:

(V-ju-3-2) Vaak is de communicatie gestokt. Dan ben je als mediator degene die 
mensen weer moet laten praten. Soms is je rol daarin heel groot, en soms gebeurt 
het gewoon.

De mediator wordt in dit voorbeeld opgevoerd als degene die verantwoordelijk is voor 
het herstellen van de communicatie. Deze mediator geeft nog geen concrete beschrijving 
van wat dat dan inhoudt, ‘de mensen weer laten praten’. De mediator in het volgende 
voorbeeld noemt enkele onderdelen die daar aan kunnen bijdragen:

(M-so-3-2) Als mediator heb je een belangrijke taak. Een stukje veiligheid bieden, 
zodat mensen zich kunnen uiten. En daarnaast is het heel belangrijk, dat je een 
positieve draai geeft aan het geheel. Het bewerkstelligen van een omslag, van een 
negatieve benadering naar een positieve. Daarnaast moet je soms grenzen stellen, 
als mensen elkaar beschuldigen, beledigen. Een stukje respect bewerkstelligen.

Hier wordt op een meer specifieke manier aangegeven wat de mediator moet doen om 
ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de conflicterende partijen te herstellen. Er 
kan een aantal zaken worden onderscheiden. Ten eerste: hij begint met het creëren van 
een veilige situatie. Daarmee wordt niet alleen een fysieke veiligheid bedoeld, hoewel dat 
in sommige zaken (zoals wanneer er sprake is geweest van mishandeling binnen een
huwelijk) misschien wel noodzakelijk is. Maar zeker zo belangrijk is de veiligheid om 
vrijuit te kunnen praten. Het is immers van belang dat beide partijen echt kunnen zeggen 
hoe zij over bepaalde zaken denken. Het gaat er dan ook om, dat men zich voldoende op 
zijn gemak voelt om emoties te durven uitspreken of tonen. Wat daar nauw mee samen 
hangt is het stellen van grenzen door de mediator. Men mag zich vrij uiten in de 
mediation, maar tot een zekere hoogte. Wanneer men elkaar gaat bedreigen of beledigen 
zal de mediator moeten ingrijpen. De veiligheid om nog vrijuit te kunnen spreken komt 



Hoe communiceert een mediator?

66

dan namelijk in het geding. Het gaat er dan niet eens om of iemand een geuite bedreiging 
ook echt waar zou maken of niet, de angst bij de ander zou de voortgang van het proces al 
negatief kunnen beïnvloeden. Dit moet voorkomen worden, en daarom moeten er heldere 
grenzen worden gesteld én nageleefd. De mediator schept zo de voorwaarden voor het 
laten plaatsvinden van openhartige gesprekken. 
Ten tweede noemt hij een belangrijke vervolgstap: een positieve omslag bewerkstelligen. 
Als de voorwaarden duidelijk zijn, komen we op het vlak van het werken richting een 
oplossing. Natuurlijk is een oplossing nog niet binnen handbereik door een wat positiever 
klimaat te scheppen, maar het is wel de eerste stap die gezet moet worden. Er moet een 
omslag in het denken en communiceren plaatsvinden. Van een negatieve denkwijze over 
het conflict en over elkaar, naar een situatie waarin wordt nagedacht over een manier 
waarop men met elkaar tot een bevredigende uitweg kan komen. De mediator is weer 
degene die die omslag moet zien te bereiken. Zie het volgende voorbeeld:

(V-ju-3-3) Ten eerste: omdat er iemand bij zit, verloopt de communicatie al iets 
minder hevig. Dus dat scheelt. Daarnaast hebben mensen een bepaald patroon, 
volgens welke ruzies verlopen. De mediator zal dat patroon niet helemaal laten 
aflopen, omdat hij tussentijds stappen inbouwt, die ervoor zorgen dat het anders 
gaat. Wat helpt is dat het invullen van iemands gedachten door de mediator wordt 
gecheckt. Dus men krijgt een beter beeld van wat de ander bedoelt.

Hier wordt de negatieve situatie beschreven, waarin partijen zitten bij het begin van de 
mediation. Men zit vast in een patroon, waardoor men niet meer in staat was om zelf een 
oplossing te vinden. De gesprekken verlopen steeds op een zelfde manier, en brengen een 
oplossing niet dichterbij, maar juist steeds verder weg. De mediator zal beginnen met het 
observeren van dat patroon. Vervolgens geeft deze mediator al aan dat patroon te gaan 
veranderen. Onder meer doordat ‘het invullen van iemands gedachten door de mediator 
wordt gecheckt’. Dat is een belangrijke techniek. Maar hoe het nu precies in zijn werk 
gaat concretiseert de volgende mediator:

(M-za-1-1) Als mediator moet je goed luisteren en teruggeven aan de partijen wat 
er werkelijk gezegd wordt. Bijvoorbeeld: ‘ik hoor dat je dit en dat zegt… hoor jij 
dat ook? Of hoor je wat anders? En wat hoor je dan?’

Hier wordt duidelijk dat de mediator steeds moet checken hoe iemand zijn eigen woorden 
bedoeld heeft, en vooral: hoe hij de woorden van de ander heeft geïnterpreteerd. 
Daardoor probeert hij te voorkomen dat men elkaars gedachten voor elkaar gaat invullen. 
Mensen die een conflict hebben, zijn namelijk gauw geneigd om elkaars uitingen niet 
meer neutraal te verwerken, maar daar allerlei (negatieve) dingen achter te zoeken. Dat 
leidt tot verkeerde veronderstellingen over elkaar, die de communicatie tussen partijen 
flink bemoeilijken. Het is dan immers net of er een constante ruis op de lijn zit. Aan de 
mediator de taak om dat te voorkomen, door dat steeds te checken. Dat is een 
vaardigheid, die verder aan de orde zal komen in paragraaf 4.3.
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4.2.2. De mediator als verschaffer van autonomie
Eerder werd als essentieel onderdeel van mediation genoemd dat de partijen autonoom 
moeten zijn. Dit zou terug moeten komen in de rol van de mediator. Je zou kunnen 
verwachten dat de mediator, om de autonomie van de partijen te garanderen, de gang van 
zaken zo min mogelijk dient te beïnvloeden. Hierboven was echter al te zien dat hij 
desondanks toch invloed uitoefent, bijvoorbeeld op de omstandigheden waaronder het 
gesprek plaatsvindt en op de manier waarop men met elkaar communiceert. Kijkend naar 
de overige antwoorden die de mediators hebben gegeven, blijkt dat de invloed van de 
mediator wel degelijk zijn beperkingen dient te hebben, en hij zich terughoudend op dient 
te stellen. Hier volgen enkele voorbeelden:

(V-so-1-1) Mijn rol is procesbegeleider. Ik zeg altijd: ‘ik leer jullie niet met 
elkaar te praten, ik begeleid jullie in het gesprek.’ Ik ben geen trainer op dat 
moment, ik ben een bemiddelaar. Ik zorg dat het netjes verloopt, dat wil zeggen: 
dat men naar elkaar luistert.

(V-so-2-2) Ik werk ook als bemiddelaar, en dan permitteer ik me andere dingen 
dan als mediator. Als bemiddelaar werk je meer sturend, als mediator meer 
faciliterend.

(V-so-2-2) Faciliterend. Je bent procesbegeleider. Ik houd me niet met de inhoud 
bezig. Niet sturend. Daarnaast duidelijk maken dat beide kanten recht hebben op 
het vertellen van hun verhaal. Ze uitnodigen om naar elkaar te luisteren. 

(M-za-1-2) Als mediator kun je daar een faciliterende rol in hebben. Het hangt 
een beetje af van het type conflict, hoe nadrukkelijk je als mediator aanwezig 
bent. Je kunt je voorstellen bij een echtscheiding, dat mensen dat voor de eerste 
keer doen, dus die weten ook een heleboel praktische dingen niet. Dus daar zul je 
ze ook een beetje in moeten voorlichten. Maar in grote lijnen is het het faciliteren 
van een gesprek tussen mensen die een laatste poging willen doen om hun conflict 
op te lossen.

(V-ju-3-2) Het is de taak van de mediator om de partijen autonomie te 
verschaffen.

(V-ju-1-2) Wat ik altijd doe is mensen aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheid in de eerste, afzonderlijke intake. En vervolgens moet je 
mensen helpen daar te komen. Empowerment dus.

Het blijkt dat de mediators hun rol toch vooral zien als een faciliterende rol. Ze bieden de 
partijen de ruimte om zelf hun conflict op te lossen. Zo zorgen de mediators ervoor, dat 
de partijen autonoom blijven. Dat houdt dus ook in dat ze niet overal invloed op 
uitoefenen. Ze laten de inhoudelijke behandeling van het conflict zo veel mogelijk over 
aan de partijen zelf. De rol die de mediator speelt is eerder die van procesbegeleider, dan 
die van bemiddelaar. Hij schept eigenlijk de voorwaarden die nodig zijn, om de partijen 
in staat te stellen zelf hun conflict op te lossen. 
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De autonomie van de conflicterende partijen heeft daarnaast als voorwaarde dat de 
mediator absoluut onpartijdig en neutraal moet zijn. Dat wordt door de geïnterviewden 
ook benadrukt als onderdeel van hun rol:

(V-so-1-1) Je moet absoluut geen partij zijn. Volledig belangeloos zijn. Soms is 
dat best lastig, bijvoorbeeld wanneer één van de partijen een ‘zuiger’ is. Dan 
moet je heel goed opletten dat je daardoor niet je onpartijdigheid verliest. Je moet 
het gelijkwaardig houden. Elk krijgt dezelfde aandacht en tijd.

Een laatste punt dat hier mee te maken heeft, is dat de partijen ook gelijkwaardig aan tafel 
moeten zitten om op een autonome manier te kunnen functioneren. Het voorbeeld 
hieronder geeft aan dat het bewaken of verschaffen van die gelijkwaardigheid ook tot de 
taken van de mediator wordt gerekend:

(V-so-3-3) Je moet ook de ongelijkheid in machtsverhoudingen opheffen. Een 
voorbeeld: een man heeft zijn vrouw mishandeld. De man is dan dominant. Daar 
staat tegenover: de kinderen wonen vaak bij de vrouw. Een vrouw heeft dan toch 
een bepaalde machtspositie in de onderhandelingen. De methode om ongelijke 
machtsverhoudingen op te heffen is: iedere partij krijgt dezelfde vragen. En 
dezelfde tijd om ze te beantwoorden.

4.2.3. Evaluatie
De rol van de mediator komt voort uit de essentie van mediation, en wordt daarom ook in 
de antwoorden op deze vraag als tweeledig gezien. Enerzijds is de mediator degene die 
het herstel van de communicatie tussen de partijen bewerkstelligt, anderzijds verschaft hij 
ze ook de benodigde autonomie door zelf een faciliterende rol te spelen. Toch is er een 
verschuiving te zien: hier wordt het verschaffen van autonomie door meer mediators 
genoemd dan het herstel van de communicatie. Kennelijk wordt communicatie weliswaar 
als de essentie van mediation gezien, maar beschouwen de mediators hun eigen rol toch 
vooral als het verschaffen van autonomie aan partijen.
Deze faciliterende rol wordt voornamelijk door mediators met een sociale achtergrond 
benadrukt, terwijl de juridische en zeker de zakelijke mediators hier veel minder aandacht 
voor hadden. Deze neiging leek al eerder te bestaan bij het benoemen van de essentie van 
mediation, maar wordt pas doorgezet in de opvattingen over de eigen rol. Ook hier waren 
het overigens weer vooral vrouwen die de faciliterende rol van de mediator noemden. De 
mannen zien het herstel van de communicatie toch ook hier als hun voornaamste rol. 
Wat betreft ervaring zien we een opvallend verschijnsel: zagen eerder slechts de 
gevorderde mediators de autonomie van partijen als essentie van mediation, nu zijn ze 
juist de enige groep die het verschaffen van autonomie (of: de faciliterende rol) niet vaker 
noemden dan het herstel van de communicatie. Zij vertonen hiermee juist een omgekeerd 
beeld vergeleken met het gemiddelde.
Kijkend naar de theorie zijn dit logische uitkomsten. De autonomie van partijen 
verschaffen is, zoals de mediators zelf ook meerdere malen aangaven, het uitgangspunt 
van de faciliterende mediation (zie paragraaf 2.1.1.). En dat werd al de meest dominante 
benadering genoemd. Het is dus niet verwonderlijk dat dit door zoveel mediators als
belangrijk punt wordt genoemd. (Het herstel van) de communicatie is de focus van een 
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andere invloedrijke benadering, de systeembenadering. Daarnaast is de combinatie van de 
elementen communicatie en zelfstandigheid ook terug te vinden in de transformatieve 
benadering. Uit de interviews blijkt duidelijk dat deze benaderingen ook een zichtbare 
invloed uitoefenen op de manier waarop mediators aankijken tegen het vakgebied 
mediation en de rol die zij daar zelf in uitoefenen. 

Wat is volgens u de rol van de mediator?
N Herstel Communicatie Verschaffen autonomie

Totaal
18 mediators 18 8 10

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 3 3
- sociaal 6 1 5
- zakelijk 6 4 2

Ervaring mediation
- beginnend 7 3 4
- gemiddeld 5 2 3
- gevorderd 6 3 3

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 2 2
- enige ervaring 12 5 7
- ruime ervaring 2 1 1

Geslacht
- man 6 4 2
- vrouw 12 4 8
Figuur 10: de rol van de mediator, volgens de mediators
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4.3. De vaardigheden
Na de essentie van mediation en de rol van de mediator kan worden gekeken naar: wat is 
er nodig om die rol te kunnen invullen? Welke vaardigheden moet iemand bezitten om 
als mediator te kunnen werken? 
Er worden door de mediators veel verschillende vaardigheden genoemd die ze van belang 
achten in hun werk. Bijna elke mediator noemde wel rond de vijf vaardigheden. 
Natuurlijk noemde niet iedereen dezelfde dingen. Sommige vaardigheden werden door 
vrijwel iedereen genoemd, anderen werden door slechts een paar mensen genoemd. 
Hieronder zal een samenvatting worden gegeven van de antwoorden die de 
geïnterviewden gaven. Die vormt een inventarisatie van de vaardigheden die de 
mediators zelf van belang vinden voor hun werk. Deze vaardigheden bleken in drie 
categorieën te verdelen: communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en 
mediation-vaardigheden.

4.3.1. Communicatieve vaardigheden
De eerste vaardigheid, die door de meeste mediators werd genoemd, is goed kunnen 
luisteren. Vrijwel iedereen is van mening dat dit één van de belangrijkste vaardigheden is 
waar een mediator over moet beschikken. Een voorbeeld van iemand die dit noemt:

(V-ju-2-2) Je moet als mediator heel scherp luisteren en waarnemen. Een goede 
concentratie is daarvoor van groot belang. Ik probeer altijd een half uur tevoren 
helemaal tot rust te komen. Na maximaal 2 uur mediaten ben ik dan kapot, 
helemaal op.

Het gaat er hier om dat een mediator heel goed moet opletten, wat er wordt gezegd. En 
niet alleen dat, maar ook: hoe het wordt gezegd. Er mag de mediator niets ontgaan. De 
woordkeus, het tempo waarin wordt gesproken, de manier waarop men woorden 
beklemtoont en ga zo maar door: de mediator moet alles waarnemen. Alleen dan kan hij 
precies datgene opvangen dat de partijen nu werkelijk bedoelen. 
Een vaardigheid die hier op aansluit is het letten op non-verbale signalen. Ook die geven 
vaak belangrijke aanwijzingen van hoe iemand over bepaalde zaken denkt. De mediator 
moet dus, naast luisteren wat mensen zeggen, ook goed op de non-verbale communicatie 
letten. Daarmee zegt men soms iets heel anders dan met alleen de verbale communicatie. 
De mediator in het voorbeeld hieronder wijst op deze vaardigheid:

(M-za-1-2) Durf mensen te bevragen, ook om hun non-verbale communicatie. Als 
je iets aan iemand ziet, bijvoorbeeld dat iemand heel moeilijk kijkt, dan vraag je 
daarnaar: ‘Ik zie dat je wat moeilijk kijkt. Valt dat je zelf ook op?’

Hier wordt meteen ook aangegeven wat je als mediator moet doen met de non-verbale 
signalen die mensen afgeven: ze benoemen en er naar vragen. Daarmee komen we direct 
op de derde vaardigheid: vragen stellen. Ook deze vaardigheid wordt door bijna alle 
mediators genoemd. Vragen stellen is dé manier om mensen aan de praat te krijgen, en zo 
het proces aan de gang te krijgen. Het stellen van de juiste vragen is dan ook van het 
grootste belang voor de mediation. Het kan helpen om bepaalde dingen boven tafel te 
krijgen, maar ook om mensen een bepaalde richting op te laten denken. Op die manier is 
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het voor de mediator ook een instrument waarmee hij een zekere mate van sturing kan 
krijgen over het proces. Dat hoeft nog niet eens echt inhoudelijke sturing te zijn, maar hij 
kan door het stellen van de juiste vragen er wel voor zorgen dat de partijen op een andere 
manier in het conflict komen te staan.
Er zijn natuurlijk verschillende typen vragen die de mediator ter beschikking staan. Het 
type dat veel genoemd wordt, is de open vraag. Mediators wijzen erop dat het stellen van 
open vragen belangrijk is, om ervoor te zorgen dat de partijen echt zelf aan het woord 
komen. Op een gesloten vraag kan men kort reageren, maar bij een open vraag moet 
iemand toch wat meer antwoorden. Bovendien geeft een open vraag meer opties. Een 
voorbeeld: als je iemand vraagt: ben je daar boos over? dan kan hij daar met ja of nee op 
reageren. Bij ‘nee’ ben je nog nauwelijks opgeschoten, want je weet dan niet hoe iemand 
zich dan wél voelt: is hij blij, opgelucht, verdrietig, onverschillig of woedend? Een open 
vraag biedt in zo’n geval veel meer de kans om iemand zelf te laten zeggen hoe hij iets 
ervaart: Hoe voel je je daarbij? Zeker in het beginstadium zijn open vragen daarom de 
meest gebruikte vragen. Daarmee kom je het meest te weten over de partijen.
De mediators geven aan dat het nodig is om goed door te vragen. Niet te snel aannemen 
dat het duidelijk is wat iemand zegt, maar dat altijd checken. Het is beter gelijk een paar 
vragen extra te stellen, zodat het echt helemaal helder is, dan er later achter te komen dat 
men toch iets anders bleek te bedoelen dan de andere partij of de mediator dacht. In het 
onderstaande voorbeeld wijst de mediator hier op:

(V-ju-3-2) Je moet checken door vragen te stellen. Je stelt bijvoorbeeld 
spiegelende vragen: herhalen, kern eruit halen, en checken of dat klopt.

Ook anderen wijzen erop dat je als mediator altijd moet doorvragen wanneer je het 
gevoel hebt dat mensen nog niet alles hebben verteld:

(M-za-1-1) Altijd goed checken: ‘je zegt dit, maar ik hoor wat meer… Dat merk je 
bijvoorbeeld door lichaamstaal. En dan probeer je erachter te komen: wat 
vertellen ze (nog) niet. Doorvragen dus! 

(V-so-2-2) Ik vraag altijd door, naar het verhaal achter het verhaal. Dat houdt in 
dat je vraagt naar redenen, motieven. Maar je moet voorzichtig zijn met het 
woord ‘waarom’. Dat heeft een negatieve bijklank. Wat je wel doet: ‘Hoe is het zo 
gekomen? Als..., dan...? / Stel, dat...? Wat betekent dat dan voor u?’

(M-za-1-1) Te vaak accepteer je iets te snel. Je moet leren dóór te vragen. Open 
vragen. En vragen als: ‘wat betekent dat? Wat houdt dat in? Wat betekent een 
term als ‘fatsoenlijk’?’ Je moet niet vergeten te vragen naar wat bepaalde 
begrippen precies betekenen voor iemand. Je kunt niet zomaar aannemen wat 
iemand bedoelt.

(V-so-3-2) Het blijft lastig om de ui helemaal af te schillen, echt tot de bodem te 
gaan. Dat je denkt: ‘We zijn er.’ Dat moet je altijd blijven checken, door goed 
door te vragen.
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Uit deze antwoorden blijkt wel dat het stellen van vragen een belangrijk onderdeel is van 
het werk als mediator. Hij moet zich aanleren dat werkelijk álles dat gezegd wordt steeds 
maar weer gecheckt moet worden. Het lijkt soms duidelijk wat iemand bedoelt, maar toch 
loert op ieder moment het gevaar dat iemand verkeerd geïnterpreteerd wordt. De mediator 
moet ervoor zorgen dat hij alles zo zorgvuldig blijft checken, dat er bij niemand 
onduidelijkheid kan blijven bestaan over hetgeen de partijen denken over de besproken 
onderwerpen. 
Eerder bleek dat mediators zeiden dat vooral open vragen van belang waren. Daar staat 
tegenover dat het in bepaalde gevallen wel degelijk nodig is om gesloten vragen te 
stellen. Vooral in de afrondende fase moeten sommige dingen gewoon heel concreet 
worden afgecheckt. Dan stel je als mediator gesloten vragen: Dus je vindt dit de beste 
oplossing?
De volgende vaardigheid die veel genoemd wordt is samenvatten. Zie deze antwoorden:

(V-ju-2-2) Een volgende vaardigheid is samenvatten. Of wat ik ook vaak doe is: 
de partijen zelf laten samenvatten. ‘Vertelt u nu eens wat de ander net gezegd 
heeft.’ Zo komen er veel misverstanden aan de oppervlakte! Die je meteen kunt 
proberen te herstellen!

(M-za-2-1) Je moet als mediator helder kunnen formuleren: goed terug kunnen 
geven wat men gezegd heeft. Als het ware vertalen naar de ander wat iemand 
zegt.

Het samenvatten heeft direct te maken met het checken. De mediator probeert altijd zo 
precies mogelijk de eigenlijke boodschap te halen uit de verhalen van de partijen. 
Daarom vat hij steeds samen wat er gezegd is. Dit helpt ook bij het behouden van 
overzicht. Zo kunnen ze een uitgebreid verhaal op een heldere, bondige manier overzien. 
Tegelijkertijd biedt het de kans om te checken of de partijen het verhaal op een zelfde 
manier hebben opgevat. Een partij die het niet eens is met de samenvatting van de 
mediator zal immers direct reageren als dat niet het geval is. Eventuele verkeerde 
interpretaties kunnen op deze manier zo vroeg mogelijk worden ontdekt, en uit de wereld 
worden geholpen. 
Samenvatten is niet alleen van belang om het overzicht te behouden en om misverstanden 
te ontdekken. De mediator kan met zijn samenvatting ook een sturende rol spelen. De 
vaardigheid die hij daar voor gebruikt is parafraseren, of heretiketteren. De mediator vat 
niet alleen samen, hij gebruikt daar zijn eigen woorden voor. En precies daar ligt de 
mogelijkheid om te sturen: hij zal er altijd voor kiezen om het verhaal op een positieve 
manier te benoemen. Dit houdt niet in dat hij de zaken rooskleuriger voorstelt dan ze zijn, 
of problemen probeert te verdoezelen. Maar wél dat hij het probleem op een zinvoller 
wijze probeert te schetsen. De mediator hieronder geeft dat aan:

(V-ju-3-2) Je kunt als mediator parafraseren: van verwijt naar vraag. Wat zou je 
eigenlijk willen vragen van de ander? Welke behoefte heeft iemand? Ik zie mijn 
rol als een soort vertaler.
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Hier wordt aangegeven hoe het parafraseren een rol kan spelen. De conflicterende 
partijen komen vaak vooral met verwijten. Het is belangrijk dat ze de kans krijgen hun 
verhaal te doen, maar echt constructief is het niet. Daarom kan een mediator een 
parafrasering gebruiken om vanuit de verwijten te komen tot een vraag. Daarmee wordt 
de inhoud van het verhaal geen geweld aangedaan, maar krijgt het wél een positiever 
‘etiket’, en bovendien is de communicatie dan gericht op het vinden van een oplossing. 
Er wordt in mediation daarom ook vaak over heretiketteren gesproken. Zie ook hieronder:

(V-ju-2-2) Heretiketteren doe je bijvoorbeeld zo: je gaat van ‘Hij maakt altijd 
zo’n rommel’ naar ‘U houdt van een nette omgeving’

(M-za-2-2) Een andere vaardigheid is heretiketteren. Je parafraseert de 
standpunten naar belangen. De belangen die men heeft herken je vanzelf. 
Bijvoorbeeld: de partijen verwijten elkaar lawaai. Het belang van beiden is dan: 
rustig wonen.

(V-so-1-1) Herformuleren en vooral heretiketteren is belangrijk. Het vertalen in 
een positieve wens. Iemand die zegt: ‘Hij komt altijd maar te laat’, vertaal je 
naar: ‘Je zou graag willen dat hij op tijd komt’

Hier zijn een aantal voorbeelden gegeven van hoe je positief kunt heretiketteren. De 
verwijten van de partijen worden omgezet in positieve bewoordingen. Het lijkt dan ook 
ineens veel duidelijker wat de partijen nu eigenlijk willen bereiken in de mediation.
Voor de mediator betekent dit dat hij de vaardigheid moet hebben om goed met taal om te 
kunnen gaan. De mediators wijzen hierboven al op het belang van het formuleren, maar 
er is daarnaast nog een aspect dat van groot belang is. De mediators moeten namelijk hun 
formuleringen aan kunnen passen aan de partijen. De mediator in dit voorbeeld geeft dat 
duidelijk aan:

(V-ju-3-3) Communicatief zijn: je aan kunnen passen aan de cliënt. Twee 
academici praten anders dan twee mensen zonder opleiding. Je moet ze toch 
beiden op hun gemak kunnen laten zijn. De taal van de mensen spreken.

Je moet je taalgebruik dus altijd afstemmen op de partijen die je op dat moment aan tafel 
hebt zitten. Dat houdt in dat het als mediator niet voldoende is om goed te kunnen 
formuleren, maar dat je daarnaast nog over iets extra’s moet beschikken. Het vermogen 
om mensen in te schatten en jezelf te kunnen aanpassen aan de verschillende mensen die 
je begeleidt. Dat geldt voor de woorden die je gebruikt, maar ook voor je hele opsV-ju-1-
2. De ene partij zal op een vrij formele manier aan tafel zitten, en de ander op een meer 
informele manier. De mediator zal de manier van doen van de partijen goed moeten 
observeren en ervoor zorgen dat hij zichzelf op een zodanige manier aanpast dat de 
partijen hem als gesprekspartner accepteren en respecteren. Daarvoor is het nodig dat hij 
‘de taal van de partijen spreekt’, in ruime betekenis. Dat vermogen wordt ook in 
onderstaand voorbeeld aan de orde gesteld:
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(V-so-2-2) Je moet goed kunnen invoegen: binnenschuiven bij de ander, 
waardoor die je makkelijk gaat vertrouwen. Gemakkelijk in een situatie vertrouwd 
raken.

Een laatste communicatieve vaardigheid die werd genoemd als antwoord op deze vraag, 
is de vaardigheid om op communicatie te reflecteren. Gedurende het gehele proces wordt 
van de mediator constant verwacht dat hij reageert op de communicatie van de partijen. 
Dit vermogen tot metacommunicatie lijkt wellicht triviaal, en is misschien daarom slechts 
door een enkeling specifiek opgemerkt, maar in feite vormt het een onmisbaar onderdeel 
van de vaardigheden van een mediator. 

4.3.2. Sociale vaardigheden
Aansluitend komen we op een meer sociaal vlak. Het is niet voldoende om alleen met 
goede communicatieve vaardigheden gezegend te zijn. Ook het inschatten van en omgaan 
met de mensen aan tafel is belangrijk. Iedereen is immers anders, en is dus ook gevoelig 
voor andere dingen. De mediator moet met iedereen kunnen omgaan. 
De omgang met mensen is dan ook één van de kenmerkende aspecten van het werk als 
mediator. Het hele proces vindt plaats met mensen, door mensen en gaat vaak ook óver 
mensen. Niet verwonderlijk dus dat verschillende mediators opmerken: ‘Je moet wel van 
mensen houden’. Nu zal niemand gauw zeggen helemaal niet van mensen te houden, 
maar het gaat in dit geval om meer dan dat. Een concreet punt dat genoemd wordt als een 
belangrijke vaardigheid is het vermogen empathie te tonen. Voorbeelden van antwoorden 
waaruit dat blijkt:

(M-za-1-2) Empathie tonen is een belangrijke vaardigheid. Je moet in elk geval 
nogal eens reflecteren op gevoelsuitingen. Dat moet je dan wel kunnen.

(V-ju-2-2) Het belangrijkste daarbij is empathisch vermogen, of eigenlijk ook wel 
inlevingsvermogen.

(V-ju-3-3) Je moet je wel iets voor kunnen stellen bij wat een ander meemaakt. 
Inlevingsvermogen hebben dus. En daarnaast: mee kunnen leven en dat aan de 
mensen tonen.

Er komen bij mediations altijd dingen ter sprake die lastig zijn voor één of meerdere 
partijen. Dat is niet te vermijden. De partijen hebben nu eenmaal gekozen voor 
mediation, omdat er een conflict is ontstaan waar ze zelf niet uit komen. Daar horen altijd 
vervelende of zelfs emotionele momenten bij. Dingen die uitgesproken moeten worden. 
En dus zijn er altijd momenten in de mediation, waarop de emoties hoog oplaaien. Dat 
kan een heftige ruzie zijn, maar ook een huilbui. Aan de mediator de taak om hier mee 
om te gaan. Het omgaan met emoties is dan ook een vaardigheid die de mediator zeker 
moet beheersen. Dit voorbeeld geeft dat al aan: 

(M-so-3-2) Je zult iets met de emoties moeten doen. Soms moet je een beetje 
negativiteit toelaten, om naar boven te krijgen wat er speelt. Je moet door de zure 
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appel heen bijten. Maar dat moet je wel scherp afbakenen. Alleen datgene dat de 
voortgang van het conflict in de weg staat, moet behandeld worden.

Deze mediator wijst op de onvermijdelijkheid dat er zo nu en dan emoties besproken 
moeten worden. Wel stelt hij dat er ook beperkingen aan zitten. Alleen wanneer de 
voortgang van het proces bedreigd wordt, moeten de emoties behandeld worden. Het is 
dus niet nodig om allerlei emotionele verhalen te proberen te achterhalen. Alleen wanneer 
er in de zoektocht naar een oplossing voor het conflict emotionele barrières blijken te 
zijn, moeten die worden geslecht. Hoe je daar mee om kunt gaan, wordt in de volgende 
antwoorden verteld:

(V-ju-3-2) Niet bang zijn voor emoties: juist benoemen. ‘Ik zie dat u hierdoor 
wordt geraakt: wat raakt u?’

(M-za-1-1) Omgaan met emoties doe je door er buiten te blijven. Je niet 
verantwoordelijk te gaan voelen voor de oplossing. Dat is soms best lastig en je 
moet daar dus alert op zijn! Wel is het belangrijk om ruimte aan de emoties te 
geven!

(V-ju-1-2) In de omgang met emoties zul je mensen moeten erkennen in hun 
emoties. Ruimte geven aan de emoties.

Uit deze antwoorden blijkt wel dat de emoties wel altijd de ruimte moeten krijgen. De 
mediators weten immers dat het conflict niet op kan worden gelost, zolang er nog allerlei 
onderbuikgevoelens leven die niet zijn uitgesproken. Het is dan zeer zinvol om die 
emoties te bespreken. Pas dan wordt vaak duidelijk wat mensen dwarszit. En als je dat 
eenmaal weet, dan kun je ook nadenken over hoe daar een oplossing voor kan worden 
gevonden. 
Daarnaast wijzen ook verschillende mediators erop dat ze partijen op hun gemak stellen 
door hun emoties te normaliseren. Ze geven ze het gevoel dat wat zij meemaken helemaal 
niet ongewoon is, dat er meer mensen zijn die ermee worstelen. Zie bijvoorbeeld:

(V-so-3-2) Wat ik ook altijd doe is normaliseren: mensen op hun gemak stellen. 
Ze het gevoel geven dat dingen die men vertelt normaal zijn. ‘Het is heel normaal 
hoe je kind reageert’ of ‘Zoals jullie het aanpakken is zo gek nog niet’.

Uit het bovenstaande blijkt dat het omgaan met mensen en met hun emoties als een 
belangrijke vaardigheid voor een mediator wordt gezien. Deze opvatting wordt door 
vrijwel iedereen gedeeld. Een interessante verdeeldheid doet zich voor, wanneer het gaat 
om een sociale factor die hierbij al of niet een rol speelt: de leeftijd van de mediator. Zie 
de onderstaande antwoorden:

(V-ju-2-2) Mediators zijn vaak wat oudere, ervaren mensen. Die levenservaring 
of rijpheid helpt je om je beter te kunnen verplaatsen in iemand.
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(M-za-1-2) Leeftijd zie ik niet als essentiële factor. Het gaat meer om ervaring. Je 
kunt je voorstellen dat er mensen van 50 zijn die slecht met anderen 
communiceren en weinig hebben meegemaakt waaraan ze kunnen refereren of 
relateren, en mensen van 35 die goed met mensen om kunnen gaan en het nodige 
hebben meegemaakt.

(M-za-1-1) En dat heeft ook te maken met bijv leeftijd. Een jonge hond zal moeite 
hebben om bij twee mannen van een jaar of vijftig op te treden als mediator. 
Leeftijd kan voor ervaring zorgen. Een stuk inlevingsvermogen.

Hier komen dus licht tegenstrijdige opinies naar voren over de mate waarin leeftijd van 
belang is om als mediator te kunnen fungeren. Wel lijken ze het eens te zijn over het feit 
dat ervaring een onmisbaar kenmerk is. Zonder ervaring wordt het moeilijker om je in te 
leven in hetgeen de partijen vertellen. 

4.3.3. Mediation-vaardigheden
De hierboven besproken vaardigheden waren communicatief of sociaal van aard. Hun 
belang ligt in een breder kader dan alleen binnen de mediation. Ook in andere beroepen 
zouden ze van pas komen. Maar er zijn daarnaast ook vaardigheden die juist vanwege het 
specifieke karakter van het mediation-proces van de mediator worden gevraagd. 
Een vaardigheid die in dit kader veel genoemd werd, is het zich neutraal opstellen. Dat 
klinkt in eerste instantie niet als een vaardigheid, maar er zit toch meer achter dan je zou 
denken. Ten eerste zul je niet moeten oordelen over mensen, en dat kan in sommige 
gevallen best lastig zijn. Bovendien moet je niet alleen onpartijdig zijn, je moet dat ook 
laten blijken. Zie bijvoorbeeld:

(M-za-1-1) Neutraal opstellen houdt ook in: niet te snel oordelen. Ook als je al 
snel een bepaalde indruk krijgt van iemand, moet je die niet direct laten blijken in 
je communicatie. Geweldloos communiceren! 

In de vorige paragrafen is al gebleken dat de autonomie van de partijen als een essentieel 
onderdeel van de mediation werd gezien. Dat betekende tevens dat de rol van de mediator 
onder andere was om die autonomie mogelijk te maken. En dat heeft weer zijn invloed op 
de vaardigheden: de mediator moet in staat zijn als het ware ‘achterover te kunnen blijven 
zitten’, de verantwoordelijkheid aan de mensen te kunnen laten. Dat lijkt makkelijk: je 
doet gewoon niets. Maar het is toch een vaardigheid die wat van iemand vraagt, zoals 
blijkt uit de verschillende antwoorden van de geïnterviewden:

(V-so-3-3) Je moet inhoudelijke sturing achterwege kunnen laten.

(M-za-2-2) Je begint met partijen gewoon hun gang te laten gaan, en daaruit kun 
je heel veel afleiden. Dan kun je  kijken wat er aan de hand is, en dat is altijd 
verrassend. Maar je moet het niet te veel naar je hand willen zetten, niet te veel 
last van je ego hebben. Je moet wel oplossingsgericht zijn, maar dat ook uit 
kunnen schakelen in de mediation.
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(V-ju-3-3) Daarnaast moet je ook erg geduldig zijn.

(M-za-1-1) Als mediator dien je afstand te kunnen houden: de partijen het 
probleem laten oplossen. Dat niet zelf doen. Soms is het laten vallen van een stilte 
ook een manier van opstellen voor een mediator.

De antwoorden hierboven geven de indruk dat de mediator vooral niet te veel moet doen. 
En dat is ook zo: hij moet de partijen altijd zelf de kans bieden om hun eigen conflict op 
te lossen, op hun eigen manier. Inhoudelijk moet hij zich zo veel mogelijk afzijdig 
houden. De taak van de mediator is om het proces goed te laten verlopen, niet om een 
oplossing te bedenken en af te dwingen. Zolang het proces goed loopt, zal de mediator 
zoveel mogelijk ‘achterover zitten’ en de partijen zelf het werk laten doen. Ook al heeft 
hij al lang in de gaten in welke richting een mogelijke oplossing gezocht zou kunnen 
worden. 
Maar er zijn ook momenten, dat het proces vast dreigt te lopen. Dan moet de mediator 
wél in actie komen. Een mogelijk middel is dan om mensen te confronteren. Zie:

(M-so-3-2) Soms moet je mensen confronteren:’Wat er nu gebeurt, wil je zo 
verder gaan? Wat betekent dat als het zo doorgaat?’ In dat geval stel je het 
negatief. Het kan daarnaast ook positief worden gesteld:’Wat wil je nu eigenlijk 
in de toekomst? Wat is nodig om daar te komen?’

(M-za-1-1) Een andere vaardigheid is mensen durven confronteren: als het nodig 
is om dingen boven tafel te krijgen die de voortgang van het oplossen van het 
conflict in de weg zitten.

Dit is eigenlijk onderdeel van een overkoepelende vaardigheid: het structureren van het 
proces. Dit is één van de meest genoemde vaardigheden. De mediator heeft als taak om 
het proces in goede banen te leiden. Dit doet hij door structuur in de gesprekken aan te 
brengen. Hij bepaalt de gespreksagenda en de tijd die partijen krijgen om hun zegje te 
doen. Ook bewaart hij zorgvuldig het overzicht over het proces. De mediators zelf zeggen 
onder meer:

(M-so-3-2) Een mediator moet structuur bieden. Waar gaat het nu precies om? 
Waar zijn we gebleven? Het proces bewaken.

(V-ju-1-2) Structuur bieden: naar een doel toewerken. Overzicht houden over 
waar je bent gebleven in het proces. Let wel op: het tempo wordt bepaald door de 
traagste!

De mediator moet er dus voor zorgen, dat de onderwerpen waarover gesproken wordt, op 
een zinvolle manier gestructureerd worden. De mediator moet ervoor zorgen dat de juiste 
volgorde wordt aangehouden. Daarnaast moet hij het moment herkennen, dat de partijen 
klaar zijn om een stap verder te gaan. Te snel willen gaan werkt niet. Het heeft immers 
geen zin om in het eerste gesprek al naar mogelijke oplossingen te gaan vragen, en in een 
later stadium pas de belangen op tafel te krijgen. Maar te langzaam is ook niet de 
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bedoeling: ziet de mediator dat er echt geen schot meer zit in de mediation, bijvoorbeeld 
omdat één van beide partijen zich niet volledig inzet, dan moet hij ingrijpen. Een 
mogelijk middel is dan om een 1-op-1-gesprek aan te gaan met de betreffende partij. 
Daarin zal de mediator vragen naar de achterliggende redenen om zich onvoldoende in te 
zetten, en er op wijzen dat daarmee het vinden van een oplossing belemmerd wordt. De 
mediator wijzigt dan dus de gespreksorganisatie, met als doel om het vastgelopen proces 
weer op gang te brengen.
Een voorwaarde voor dit alles wordt gevormd door een andere vaardigheid: gezag 
(hebben/uitoefenen). De mediator kan alleen maar als gespreksleider optreden, als de 
partijen hem als zodanig accepteren. Daarvoor is het van belang dat de mediator een 
bepaalde mate van gezag heeft. Dat betekent niet dat de mediator zich op een bazige 
manier moet manifesteren. Het gaat erom dat de partijen zich conformeren aan de regels 
die de mediator stelt voor de gesprekken, en naar hem luisteren, wanneer hij ze iets vraagt 
of zegt. Dit wordt ook door de mediators genoemd:

(V-so-3-2) Gezag houdt in dat ik de partijen het gevoel geef dat ik de baas ben. 
Niet in de zin dat ik het bepaal, maar wel dat het gaat binnen de regels die ik heb 
gesteld.

(M-za-1-1) Vertrouwen wekken gaat redelijk vanzelf: ze hebben je immers 
gevraagd!

Naast het structureren van het proces en het hebben van gezag wordt er nog een 
belangrijke vaardigheid genoemd: analytisch vermogen. Meerdere geïnterviewden geven 
aan dat dat een belangrijke eigenschap is, die nodig is in het werk als mediator. Het gaat 
volgens hen dan vooral om het vermogen om snel en correct in te zien wat de kern is van 
iemands verhaal. ‘Zin van onzin onderscheiden’ en ‘het nuttige eruit halen’ zijn 
uitspraken die in dit kader werden gedaan. 
Een laatste punt dat door een deel van de geïnterviewden werd opgemerkt, is het 
volgende: naast alle bovengenoemde vaardigheden is het van groot belang om ook een 
bepaalde inhoudelijke kennis voorhanden te hebben. Deze mediators plaatsten deze 
kanttekening bewust, om zich hiermee te plaatsen tegenover mediators die menen dat het 
niet nodig is om inhoudelijk expert te zijn. Elke mediator zou dan in staat zijn om elk 
type conflict te kunnen behandelen. Dat wordt bestreden door enkele van de 
geïnterviewde mediators:

(M-za-2-1) Verstand van de materie hebben. Er zijn mensen die zeggen: ‘Elke 
mediator kan elk probleem oplossen’ maar ik vind dat waanzin, pure onzin.

(V-za-1-2) Daarnaast moet je ook verstand van zaken hebben: kwaliteit bieden. 
Kennis bezitten. Ik ben het niet eens met mediators die zeggen dat je alleen het 
conflict hoeft te bekijken. Inhoudelijke kennis is ook nodig.
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4.3.4. Evaluatie
De vaardigheden die genoemd werden konden in drie categorieën worden verdeeld: 
communicatieve, sociale en mediationvaardigheden. Uit de tabel blijkt dat er in totaal de 
meeste communicatieve vaardigheden werden genoemd, en net iets minder vaak werden 
mediationvaardigheden genoemd. Er werden duidelijk minder sociale vaardigheden 
genoemd: gemiddeld nog net geen 1 per mediator. Deze verhouding is in de sociale en de 
zakelijke groepen ook te zien. De juridische groep wijkt af: daar worden 
verhoudingsgewijs veel minder mediationvaardigheden genoemd. Opvallend is dat in 
deze groep de sociale vaardigheden zelfs net zo vaak worden genoemd als de 
mediationvaardigheden. Wellicht nog opvallender is dat de juridische groep daarmee nog 
meer sociale vaardigheden noemt dan de sociale groep, en zelfs twee keer zoveel als de 
zakelijke groep.

Welke vaardigheden vindt u van belang in uw werk als mediator?
N Communicatieve 

vaardigheden
Sociale 

vaardigheden
Mediation-

vaardigheden
Totaal aantal 
vaardigheden

Totaal
18 mediators 18 50 17 41 108

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 17 8 8 33
- sociaal 6 13 5 13 31
- zakelijk 6 20 4 20 44

Ervaring mediation
- beginnend 7 27 6 16 49
- gemiddeld 5 13 7 14 34
- gevorderd 6 10 4 10 24

Interculturele 
ervaring
- geen ervaring 4 13 2 11 26
- enige ervaring 12 34 14 25 73
- ruime ervaring 2 3 1 5 8

Geslacht
- man 6 15 5 19 39
- vrouw 12 35 12 22 69
Figuur 11: benodigde vardigheden volgens de mediators.
Let op: men kon meerdere antwoorden geven. De tabel geeft het aantal keer dat een communicatieve, 
sociale of mediationvaardigheid is genoemd.

Verder is te zien dat mannen relatief wat meer mediationvaardigheden noemden, en 
vrouwen net iets meer communicatieve of sociale vaardigheden. Een laatste punt dat kan 
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worden opgemerkt, is dat de ervaren mediators minder vaardigheden opnoemen dan de 
beginnende en gemiddeld ervaren mediators. Waar de 7 beginnende mediators in totaal 
49 vaardigheden noemden (gemiddeld 7 per persoon) en de middengroep 34 
vaardigheden met 5 personen (gemiddeld 6,8), noemden de 6 ervaren mediators in totaal 
24 vaardigheden (gemiddeld 4). Wellicht dat dit te maken heeft met het feit dat de minder 
ervaren mediators de opleidingen nog meer herinneren. Daardoor zijn ze zich wellicht 
bewuster van hun vaardigheden, terwijl de meer ervaren mediators sommige 
vaardigheden al zodanig eigen hebben gemaakt dat ze zich er niet meer bewust van zijn 
dat ze die gebruiken.
Kijkend naar de theorie is het niet verwonderlijk dat er communicatieve vaardigheden 
genoemd worden. Alle benaderingen zijn het er natuurlijk over eens dat communicatie 
het middel is dat de mediator gebruikt om zijn werk uit te oefenen. Wat wel opvallend is, 
is dat de mediators veel concreter waren dan de theorie. De theorie bleef steken in 
algemene termen als mondelinge communicatie. De mediators noemen de vaardigheden 
die daarachter zitten, zoals vragen stellen, checken en samenvatten. In hoofdstuk 5 zullen 
de vaardigheden die de mediators genoemd hebben worden vergeleken met de 
vaardigheden die in de literatuur uit het theoretisch kader is genoemd.
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4.4. Interculturele mediation
Voor de tweede deelvraag was het natuurlijk de bedoeling om erachter te komen hoe de 
mediators denken over interculturele mediation. Allereerst  werd onderzocht in hoeverre 
interculturele mediations zich onderscheiden van ‘gewone’ (of monoculturele) 
mediations. De vraag die daarbij gesteld werd was: Is interculturele mediation complexer 
dan monoculturele mediation?

4.4.1. Interculturele mediation is niet complexer
De mediators denken niet allemaal hetzelfde over dit onderwerp. Een grote groep denkt 
dat interculturele mediation inderdaad complexer is, een andere, kleinere groep denkt van 
niet. Hier komt een structureel verschil in beleving van interculturele mediation naar 
voren. De groep die vindt dat interculturele mediation niet per se complexer is, legt de 
nadruk op universele, menselijke aspecten. Voorbeelden zijn:

(V-ju-3-3) Interculturele mediation is niet structureel anders. De meeste mensen 
spreken de taal goed, zijn al meerdere jaren in Nederland. Het is niet heel anders 
eigenlijk. Menselijke processen zijn toch wel vergelijkbaar. De problemen zitten 
vooral tussen mensen, niet tussen culturen.

(M-za-1-2) Het bemoeilijkt de relatie tussen mensen. Als ze uit andere culturen 
komen. Ik denk dat het voor de dynamiek van het conflict niet veel uit hoeft te 
maken.

In deze antwoorden is terug te lezen, dat het interculturele aspect geen cruciale rol hoeft 
te spelen in de mediation. Het contact tussen mensen is vergelijkbaar, of ze nu uit een 
zelfde, of uit een verschillende cultuur afkomstig zijn. Voor de mediation zou dit volgens 
deze groep niet uit maken. Immers: de relatie tussen mensen is in ieder conflict weliswaar 
van belang, maar ook in ieder conflict anders. De ene keer wordt de relatie bepaald door 
culturele factoren, de andere keer door andere factoren. Het maakt in feite dus niet uit of 
er nu een intercultureel aspect speelt of niet, er moet hoe dan ook aandacht zijn voor de 
interpersoonlijke relatie. Daarin is een intercultureel conflict volgens deze groep 
mediators dus niet wezenlijk anders dan ieder ander conflict.
Binnen deze eerste groep is daarnaast opvallend, dat er ook redenen gegeven worden, 
waarom interculturele mediation soms wellicht zelfs mákkelijker zou kunnen zijn dan 
monoculturele mediation. Dit blijkt in de volgende voorbeelden:

(V-so-2-2) Een mediator moet toch altijd benadrukken dat mensen verschillend 
zijn. Intercultureel zijn de verschillend misschien nóg groter, en moeilijker te 
begrijpen. Anderzijds kan het ook makkelijker zijn: men zal eerder vragen: Hoe 
was dat nu bij jou? Aan een Nederlander vraag je dat niet zo snel.

(M-za-1-1) Ook in Nederland blijft een conflict wel lang hangen. Er moet écht 
geïnvesteerd worden om het op te lossen! Ook bij Nederlanders! In een andere 
cultuur kun je een conflict soms juist makkelijker temperen, door het als een 
misverstand te benoemen.
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Deze mediators wijzen op het onbekend zijn met de gebruiken van de ander, dat in 
interculturele situaties vaak speelt. Ze zien dit als een kans voor het vinden van een 
oplossing in plaats van als een bron van het conflict. Door de nadruk te leggen op het 
culturele verschil, dat achter het handelen van de partijen zit, zeggen deze mediators een 
conflict soms juist makkelijker op te kunnen lossen. Ze komen hiermee overeen met de 
visie die Januschek92 geeft, dat interculturele mediation soms makkelijker is dan 
monoculturele mediation.

4.4.2 Interculturele mediation is wél complexer
Zoals al eerder gezegd: tegenover deze groep staat een grotere groep die vindt dat 
interculturele mediation wél complexer is dan monoculturele mediation. De redenen die 
zij hiervoor geven, zijn uiteenlopend. De vraag of interculturele mediation complexer is, 
is immers een open vraag. Een antwoord kan dus op verschillende manieren worden 
toegelicht. De ene mediator beantwoordt de vraag met een toelichting die zich richt op de 
aard van het conflict, de ander richt zich in zijn verklaring vooral op de aard van het 
proces. Hieronder volgt een aantal van de aspecten die worden genoemd door de groep 
mediators die interculturele mediation wél complexer vinden.

4.4.2.1. Communicatieve oorzaken voor complexiteit interculturele mediation
Er worden een flink aantal redenen genoemd, waardoor interculturele mediation lastiger 
is dan monoculturele mediation. Ten eerste de meest oppervlakkige redenen: als de 
partijen elkaar of de mediator slecht kunnen verstaan, dan bemoeilijkt dat de mediation 
uiteraard. Er kan weliswaar gewerkt worden met een tolk, maar de meeste mediators 
geven aan dat zij dat bij voorkeur niet doen. Een tolk kan immers ruis veroorzaken: hij 
geeft niet altijd precies weer, wat er gezegd wordt. Daarnaast heb je kans dat de tolk zelf 
partij wordt, of bijvoorbeeld probeert mee te werken naar een oplossing. Tot slot
misschien wel het belangrijkste: de mediator kan niet goed waarnemen welke non-verbale 
signalen de partij afgeeft op welk moment. Daardoor kan de mediator niet alle signalen 
oppikken die iemand afgeeft. Kortom, werken met een tolk is niet ideaal. Eén van de 
meest basale factoren die interculturele mediation dus lastiger kan maken is dus het 
taalniveau. Het is daarom wenselijk dat de partijen allemaal op zijn minst redelijk 
Nederlands spreken. En het liefst zelfs goed Nederlands, omdat een ongelijk taalniveau al 
direct kan zorgen voor een situatie van ongelijkheid tussen de partijen.
De taalbeheersing kan er dus voor zorgen dat interculturele mediation complexer wordt. 
Maar wanneer beide partijen wél goed genoeg Nederlands spreken, wil dat niet zeggen 
dat er dan geen problemen zijn in de communicatie. Vaak zitten de verschillen in 
communicatie niet in het spreken van een andere taal, maar in heel veel andere, meer 
ongrijpbare dingen. Een voorbeeld dat meerdere mediators aanhalen is het verschil tussen 
direct en indirect communiceren. Het is een bekend gegeven dat Nederlanders over het 
algemeen gewend zijn vrij direct te zijn. In sommige andere culturen is het gebruikelijk 
om veel indirecter te zijn. Het directe taalgebruik van Nederlanders kan op mensen uit die 
culturen soms grof of zelfs beledigend overkomen. Andersom kan een Nederlander het 
idee hebben dat de andere partij om de zaak heen zit te draaien. Ook de mediator moet 
rekening houden met het verschil in directheid. Al te directe vragen worden niet door 
iedereen evenzeer gewaardeerd.
                                                
92 Januschek (2006), p. 12
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Naast het verschil in direct en indirect communiceren worden er nog meer verschillen 
genoemd. Ook wanneer het gaat om het bespreken van emoties kan een intercultureel 
conflict complexer zijn. Ook hier geldt: in Nederland is sprake van een traditie waarin 
alles bespreekbaar moet kunnen zijn. Dat zorgt ervoor dat Nederlanders over het 
algemeen redelijk gewend zijn om over hun gevoelens te praten. Maar in veel andere 
culturen is het minder gebruikelijk om dat te doen. Dat zorgt ervoor dat mensen hun 
emoties niet willen of zelfs kunnen tonen of bespreken. Dat maakt een mediation lastig, 
omdat het uitspreken van gevoelens vaak toch een belangrijke stap in het proces vormt. In 
de terughoudendheid met emoties speelt ook schaamte een rol. Zie dit voorbeeld:

(V-ju-1-2) Ik had een mediation met een Spanjaard, die zelf aangaf vanuit zijn 
achtergrond moeite te hebben om zijn emoties te tonen. Ik vroeg hem in een 
caucus: Wat is nou het ergste dat je kan overkomen? So what, als je een keer 
moet janken?

4.4.2.2. Cultuurverschillen in de aard van het conflict
Naast deze verschillen in de manieren van communiceren, spelen er vaak ook andere 
zaken die de interculturele mediations complexer maken. Mensen met een andere 
culturele achtergrond hebben soms te maken met andere gebruiken, of andere normen en 
waarden. Soms zijn die bekend bij elkaar, soms ook niet. Dat blijkt uit het volgende 
voorbeeld:

(V-so-3-3) Soms is het ook zoeken naar de positie van de vader en moeder in elke 
cultuur. Ik kwam er ooit tijdens een mediation achter dat het in de Iraanse cultur 
gebruikelijk is, dat de vader de eerst aangewezen persoon is om een kind op te 
voeden. Het is voor een Iraanse man daarom ook een absurd idee om een 
omgangsregeling aan te gaan, waarbij de moeder de voogdij heeft en de vader het 
kind slechts eens in de twee weken ziet. 

In dit voorbeeld blijkt, dat de traditionele rollen van vader en moeder in Iran anders zijn 
dan die in Nederland. Deze rolverdeling is van groot belang, wanneer je een mediation 
hebt over een echtscheiding, waarin onder meer gesproken wordt over de opvoeding van 
een kind. Het feit dat de standaard van beide partijen hier zo veel van elkaar verschilt, 
maakt dat het complexer is om een gemeenschappelijk idee te vormen over een mogelijke 
oplossing. De uitgangspositie ligt immers veel verder uit elkaar, dan wanneer beide 
partijen uit een cultuur zouden komen, waarin overeenkomstige ideeën over opvoeding 
heersen. 
In interculturele situaties spelen veel meer van dit type verschillen. Dezelfde mediator 
geeft nog een ander voorbeeld:

(V-so-3-3) Een ander punt dat een rol kan spelen is: hoe komt een huwelijk tot 
stand? Een gearrangeerd huwelijk is heel anders dan wanneer ze zelf hebben 
mogen kiezen.

Ook dit is een voorbeeld van een cultuurverschil dat ertoe kan leiden dat een  
interculturele mediation moeilijker kan zijn. De mediator zal moeten onderzoeken hoe 
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een huwelijk tot stand is gekomen, en wanneer er sprake is van een gearrangeerd 
huwelijk zal dat ook gevolgen hebben voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan 
in geval van een echtscheiding. 
Zo zijn er talloze cultuurverschillen die een rol kunnen spelen in een conflict. De 
mediator in onderstaand voorbeeld geeft aan welke invloed deze factoren op de mediation 
hebben:

(V-ju-3-3) Wat je wel kunt hebben, is dat er een verschil van mening is, op basis 
van culturele achtergrond, dat heel moeilijk door wederzijds begrip is op te 
lossen. Bijvoorbeeld wanneer je het hebt over: laten we ons kind besnijden, ja of 
nee? Of onderwerpen als vrijheid in uitgaan, of afspraken maken met mensen van 
de andere sekse. Dat soort dingen zijn wel lastiger.

Een laatste voorbeeld van een bemoeilijkend aspect in de aard van het conflict is het 
volgende. Meerdere mediators wijzen op het feit, dat er in interculturele echtscheidings-
zaken vaak een enorme angst bestaat voor ontvoering van de kinderen door de andere 
ouder naar het land van herkomst. Of die angst nu gegrond is of niet, doet er eigenlijk niet 
toe. Puur het idee bij één van beiden dat de kans hierop bestaat, zorgt er al voor dat angst 
een grote rol gaat spelen in de mediation. Het weerhoudt mensen er wellicht van om het 
achterste van hun tong te laten zien, of om ook maar één vinger toe te geven, bang als ze 
zijn dat de ander dan meteen de hele hand neemt. Ook voor de mediator kan het erg 
belastend zijn wanneer er kans is op ontvoering. Eén van de mediators zegt hierover:

(V-ju-3-2) Ik vind het niet prettig om een interculturele mediation te doen, 
wanneer er zulke grote belangen spelen. Bijvoorbeeld wanneer één van beide 
partijen een kind wil meenemen naar het buitenland. Dan is een intercultureel 
conflict een stuk moeilijker. Ik voel me in dit soort gevallen ook eigenlijk niet 
competent genoeg. De mediationtafel is wellicht niet de juiste plaats om dit soort 
zaken te beslechten. Hier zou eigenlijk een rechter over moeten beslissen. Ik voel 
me wél in staat om de gevolgen van een rechterlijke uitspraak te mediaten, zoals 
het omgaan met het besluit dat één van beide ouders een kind mee mag nemen.

4.4.3. Evaluatie
De meningen van de mediators zijn zoals gezegd in twee groepen onder te verdelen: de 
meerderheid is van mening dat interculturele mediation complexer is dan monoculturele 
mediation, een iets kleinere groep vindt van niet. Opvallend is dat het verschil eigenlijk 
alleen in de juridische groep waarneembaar is. De andere twee groepen zijn totaal 
verdeeld over dit onderwerp. 
Wanneer we naar ervaring kijken, komt een duidelijker beeld naar voren. Het zijn vooral 
de beginnende mediators die denken dat het niet complexer is, terwijl de gemiddeld 
ervaren en de gevorderde mediators denken van wel. Dit beeld herhaalt zich wanneer we 
kijken naar de interculturele ervaring. Het lijkt er dus op dat de mediators denken dat 
interculturele conflicten niet complexer zijn dan monoculturele conflicten, totdat ze dat 
type conflicten moeten begeleiden. Dan verschuift dat idee.
Ook lijken mannen makkelijker te denken over interculturele conflicten dan vrouwen.
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Is interculturele mediation complexer?
N Niet complexer Wel complexer

Totaal
18 mediators 18 8 10

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 2 4
- sociaal 6 3 3
- zakelijk 6 3 3

Ervaring mediation
- beginnend 7 5 2
- gemiddeld 5 1 4
- gevorderd 6 2 4

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 3 1
- enige ervaring 12 4 8
- ruime ervaring 2 1 1

Geslacht
- man 6 4 2
- vrouw 12 4 8
Figuur 12: complexiteit interculturele mediation t.o.v. ‘gewone’ mediation, volgens de mediators

Opvallend is dat de mediators erg verdeeld zijn over de vraag of interculturele mediation 
complexer is dan monoculturele mediation. In de literatuur wordt er door de meeste 
bronnen vanuit gegaan dat interculturele mediation lastiger is. Maar blijkbaar zijn veel 
mediators daar niet van overtuigd: ze denken dat het niet per definitie complexer hoeft te
zijn. Een aantal mediators gaf zelfs aan dat ze dachten dat het makkelijker is. Daarmee 
komt hun mening overeen met de visie van Januschek93. 

                                                
93 Januschek (2006), p. 12



Hoe communiceert een mediator?

86

4.5. Eisen aan de mediator in interculturele mediation
Wanneer interculturele mediation complexer is dan monoculturele mediation, ligt het ook 
voor de hand dat het daarom specifieke eisen aan de mediator stelt. Er is daarom ook aan 
de mediators gevraagd hoe zij daar over denken. Ze bleken daar verdeeld over te zijn. 

4.5.1. Geen specifieke eisen
Er zijn mediators die vinden dat interculturele mediation niet of nauwelijks specifieke 
eisen stelt aan de mediator. Zij vinden dat de mediator met het stellen van de juiste 
vragen en het toepassen van de goede interventies voldoende mogelijkheden tot zijn 
beschikking heeft om elke mediation te kunnen behandelen, of die nu intercultureel of 
monocultureel is. Een voorbeeld hiervan is:

(M-za-1-2) Je bent zelf ook niet cultuur-vrij, dus je identificeert je met bepaalde 
partijen makkelijker dan met anderen. Onpartijdig kun je wel zijn, maar neutraal 
ben je natuurlijk niet. Maar of je extra vaardigheden nodig hebt, weet ik niet. Ik 
denk dat je in feite geen andere vaardigheden hoeft te hebben. Misschien moet je 
wel extra alert zijn op bepaalde zaken, zoals je eigen neutraliteit of
onpartijdigheid. Ik denk dat je geen specifieke kennis nodig hebt van de 
betreffende cultuur. Dingen die van belang zijn voor het conflict, krijg je vanzelf 
op tafel, mits je de juiste vragen stelt.

Deze mediator geeft aan dat wat hem betreft geen speciale vaardigheden of kennis nodig 
zijn om interculturele mediations te doen. Wél wijst hij op een ander belangrijk punt: je 
moet je als mediator realiseren dat je niet volledig neutraal bent, wanneer je een conflict 
begeleidt tussen twee partijen, waarvan er één uit dezelfde cultuur afkomstig is als de 
mediator en de andere partij uit een andere cultuur. Hoewel je best onpartijdig kunt zijn, 
zul je je gemakkelijker met de ene partij identificeren dan met de andere. De mediator zal 
zich bewust moeten zijn van dit risico, en doen wat nodig is om zich daardoor niet te 
laten beïnvloeden. 

4.5.2. Wél specifieke eisen
Maar de grootste groep is van mening dat er wel degelijk specifieke eisen aan de 
mediator worden gesteld in interculturele situaties. Al zit er wel veel verschil in de mate 
waarin ze dat vinden: volgens sommigen gaat het om kleine dingen, zoals een open 
houding of een iets grotere mate van inlevingsvermogen. Anderen vinden dat 
interculturele mediation zoveel speciale eisen stelt aan de mediator, dat die eigenlijk ook 
uit de betreffende cultuur zou moeten komen, of een hele nieuwe opleiding zou moeten 
volgen:

(M-so-3-2) Een hele open houding, waarbij je mensen hun verhaal laat doen. En 
een iets grotere mate van inlevingsvermogen, wanneer er onverwacht gedrag 
optreedt.

(V-ju-3-2) Een mediator zou eigenlijk een hele opleiding moeten hebben gevolgd 
om complexe interculturele conflicten te kunnen begeleiden. En dan heb ik het 
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niet over workshops, zoals die wel gegeven worden tegenwoordig. Nee, echt een 
specifieke opleiding tot intercultureel mediator.

(M-za-2-1) Of interculturele conflicten speciale eisen stellen aan de mediator? Ja. 
In feite zou die wellicht ook uit de betreffende cultuur moeten komen. Anders kun 
je gewoon niet in iemands gedachten komen.

4.5.3. Evaluatie
De verwachting was dat dit onderwerp aan zou sluiten bij het voorgaande. Interculturele 
mediation werd door de meesten als complexer gezien dan monoculturele mediation. Dat 
wordt hier doorgezet: een nog iets grotere meerderheid denkt dat het daarom andere eisen 
stelt aan de mediator. In die zin wordt de verwachting dus waargemaakt.
Toch is hier ook een opvallende verschuiving zichtbaar. De juristen waren de enige groep 
waarvan de meerderheid dacht dat het moeilijker was, in de andere groepen waren de 
meningen precies verdeeld. Maar hier is dat juist andersom: de sociale en zakelijke 
groepen mediators denken in meerderheid dat interculturele mediation andere eisen stelt, 
de juridische groep denkt juist in meerderheid van niet. Deze verschuiving is moeilijk te 
verklaren.
Ook de ervaring van de mediators wijst hier weer op een dergelijke verschuiving. Hoe 
minder ervaring, hoe meer men dacht dat interculturele mediation niet complexer was. 
Maar hier blijkt dat de beginnende mediators daardoor niet denkt dat het geen andere 
eisen stelt. Iets meer dan de helft denkt namelijk van wel. In de gemiddeld ervaren groep 
denken ze zelfs allemaal van wel. Dit terwijl de meest ervaren mediators juist weer 
denken van niet.
De mediators zonder interculturele ervaring dachten dat het niet complexer was, maar 
denken allemaal toch dat het extra eisen stelt aan de mediator. De mediators met ruime 
interculturele ervaring laten juist een tegenovergestelde verschuiving zien. Alleen de 
middengroep laat de verwachte relatie zien tussen de complexiteit van interculturele 
mediation en de eisen die het stelt aan de mediator.
Tot slot is dit onverwachte resultaat ook te zien in de verdeling tussen mannen en 
vrouwen. Mannen gaven aan interculturele mediation niet complexer te vinden, maar 
denken wel dat het andere eisen stelt. Vrouwen dachten in meerderheid dat interculturele 
mediation wel complexer is, maar toch is de helft van mening dat het geen andere eisen 
stelt aan de mediator.
Samenvattend: interculturele mediation werd door de meerderheid als complexer gezien 
dan monoculturele mediation. Dat leidde tot de verwachting dat de meerderheid ook zou 
denken dat het andere eisen aan de mediator stelt. Die verwachting is uitgekomen. Maar 
opvallend is daarbij wel dat er een neiging waarneembaar is, die juist haaks staat op die 
verwachting. De groepen die overtuigd waren van de complexiteit van interculturele 
mediation, zijn ook de groepen die ernaar neigen te zeggen dat het geen andere eisen stelt 
aan de mediator. Een mogelijke verklaring is, dat men de complexiteit van interculturele 
mediation niet zozeer denkt te moeten ondervangen met andere vaardigheden, maar dat 
de vaardigheden wel extra op de proef worden gesteld. Daarmee lijkt de visie van de 
mediators te gaan richting wat zich aftekende in de theorie. Mayer & Boness94 noemden 
immers wel een aantal vaardigheden, maar dit waren geen aanvullende vaardigheden. Het 
                                                
94 Mayer & Boness (2004), p. 65 e.v.
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waren vaardigheden die hooguit op een andere manier op de proef gesteld zouden 
worden.

Stelt interculturele mediation andere eisen aan de mediator?
N Geen andere eisen Wel andere eisen

Totaal
18 mediators 18 7 11

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 4 2
- sociaal 6 2 4
- zakelijk 6 1 5

Ervaring mediation
- beginnend 7 3 4
- gemiddeld 5 - 5
- gevorderd 6 4 2

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 - 4
- enige ervaring 12 5 7
- ruime ervaring 2 2 -

Geslacht
- man 6 1 5
- vrouw 12 6 6
Figuur 13: eisen interculturele mediation aan de mediator
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4.6. Benodigde vaardigheden voor interculturele mediation

4.6.1. Geen vaardigheden, maar extra alertheid
Ook over het benodigd zijn van speciale vaardigheden lijken de mediators het niet eens. 
Er zijn mediators die zeggen dat ze dat niet nodig achten. Opvallend is echter, dat zij er 
wel allemaal op wijzen dat de mediator extra alert moet zijn wanneer hij een 
intercultureel conflict begeleidt. Dit duidt er op, dat ze interculturele conflicten dus 
kennelijk wél als extra belastend zien. Maar ze vinden dat een mediator hier niet op dient 
te anticiperen door andere vaardigheden, maar door extra alert te zijn. Niet zozeer ándere 
dingen doen dan anders, maar wel: nog beter bij de les zijn dan anders. Voorbeelden 
hiervan zijn:

(V-so-3-2) Ik denk het niet. Wel: alerter zijn op doorvragen. Dat is ook een 
kwestie van durven! Ook als het over culturele dingen gaat. Vooralsnog zeg ik: ik 
denk niet dat er andere vaardigheden nodig zijn.

(M-za-1-2) Of je extra vaardigheden nodig hebt, weet ik niet. Ik denk dat je in 
feite geen andere vaardigheden hoeft te hebben. Misschien moet je wel extra alert 
zijn op bepaalde zaken, zoals je eigen neutraliteit of onpartijdigheid.

(V-ju-1-2) Je moet in interculturele zaken extra alert zijn. Scherper zijn. Ik denk 
niet dat je als mediator specifieke kennis of kunde nodig hebt.

(M-za-1-1) Niet anders. Hooguit nog meer gespitst op. Nog meer open staan voor 
allerlei aspecten die kunnen spelen, die maken dat iemand situaties anders opvat, 
anders beschouwt dan voor ons de normaalste zaak van de wereld is. Pas op voor 
overcompensatie: om je neutraliteit te waarborgen, probeer je soms bepaalde 
dingen te compenseren. Pas op dat je daarmee niet extra lading geeft aan dingen.
Verder moet je vooral extra attent zijn, dus eigenlijk verdiepen van je 
vaardigheden.

(V-ju-3-2) Ja, in feite heb je meer geduld en doorzettingsvermogen nodig. En je 
niet van de wijs laten brengen. En respect tonen voor wat voor iemand belangrijk 
is. Maar dat doe je altijd. Er wordt niet echt iets anders gevraagd van de 
mediator, alleen een langere adem.

De laatste twee mediators die hierboven aan het woord komen, wijzen op een belangrijk 
punt. Zij geven aan, dat interculturele conflicten niet zozeer andere vaardigheden 
vereisen, maar wel van de mediator vraagt om die vaardigheden net een stapje verder te 
verdiepen. 

4.6.2. Speciale vaardigheden
Naast deze groep zijn er ook mensen die zeggen dat ze wél bepaalde vaardigheden van 
specifiek belang vinden. Voorbeelden zijn:
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(V-so-2-2) Realiseren dat men andere ideeën kan hebben over hoe dingen gaan in 
de samenleving, en wanneer iets conflictstof is. Lijdt iemand a priori 
gezichtsverlies als hij zegt: ‘nou ja, dan vind ik ook dat wel goed’? Daar moet je 
verdacht op zijn. En als zoiets zich voordoet, dat je er attent op bent en zegt van: 
‘Is dat iets wat u thuis zo geleerd hebt, of?’ Want dat is natuurlijk het feit, dat 
ieder mens een eigen culturele achtergrond heeft.

(V-so-3-3) Je moet alles nóg nauwkeuriger navragen. Daarvoor is een open 
houding nodig: nieuwsgierig zijn naar wat er achter de verhalen zit.

(V-ju-2-2) Ik denk het wel. Ik weet niet goed welke, maar denk wel dat er andere 
vaardigheden nodig zijn. Bijvoorbeeld in omgangsvormen: er wordt toch van een 
mediator verwacht daar mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan: geef je iemand 
een hand, of niet. Daarnaast vraagt het een andere manier van vragen: sommige 
culturen zijn minder direct. Dus dan is er een andere manier van inkleden van 
vragen.

(M-za-1-1) Je moet je soms een beetje aan kunnen passen aan de omgangsvormen 
van de ander. Die zijn onder meer afhankelijk van het land. Uit mijn werk vóór ik 
mediator werd, weet ik bijvoorbeeld: in Japan hecht men bijzonder aan 
zorgvuldigheid. En in Polen zijn de omgangsvormen wat botter. Toch moet je ook 
dicht bij jezelf blijven. Je moet je wel aanpassen, maar allebei een beetje.

(M-za-2-2) Je moet in elk geval als mediator altijd in staat zijn om de taal van de 
partijen te spreken. En dan bedoel ik dat in een breed kader: weten hoe je met 
iemand omgaat.

(V-ju-3-2) Je moet extra bedacht zijn op vooroordelen van jezelf jegens de cliënt. 
Zorg dat je je neutraliteit en onpartijdigheid bewaakt!

(V-so-2-2) Ik denk het vast. Maar ik zou niet kunnen benoemen waar het dan in 
zit.

Al eerder genoemd zijn daarnaast ook: 

(M-so-3-2) Een hele open houding, waarbij je mensen hun verhaal laat doen. En 
een iets grotere mate van inlevingsvermogen, wanneer er onverwacht gedrag 
optreedt.

(V-ju-3-2) Een mediator zou eigenlijk een hele opleiding moeten hebben gevolgd 
om complexe interculturele conflicten te kunnen begeleiden. En dan heb ik het 
niet over workshops, zoals die wel gegeven worden tegenwoordig. Nee, echt een 
specifieke opleiding tot intercultureel mediator.
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Bovenstaande antwoorden gaven mediators op de vraag of ze voor interculturele zaken 
specifieke vaardigheden nodig achtten. Samenvattend worden de volgende vaardigheden 
genoemd:

- bewustzijn van verschillende culturele achtergronden
- het kennen van en omgaan met verschillende omgangsvormen
- extra bedacht zijn op vooroordelen jegens de cliënt: bewaak eigen neutraliteit en 

onpartijdigheid
- open houding, grotere mate van inlevingsvermogen bij onverwacht gedrag, 

nieuwsgierigheid

Ook geantwoord is:
- waarschijnlijk wél, maar ik weet niet wélke vaardigheden
- je zou een hele opleiding moeten volgen

Wanneer goed gekeken wordt naar het bovenste deel van dit lijstje, valt op dat het hier 
eigenlijk gaat om vaardigheden die eerder ook al genoemd waren, toen het ging over 
vaardigheden die voor mediation nodig waren. Bij iedere mediation heb je immers te 
maken met mensen met een verschillende achtergrond, en zullen omgangsvormen (licht) 
van elkaar verschillen. Ook de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator zijn vaste 
aandachtspunten, evenals een open, nieuwsgierige houding. Er worden dus eigenlijk geen 
specifieke vaardigheden genoemd, maar vaardigheden waarover je als mediator hoe dan 
ook moet beschikken. Wél geeft het feit dat ze hier toch genoemd worden aan, dat deze 
groep mediators denken dat deze vaardigheden in interculturele zaken extra van belang 
zijn. Hiermee zijn ze het dus, na nadere bestudering, eigenlijk eens met de voorgaande 
groep. Hoewel de helft antwoordde géén noodzaak te zien in specifieke vaardigheden, en 
de andere helft antwoordde van wél, zijn ze allen van mening dat interculturele conflicten 
slechts bepaalde vaardigheden extra op de proef stelt. Enige uitzondering hierop vormen 
de onderste antwoorden uit bovenstaand lijstje. Deze geïnterviewden lijken van mening 
dat er wel speciale vaardigheden benodigd waren, buiten de vaardigheden die elke 
mediator zou moeten hebben. Opvallend is echter, dat er door deze mediators geen 
concrete vaardigheden genoemd werden. Het is dus niet duidelijk om welke vaardigheden 
het dan zou moeten gaan.
Hier is duidelijk een overeenkomst met de theorie te zien. Ook daar leek men wel 
overtuigd van het feit dat interculturele mediation meer van de mediator vergde. Maar de 
dingen die genoemd werden als aanvullende eisen, zijn in feite gewoon vaardigheden die 
ook voor monoculturele mediation nodig zijn. Ze worden hooguit anders of extra op de 
proef gesteld.
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4.6.3. Evaluatie
Hier lijkt wel een relatie te zijn met de vraag naar complexiteit van interculturele 
mediation. Een iets grotere groep zegt dat er wel speciale vaardigheden nodig zijn. Die 
groep bestaat voornamelijk weer uit de meer ervaren mediators, terwijl de beginners 
denken van niet. Dit geldt ook voor interculturele ervaring. Hoe meer ervaring met 
interculturele conflicten, hoe meer men ernaar neigt om te zeggen dat er daarvoor wel 
speciale vaardigheden nodig zijn. 
Daarnaast lijken ook hier de vrouwen weer iets meer geneigd om te denken dat er voor 
interculturele mediation speciale vaardigheden nodig zijn, hoewel ze net als de mannen 
toch behoorlijk verdeeld zijn over dit onderwerp.

Zijn er voor interculturele mediation specifieke vaardigheden nodig?
N Geen 

vaardigheden, 
extra alertheid

Wel speciale 
vaardigheden

Totaal
18 mediators 18 8 10

Achtergrond werk/opleiding
- juridisch 6 3 3
- sociaal 6 2 4
- zakelijk 6 3 3

Ervaring mediation
- beginnend 7 5 2
- gemiddeld 5 1 4
- gevorderd 6 2 4

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 3 1
- enige ervaring 12 5 7
- ruime ervaring 2 - 2

Geslacht
- man 6 3 3
- vrouw 12 5 7
Figuur 14: benodigde vaardigheden interculturele mediation volgens de mediators

Zoals hierboven ook al te zien was, is er een duidelijke overeenkomst met de theorie. 
Herlyn95 en Mayer & Boness96 noemen allerlei consequenties die interculturele mediation 
heeft voor de mediator, maar bij nadere bestudering noemen ze geen specifieke 

                                                
95 Herlyn (2001), p. 6-9
96 Mayer & Boness (2004), p. 65 e.v.
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vaardigheden, maar worden bepaalde vaardigheden op een specifieke manier op de proef 
gesteld.
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4.7. Benodigde kennis voor interculturele mediation

4.7.1. Kennis is overbodig
Wanneer het gaat om kennis, zegt ongeveer een derde van de mediators, dat het niet 
nodig is om speciale kennis te hebben. De rest denkt juist van wel. Voorbeelden van de 
eerste groep zijn:

(V-ju-3-2) Of je speciale kennis nodig hebt? Niet echt. Er zitten mensen aan tafel 
die het wel weten. Kennis kan ook erg in de weg zitten. Het zat toch zo..? En dan 
kun je geen neutrale vragen meer stellen.

(V-so-3-3) Daar moet je achter komen door goed te vragen.

(M-za-1-2) Ik denk dat je geen specifieke kennis nodig hebt van de betreffende 
cultuur. Dingen die van belang zijn voor het conflict, krijg je vanzelf op tafel, mits 
je de juiste vragen stelt.

(V-ju-1-2) Ik hou het toch liever bij het individu. Dus weet liever meer van het 
individu, dan van de cultuur. Kijk vooral naar het geval. Er zijn meer factoren, 
dan alleen de cultuur. Maak het niet groter dan het is. Ik wil bijvoorbeeld ook niet 
mee in positieve discriminatie, zoals in man-vrouw-verhoudingen.

4.7.2. Kennis is noodzakelijk
Maar een veel grotere groep is van mening, dat het voor de mediator wél noodzakelijk is 
om bepaalde kennis te hebben. Hier staan een aantal voorbeelden van mediators die 
zeggen dat men wél speciale kennis nodig heeft:

(M-za-2-2) Je moet je meer verdiepen in de manier van communiceren. Bijv: 
Chinezen communiceren mega-indirect. Dat moet je weten. Dat gaat gewoon heel 
anders.

(V-ju-2-2) Verdiepen in de cultuur! Ik zou zelf niet snel een ‘echt’ intercultureel 
conflict, zoals een buurtbemiddeling, doen. Als ik de cultuur niet zou kennen zou 
ik OF een collega raadplegen, OF de mediation niet zelf doen.

(V-ju-3-2) Je zou aandacht moeten hebben voor bijvoorbeeld de verschillende 
belangen die ouders kunnen hebben: wat is de rol van religie in de opvoeding van 
kinderen?Kennis van dit soort verschillen moet je gewoon hebben!

(V-so-1-1) Bekend zijn met een andere cultuur. Ontdekt hebben hoe men met 
elkaar communiceert, waar gevoeligheden liggen, waar ingangen zijn. Dat moet 
je echt weten. En dat moet je door ervaring doen. Daar bekend mee worden. Ik 
vind het heel belangrijk dat je echt in contact bent met mensen uit de cultuur. 
Anders gaat het gewoon niet.
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(M-za-2-1) Kennis van de cultuur is gewoon nodig. Anders kun je niet in de 
gedachtenwereld van de partij komen.

Hier lijkt dus naar boven te komen wat de mediators bedoelden toen ze zeiden dat 
interculturele mediation andere eisen stelt aan hen. Over de vaardigheden waren ze het 
ten eerste wat meer verdeeld, en ten tweede wisten ze niet goed welke vaardigheden ze 
dan specifiek nodig zouden hebben. Bovendien bleken de genoemde vaardigheden bij 
nadere bestudering toch vooral uitdiepingen te zijn van vaardigheden die ook in 
monoculturele situaties van belang werden geacht.
Maar de mediators zijn het voor een veel groter deel eens over het feit dat ze voor het 
behandelen van interculturele conflicten extra kennis nodig hebben. 

4.7.3. Evaluatie
Bij dit onderwerp is een veel duidelijker beeld zichtbaar dan bij de voorgaande 
onderwerpen. Ongeveer tweederde vindt dat specifieke kennis nodig is voor interculturele 
mediation, eenderde vindt van niet. Dit is zowel bij mannen als bij vrouwen terug te 
vinden. De juristen vertonen dit beeld ook, terwijl de zakelijke groep zelfs nog meer 
overtuigd is van het belang van kennis. Alleen de sociale groep is daar minder van 
overtuigd: daar denkt slechts de helft dat kennis noodzakelijk is.
De beginnende en gemiddeld ervaren mediators denken ook in ruime meerderheid dat 
kennis noodzakelijk is in interculturele mediations. Opvallend is echter dat de gevorderde 
mediators de enige zijn die een tegenovergestelde mening hebben. Wanneer alleen 
interculturele ervaring in ogenschouw wordt genomen, wordt dat beeld enigszins minder. 
Daar is nog slechts sprake van een neiging naar verdeeldheid naarmate de ervaring 
toeneemt, maar is er geen meerderheid die van mening is dat kennis overbodig is. 
De meerderheid denkt dat kennis noodzakelijk is om interculturele mediations te 
begeleiden. Daarmee sluiten ze eigenlijk aan bij het Handboek Mediation. Dat reikte hen 
immers met de dimensies van Hofstede een instrument aan om kenmerken van de cultuur 
van bepaalde landen te weten te komen. Daaraan zit een groot risico van stereotypering 
verbonden. Het is daarom misschien niet de juiste bron om aan kennis te komen. 
Desondanks blijkt uit de antwoorden dat een groot deel van de mediators van mening is 
dat kennis over de cultuur van de partijen voor de intercultureel mediator van groot 
belang is.
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Is er voor interculturele mediation specifieke kennis nodig?
N Kennis is overbodig Kennis is 

noodzakelijk

Totaal
18 mediators 18 6 12

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 2 4
- sociaal 6 3 3
- zakelijk 6 1 5

Ervaring mediation
- beginnend 7 2 5
- gemiddeld 5 - 5
- gevorderd 6 4 2

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 - 4
- enige ervaring 12 5 7
- ruime ervaring 2 1 1

Geslacht
- man 6 2 4
- vrouw 12 4 8
Figuur 15: benodigde kennis interculturele mediation volgens de mediators
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4.8. Geschiktheid mediator
De vraag werpt zich op of iedere mediator geschikt zou zijn om interculturele mediations 
te kunnen behandelen of niet. Hoe men daar over denkt, zou volgens de verwachting 
rechtstreeks verband moeten houden met de eerder gestelde vraag naar specifiek 
benodigde vaardigheden en kennis. Wie denkt dat er speciale vaardigheden of kennis 
benodigd zijn in interculturele conflicten, zal het beschikken over deze vaardigheden 
logischerwijs als voorwaarde moeten verbinden aan de vraag of een mediator dit soort 
conflicten kan behandelen. Deze vraag kan dan ook worden opgevat als een 
controlevraag bij de eerder gestelde vragen of er voor interculturele mediation specifieke 
kennis of vaardigheden nodig zijn.

4.8.1. Iedere mediator is geschikt
Eerder bleek al dat een deel van de geïnterviewden geen speciale vaardigheden of kennis 
nodig vond voor interculturele mediation. Dat zie je terug in het bespreken van dit 
onderwerp: er was ook hier een groep mensen die vond dat iedere mediator in principe 
ook geschikt is om interculturele mediations te behandelen. Zie onderstaande 
antwoorden:

(V-so-3-2) Moet wel bepaalde affiniteit hebben. Maar in principe zou je dat met 
je technieken en ervaring moeten kunnen doen.

(M-za-1-2) Ik denk dat een mediator die op een open manier de mediation ingaat, 
en goed let op wat er boven tafel komt, in principe ieder conflict kan behandelen.

(V-ju-3-3) Als je je er goed in verdiept, moet het kunnen. Je moet het kunnen 
behandelen als mediator.

(V-so-2-2) Misschien wel, maar je moet er wel interesse in hebben. Je moet de 
nieuwsgierigheid en belangsV-ju-1-2 hebben om je daar in te verdiepen. En dan 
kun je er best uitkomen, ook zonder dat je kennis vooraf hebt. De technieken zijn 
immers algemeen.

De enige echte voorwaarden die de bovenstaande antwoorden stellen zijn affiniteit met of 
interesse in interculturele conflicten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze de nadruk 
leggen op het feit dat elke mediator met behulp van zijn vaardigheden in staat moet zijn 
om interculturele conflicten te kunnen behandelen. 

4.8.2. Niet iedere mediator is geschikt
Daarnaast waren er ook geïnterviewden die aangaven dat interculturele mediations wél
bepaalde vaardigheden of kennis van de mediator verlangen. Dat zou automatisch moeten 
inhouden dat het beschikken over deze kennis en vaardigheden als voorwaarden gesteld 
zouden moeten worden bij deze vraag. Er bleek inderdaad een grote groep te zijn die van 
mening was dat niet iedere mediator interculturele conflicten kan behandelen. Zie 
onderstaande antwoorden:

(V-so-2-2) Niet als je je niet realiseert wat er mogelijkerwijs speelt.
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(M-za-1-1) Nee. De bepalende factor is: respect voor andere cultuur.

(M-za-2-2) Denk ik niet. Ik kan niet elk conflict behandelen.

(V-ju-3-2) Nee. Je zou een extra opleiding moeten hebben gevolgd. Een workshop 
is niet voldoende.

(M-za-2-1) Nee dus. Je hebt gewoon kennis nodig van de cultuur.

(V-ju-1-2) Nee. Denk dat het in je voordeel pleit als je kennis hebt van de 
betreffende cultuur. Aangezien je die niet van alle culturen kunt hebben, moet je 
dat ook in het proces beoordelen hoe het gaat.

(V-za-1-2) Je zou eigenlijk uit die wereld moeten komen, wil je kunnen verklaren 
hoe mensen met bepaalde zaken omspringen. Ik zou er zelf niet zomaar 
inspringen. Je moet er toch wel het één en ander vanaf weten. Ik zou de zaak 
doorschuiven naar een andere mediator.

(V-ju-1-2) Weet ik niet. Ik ken een voorbeeld van een Marokkaanse vrouw die 
zich wilde toeleggen op interculturele conflicten, omdat ze ook het gevoel had dat 
ze zich beter kon inleven in de gedachten van mensen met een niet-westerse 
achtergrond. Identificatie is natuurlijk altijd een valkuil voor de mediator.

In deze antwoorden wordt meerdere malen gezegd dat kennis een voorwaarde is om 
interculturele conflicten te kunnen behandelen. Dit bevestigt wat eerder al werd gezegd: 
dat een mediator in interculturele situaties specifieke kennis zou moeten hebben. 
Opvallend is wel dat er in deze antwoorden niet echt gerefereerd wordt aan de eerder wel 
genoemde vaardigheden. Hier worden, naast kennis, alleen identificatie met de partijen 
en respect voor andere culturen genoemd als factoren die bepalen of iemand 
interculturele mediations kan behandelen. Dat zijn niet de zelfde vaardigheden die eerder 
genoemd werden. Dit kan verklaard worden door het feit dat het bij nadere bestudering 
grotendeels bleek te gaan om een verdieping van de vaardigheden waarover elke 
mediator zou moeten beschikken. Dat kan ook de reden zijn dat deze vaardigheden nu 
niet als specifieke voorwaarden gesteld worden om interculturele conflicten te 
behandelen.
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4.8.3. Evaluatie
Een deel van de mediators vond dat iedere mediator interculturele mediations zou moeten 
kunnen behandelen. Een iets groter deel vond juist van niet. Die groep verbond daar nog 
enige voorwaarden aan. De socialen vonden in meerderheid dat iedere mediator in 
principe interculturele mediations kan behandelen, de juristen en zakelijken vonden in 
meerderheid dat niet iedere mediator daar geschikt voor is.
In de categorie ervaring is weer een zelfde beeld als eerder ook te zien was bij de kennis: 
de beginnende en gemiddeld ervaren mediators verbinden voorwaarden aan het 
behandelen van interculturele mediations, de gevorderden denken dat iedere mediator het 
aankan. Dit geldt ook voor de interculturele ervaring. 
Tussen mannen en vrouwen is weinig verschil: beiden zijn behoorlijk verdeeld over het 
onderwerp. Alleen bij de vrouwen is een lichte neiging te zien naar het verbinden van 
voorwaarden aan het behandelen van interculturele mediations.

Kan iedere mediator interculturele mediations behandelen?
N Iedere mediator 

is geschikt
Niet iedere mediator 
is geschikt

Totaal
18 mediators 18 8 10

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 2 4
- sociaal 6 4 2
- zakelijk 6 2 4

Ervaring mediation
- beginnend 7 2 5
- gemiddeld 5 1 4
- gevorderd 6 5 1

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 1 3
- enige ervaring 12 5 7
- ruime ervaring 2 2 -

Geslacht
- man 6 3 3
- vrouw 12 5 7
Figuur 16: geschiktheid mediator voor interculturele mediation
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4.9. Werkwijze
Tenslotte is de werkwijze in interculturele mediations aan bod gekomen. Gaat men anders 
te werk? Hanteert men een speciale aanpak? Of is de werkwijze hetzelfde als anders? 

4.9.1. Identieke werkwijze
Er is een grote groep die antwoordde in principe niet anders te werk te gaan. De aanpak 
van deze mediators is dus van het begin af aan hetzelfde als bij ieder ander conflict. Wel 
gaven zij aan dat iedere mediation uniek is, en het verloop van iedere mediation daarom 
per definitie ongelijk is aan een andere mediation. Maar dat wordt bepaald door het 
conflict en de betrokken partijen, niet door de werkwijze van de mediator. Voorbeelden:

(M-za-1-2) Nee. In feite niet. Het conflict en de manier hoe mensen met elkaar 
omgaan, bepaalt hoe je het als mediator aanpakt. En de culturele achtergronden 
kunnen daar natuurlijk een rol in spelen, maar er zijn nog zoveel andere factoren 
die mede bepalen hoe mensen met elkaar communiceren.

(V-so-3-3) Niet echt. Wel is er verschil, omdat het niet in elke cultuur gebruikelijk 
is om elkaar overal over te informeren. Daarin speelt niet alleen cultuur, maar 
ook milieu een rol. Maar als er gewoon goede afspraken worden gemaakt, moet 
het verder gewoon op een zelfde wijze kunnen.

(V-so-3-2) Hetzelfde als alle andere situaties. Wel is mediation voorbehouden aan 
mensen met het vermogen tot enige reflectie. Je moet er een gesprek mee kunnen 
voeren. Anders ben je vooral aan het sturen, en is mediation niet het juiste middel.

(V-ju-1-2) Nee. Ik begin gewoon hetzelfde als anders. En daarna wordt ieder 
conflict anders.

4.9.2. Aangepaste werkwijze
Er is ook een groep mediators die aangeeft een licht aangepaste werkwijze te hanteren bij 
het behandelen van een intercultureel conflict. De onderstaande antwoorden tonen aan 
wat dat inhoudt, en in welke gevallen:

(M-so-3-2) Ik doe een mediation met een Russische vrouw. Die zijn dingen ook 
anders gewend. Ik heb haar wel laten vertellen, hoe dingen in haar cultuur 
gedaan worden. Tot nu toe is mijn manier wel, om mensen te laten vertellen hoe 
zij in hun cultuur dingen gewoon zijn. En ik merk wel, dat ik daarmee wel krediet 
verdien. Ik heb nog niet meegemaakt, dat ik moest zeggen van: daar had ik meer 
van moeten weten, van de cultuur of zo. Misschien als het iets heel specifieks zou 
betreffen. Maar ik merk ook wel, dat als je onbevangen een zaak ingaat, en dat is 
op allerlei terreinen, dat dat gewoon heel goed gaat.

(V-so-3-3) Een verschil is wel: vragen zo concreet mogelijk stellen. Meer gesloten 
vragen dan anders. Vooral als mensen niet gewend zijn met elkaar te praten. Dit 
komt ook in monoculturele situaties voor! Verder bestaat bij mij de indruk dat 
allochtonen meer de neiging hebben te juridiseren. Hoger beroep aantekenen, 
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formulieren tonen, stempels etc. Dat heeft volgens mij te maken met het verschil in 
status van papier. Ook met de manier van hoe men gewend is iets uit te vechten: 
door je te beroepen op papieren? Wellicht komt dit ook doordat men in Nederland 
meteen gedwongen werd om een verblijfsvergunning etc te hebben. Het is voor 
veel allochtonen een gevecht om bij de bovenlaag van de samenleving te kunnen 
horen. Wellicht hebben ze daardoor een extra drang om zich te ontworstelen aan 
minderheidspositie. 

(M-za-1-1) Je moet soms wel verschillen meenemen in je gedachten. 
Bijvoorbeeld: niet elke cultuur kun je openbaar aanspreken op schaamte. Dan 
kun je bijvoorbeeld kiezen voor een caucus.

(M-za-2-2) Er is soms sprake van een verschil in impact: de politie bellen, daar is 
voor een Nederlander nog wel overheen te komen, voor een Marokkaan betekent 
het veel gezichtsverlies. Als mediator moet je daar wel een notie van hebben. Het 
zelfde geldt voor een vrouw een hand geven, ja of nee. Hierin ben ik er voor de 
partijen, en pas ik me dus aan aan wat de partij wil.

(V-ju-1-2) Het is wel handig als je rekening houdt met dingen als je schoenen 
uittrekken, of vrouwen wel of niet een hand geven. Verder moet je wel binnen je 
eigen normen blijven, zo lang je daarmee niet direct partij kiest.

(V-so-1-1) Als ik denk dat het extra ingewikkeld wordt, dan zou ik eerst een 
caucus doen, als intake. Dan kun je er achter komen hoe iemand omgaat met 
spreken/ communiceren over moeilijke dingen. Dat is van groot belang om 
vantevoren te weten. Ik denk ook dat ik wat minder rechtstreeks zou zijn, tegen de 
partij die dat zou willen. Maar ik zou dat wel expliciet vertellen: het kan zijn dat 
ik tegen A minder direct ben, dan tegen B. Maar dat houdt niet in dat ik anders 
tegenover één van beiden sta.

(M-za-1-1) Als ik een mediation ga doen met iemand uit Staphorst, en ik zeg: 
‘Zullen we zondag afspreken?’ dan schop ik iemand meteen tegen zijn schenen. 
Dat moet je dus niet doen.

4.9.3. Co-mediator
Verder is het opvallend dat veel van de geïnterviewden in antwoord op deze vraag begint 
over het werken met een co-mediator. Zie de volgende antwoorden:

(V-ju-3-2) Ik kan me voorstellen dat het handig is om een mediator uit een andere 
cultuur aan tafel te hebben, maar dat is dan vooral om extra vertrouwen te 
wekken. Ook al bén je wel neutraal, het gaat er vooral ook om dat men dénkt dat 
je neutraal bent. Ik vind het plezierig om een echtscheidingszaak samen met een 
mannelijke mediator te doen.
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(V-ju-2-2) Voorbereiden qua kennis, of samen met een co-mediator werken. Dat 
is ook nog eens heel fijn, want dan krijg je nog eens feedback. Anders ben je vaak 
zo solo bezig.

(V-so-2-2) Gebruik maken van een co-mediator zou een uitstekend middel kunnen 
zijn.

De gedachte hierachter is dat het gewenst is om een representant te hebben voor elk van 
de betrokken partijen. Zoals hierboven genoemd wordt: in een echtscheidingszaak kan 
het plezierig te zijn om te werken met zowel een mannelijke als een vrouwelijke 
mediator. Hetzelfde geldt voor een zaak waarin bijvoorbeeld de ene partij Nederlands is 
en de andere partij Turks: dan zou het fijn zijn als er ook een Nederlandse en een Turkse 
mediator zouden zijn. Overigens blijkt uit de antwoorden dat hier ook de nodige haken en 
ogen aanzitten:

(V-ju-3-2) Werken met een co-mediator kán, maar aan de andere kant: wie 
betaalt dat? Praktisch niet te doen! Bovendien: er is geen mediator met kennis 
over elke cultuur!

Hier wordt gewezen op een aantal praktische punten die het werken met een co-mediator 
bemoeilijken. Ten eerste is er het financiële aspect. Twee mediators inschakelen is 
duurder dan één mediator. De extra kosten moeten natuurlijk wel door iemand betaald 
worden. Dat kan in sommige gevallen voor problemen zorgen. Het tweede aspect maakt 
vooral in interculturele conflicten het werken met een co-mediator flink lastig. Er zijn 
onder de beschikbare mediators lang niet uit alle culturen representanten te vinden. In 
Nederland zijn nu eenmaal de meeste mediators afkomstig uit een Nederlandse 
achtergrond. Het is daarom praktisch onmogelijk om in elk intercultureel conflict samen 
te werken met een co-mediator om zodoende voor elk van de betrokken partijen een 
representant te hebben. 
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4.9.4. Evaluatie
Op deze vraag werd op drie manieren geantwoord. Logischerwijs met ja of nee, maar 
daarnaast noemden ook veel geïnterviewden de optie om met een co-mediator samen te 
werken. Dit lijkt een compromis tussen de beide mogelijkheden. De grootste groep geeft 
aan een (iets) aangepaste werkwijze te hanteren. Ongeveer half zo vaak werden het 
werken met een co-mediator en het werken op identieke wijze genoemd.
Opvallend is dat vooral de zakelijke groep zijn werkwijze zegt aan te passen. In de 
overige groepen worden de drie opties vrij verdeeld gekozen. Daarnaast zijn het ook 
vooral de beginnende mediators. Opvallend is dat ook juist deze groep niet zegt met een 
co-mediator te willen werken. 
Ook tussen mannen en vrouwen is verschil: alleen vrouwen geven aan te overwegen met 
een co-mediator te willen werken. Mannen doen dat niet. Daarnaast geeft veruit de 
meerderheid van de mannen aan dat ze hun werkwijze aan zou passen, terwijl bij de 
vrouwen maar net iets meer dan de helft dat doet. Kennelijk willen mannen liever zelf 
aanpassen aan de situatie, terwijl vrouwen eerder overwegen om iemand anders in te 
schakelen om zo de situatie te ondervangen.

Zou u bij interculturele mediation een andere werkwijze hanteren?
N Identieke 

werkwijze
Aangepaste 
werkwijze

Co-mediator

Totaal
18 mediators 18 5 9 4

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch 6 2 2 3
- sociaal 6 2 3 1
- zakelijk 6 1 4 -

Ervaring mediation
- beginnend 7 2 5 -
- gemiddeld 5 - 1 2
- gevorderd 6 3 3 2

Interculturele ervaring
- geen ervaring 4 - 3 -
- enige ervaring 12 3 5 3
- ruime ervaring 2 2 1 1

Geslacht
- man 6 1 4 -
- vrouw 12 4 5 4
Figuur 17: werkwijze interculturele mediation volgens de mediators.
Let op: men kon meerdere antwoorden geven. Ook zijn er twee mediators die hierop geen antwoord hebben 
gegeven.
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5. Conclusie
Er is in de voorgaande hoofdstukken aandacht geweest voor zowel de literatuur over 
mediation, als de meningen van de mediators. In dit hoofdstuk zal nog eens kort 
samengevat worden wat daar in naar voren is gekomen. Dit zal in het teken staan van het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

5.1. Deelvraag 1
De eerste deelvraag luidde als volgt:

Welke communicatieve vaardigheden zijn benodigd voor het beoefenen van het vak van 
mediator?

5.1.1. Literatuur
Eerst werd hierover de literatuur geraadpleegd. Daarbij viel ten eerste op, dat de literatuur 
zeer beknopt is in zijn beschrijvingen van de vaardigheden van de mediator. Er werden 
slechts korte stukjes aan besteed. Daar komt nog bij, dat de communicatieve 
vaardigheden daar slechts één deel van zijn. Alles bij elkaar krijgen de communicatieve 
vaardigheden maar weinig aandacht in de literatuur. In paragraaf 2.3.2 werd al een 
overzicht gegeven van alle vaardigheden die de literatuur noemde. Hieronder volgt een 
overzicht van de communicatieve elementen daaruit:

Vaardigheden:
 communicatievaardigheden:

o taalbeheersing
o stellen van vragen

 lineaire vragen
 relationele vragen
 circulaire vragen

o metacommunicatie
o actief luisteren
o reflecteren
o herformuleren/ heretiketteren
o cliënten naar elkaar laten luisteren
o gemeenschappelijk maken (mutualise)

 schriftelijke communicatie, onder meer:
o verslaglegging
o correspondentie
o opstellen van vaststellingsovereenkomsten 
o terugkoppeling over het proces

 organisatorische vaardigheden 
o gespreksstructuur aanbrengen en bewaken
o emoties durven benoemen of bespreekbaar maken
o zorgvuldig omgaan met alle betrokkenen 

Attitude:
 adviseert niet
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Kennis:
 communicatie

Hierboven staan de communicatieve vaardigheden die de verschillende bronnen hebben 
genoemd, wanneer ze het hebben over de vaardigheden van de mediator. Ten eerste valt 
op, dat het niet veel vaardigheden zijn. Ten tweede, en belangrijker: het lijstje bevat veel 
algemeenheden, zoals ‘taalbeheersing’ en ‘kennis van communicatie’. Er worden te 
weinig concrete vaardigheden genoemd, zoals samenvatten, beurten toekennen, of 
neutraal schrijven. Kortom: de literatuur besteedt onvoldoende aandacht aan de rol van 
communicatie in de vaardigheden van de mediator, en de aandacht die het ervoor heeft 
blijft te algemeen.

5.1.2. Interviews
In de interviews met de mediators is ook aandacht geweest voor de vaardigheden die ze 
in hun werk nodig hebben. Naast communicatieve vaardigheden noemden ze ook sociale 
vaardigheden en mediationvaardigheden. De beschrijvingen van de mediators bevatten 
ook op deze punten communicatieve elementen. Hieronder staat een overzicht van de 
communicatieve vaardigheden die in de interviews genoemd zijn, en de communicatieve 
elementen in de sociale en mediationvaardigheden die ze noemden:

Communicatieve vaardigheden:
 luisteren/observeren
 letten op non-verbale signalen, en ze benoemen.
 checken/reflectie
 vragen stellen: 

o spiegelende vragen
o open vragen
o circulaire vragen
o doorvragen

 samenvatten
 parafraseren

o heretiketteren
o herformuleren
o reframen/ herkaderen
o ‘vertalen’: boodschappen minder impliciet maken

 geven van feedback zonder oordelen over mensen
 taal van de partijen spreken:

o communicatie aan kunnen passen aan de cliënt
 metacommunicatie

Communicatieve elementen in sociale vaardigheden:
 empathisch vermogen:

o mee kunnen leven en dat laten merken
 omgaan met emoties: 

o benoemen
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o ruimte aan geven
o mensen hun eigen verhaal laten vertellen

 normaliseren

Communicatieve elementen in mediationvaardigheden:
 neutraal opstellen:

o niet te veel oordelen
o geweldloos communiceren

 ‘achteruit blijven zitten’:
o inhoudelijke sturing achterwege laten
o mensen met elkáár in gesprek krijgen 
o stilte laten vallen indien nodig

 confronteren:
o bijvoorbeeld door futurisen

 structureren:
o gespreksorganisatie
o gesprek controleren

 gezag:
o bijvoorbeeld door het gebruiken van het machtswoord

De mediators hebben duidelijk meer communicatieve elementen genoemd dan de 
literatuur. Deze vaardigheden zijn ook veel concreter geformuleerd dan ze dat in de 
literatuur waren. Bovendien speelt communicatie een veel prominentere rol. Het komt 
naar voren als een zeer belangrijk element in het uitvoeren van het werk als mediator. En 
dat is ook niet verwonderlijk. Het is immers het middel dat hij gebruikt om de mediation 
te doen. Ook wanneer hij bijvoorbeeld sociale vaardigheden inzet, doet hij dat met behulp 
van communicatieve middelen. 

5.1.3. Vergelijking verschillende groepen
De tabel in figuur 18 laat nog eens zien hoe de verschillende groepen zich tot elkaar 
verhouden per onderwerp. Wanneer iedereen samen wordt genomen, noemt de 
meerderheid communicatie als de essentie van mediation, en worden er ook de meeste 
communicatieve vaardigheden genoemd. Maar het verschaffen van autonomie
(faciliteren) aan de partijen wordt door (een kleine) meerderheid verkozen boven het 
herstellen van de communicatie als de rol van de mediator. 
Wanneer de achtergrond van de mediator mee wordt gewogen, is te zien dat de juridische 
en de zakelijke groep de communicatie bovenaan zetten als essentie van mediation, en 
daarom ook de rol van de mediator in dat licht zien. De juridische groep ziet daar 
overigens net zo vaak de autonomie van de partijen. Die staat bij de sociale groep in 
beide gevallen bovenaan. De communicatieve vaardigheden worden door alle groepen het 
meest genoemd, hoewel die positie zowel bij de sociale als bij de zakelijke groep moet 
worden gedeeld met de mediationvaardigheden.
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Figuur 18: meest gegeven antwoord per onderwerp.

Bij de categorie ervaring valt op dat de beginners en de gemiddelde groep communicatie 
als essentie noemen, maar de rol van de mediator vooral faciliterend zien. De gevorderde 
mediators laten juist een tegenovergesteld beeld zien, alhoewel zij faciliteren net zo vaak 
noemden als rol van de mediator.
De mannen noemen communicatie als hen gevraagd wordt naar de essentie van mediation 
en de rol van de mediator zien ze dan ook in het herstel daarvan. Toch noemen ze meer 

Categorie Onderwerp

Essentie mediation Rol mediator Vaardigheden

Totaal
Alle mediators 1. communicatie

2. autonomie
3. overig

1. autonomie
2. communicatie

1. communicatie
2. mediation
3. sociaal

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch communicatie communicatie/

autonomie
communicatie

- sociaal autonomie autonomie communicatie/
mediation

- zakelijk communicatie communicatie communicatie/
mediation

Ervaring 
mediation
- beginnend communicatie autonomie communicatie
- gemiddeld communicatie autonomie mediation
- gevorderd autonomie autonomie/

communicatie
communicatie/
mediation

Interculturele 
ervaring
- geen ervaring autonomie autonomie/

communicatie
communicatie

- enige ervaring communicatie autonomie communicatie
- ruime ervaring autonomie/

overig
autonomie/
communicatie

mediation

Geslacht
- man communicatie communicatie mediation
- vrouw communicatie/

autonomie
autonomie communicatie 
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mediationvaardigheden dan communicatieve vaardigheden. Ze zien communicatie 
kennelijk als onderwerp van de mediation, maar vinden de mediationvaardigheden (zoals 
gezag en neutraal opstellen) voor zichzelf belangrijker dan de communicatieve 
vaardigheden. Bij vrouwen is een ander beeld zichtbaar: zij zien zowel communicatie als 
de autonomie van de partijen als belangrijkste punten van de mediation. Hun eigen rol 
zien ze vooral faciliterend. Maar zij noemen wel vooral communicatieve vaardigheden. 
Zij zien communicatie dus meer als een middel, dat ze zelf inzetten. 

5.2. Deelvraag 2
De tweede deelvraag luidde:

Zijn er aanvullende communicatieve vaardigheden nodig om interculturele mediation te 
kunnen behandelen? Zo ja, welke zijn dit?

5.2.1. Literatuur
Ook voor de beantwoording van deze vraag is eerst de literatuur geraadpleegd. In de 
literatuur over interculturele mediation bleek, dat men zich niet baseert op inzichten uit 
de interculturele discoursanalyse of communicatie. Dat is een enorme tekortkoming.
Voor interculturele mediation geldt immers hetzelfde als voor iedere andere vorm van 
mediation: communicatie is het middel waarmee het uitgevoerd wordt en daarmee van 
groot belang. Door geen aandacht te geven aan de uitkomsten van een wetenschapsgebied 
dat zich richt op de communicatie tussen mensen uit verschillende culturen, wordt een 
zeer belangrijke bron van inzicht genegeerd. De (interculturele) discoursanalyse kan voor 
de mediationtheorie van groot belang zijn.
Extra opvallend is daarbij nog een bron die wél gebruikt wordt: de cultuurvergelijkende 
dimensies van Hofstede. In deze dimensies wordt de nadruk gelegd op het afzetten van 
culturen tegen elkaar, en ontstaat het idee dat mensen handelen naar de cultuur van het 
land waar ze vandaan komen. Er wordt volledig voorbij gegaan aan individuele 
kenmerken. Bovendien wordt er ook geen enkele aandacht besteed aan contact tussen 
mensen, terwijl het er bij mediation toch juist om te doen is wat er tussen mensen 
gebeurt. Door een mediator te wijzen op de dimensies van Hofstede wordt hij slecht 
voorbereid op een interculturele mediation. Het risico wordt vergroot dat hij vervalt in 
stereotyperingen. In plaats daarvan zou hij op literatuur uit de interculturele 
communicatie moeten worden gewezen, waarmee hij inzicht kan krijgen in de manier 
waarop culturele verschillen uit kunnen werken in de communicatie tussen mensen.
Kijkend naar de vaardigheden, die de mediator volgens de literatuur nodig heeft voor 
interculturele mediation, valt op dat er vooral bepaalde aandachtspunten genoemd 
worden, in plaats van vaardigheden. Alleen Mayer & Boness noemden enkele 
interculturele competenties, die weliswaar niet speciaal voor mediation gelden maar de 
intercultureel mediator wel van dienst kunnen zijn.  

Handboek Mediation:
Consequenties voor de intercultureel mediator:

 Overeenkomsten en verschillen tussen groepen
 Schuld, eer en schaamte
 Conformiteitsdruk
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 Toepassing van de SIT
 Symptomen van weerstand en angst

Herlyn:
Consequenties van interculturele mediation voor de rol van de mediator in onderhandelen 
volgens de Harvardmethode:

 vertalen/bemiddelen van verschillende onderhandelingsstijlen
 verschillende (cultuurbepaalde) waarnemingen communiceerbaar en begrijpelijk 

maken
 (idealiter) vloeiend beheersen van de taal van partijen
 inzicht verkrijgen/verschaffen in (cultuurbepaalde) behoeften
 rekening houden met eer/schaamte
 objectieve criteria: rekening houden met cultuurbepaalde verschillen
 vaststellingsovereenkomst opstellen in lijn met cultuurbepaalde voorkeuren

Mayer & Boness:
Aandachtspunten:

 Partijen bereid krijgen het conflict op te lossen
 Bewust zijn van de eigen vooroordelen, stereotypen en waarden-oriëntaties
 Cultuurspecifieke kwesties
 Machtsongelijkheid
 Flexibiliteit

Mediation-gerelateerde competenties:
 non-verbale communicatieve competenties in interculturele situaties
 het verkrijgen van taalvaardigheden
 interculturele oriëntatie
 de ontwikkeling van intercultureel bewustzijn
 gevoeligheid voor cultuurverschillen
 culturele zelfreflectie en zelfbewustzijn

De punten hierboven tonen aan dat er wel aandacht is voor de verschillen tussen 
monoculturele en interculturele mediation. Er worden echter vooral aandachtspunten 
genoemd, waar de mediator rekening mee moet houden, en niet zozeer specifieke 
interculturele vaardigheden. Opvallend is dat het niet echt gaat om punten die ‘nieuw’ 
zijn, maar meer om punten waar de mediator altijd op bedacht moet zijn, zoals 
machtsongelijkheid. Het enige verschil is dat hij daar nu op moet letten met speciale 
aandacht voor de cultureel bepaalde factoren. 
De aandachtspunten hebben bovendien weer weinig oog voor communicatie. Alleen 
Herlyn besteedt aandacht aan de communicatieve aspecten die intercultureel 
onderhandelen met zich meebrengt. Ook in de mediation-gerelateerde competenties die 
Mayer & Boness aanraden, worden communicatieve elementen genoemd. Die zijn echter 
weer zeer algemeen van aard: ‘non-verbale communicatieve competenties’ en 
‘taalvaardigheden’. 
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5.2.2. Interviews
Ook in de interviews met de mediators is aandacht geweest voor interculturele mediation. 
Een eerste, opvallende conclusie is dat bijna de helft van de mediators denkt dat 
interculturele mediation niet complexer is dan monoculturele mediation. Dat is een 
opvallend hoog aantal. Een klein deel gaat zelfs in de richting van de visie van 
Januschek97, die vindt dat interculturele mediation soms zelfs makkelijker zou kunnen 
zijn.
Een tweede conclusie is dat een ruime meerderheid van menig is, dat interculturele 
mediation aanvullende eisen stelt aan de mediator. Daarmee wordt een aanzet gegeven tot 
de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag. Vervolgens werd gevraagd waar die 
eisen dan uit moeten bestaan. Een kleine minderheid antwoordde dat de mediator geen 
speciale vaardigheden nodig heeft voor interculturele mediation, maar alleen wat extra 
alert moet zijn op bepaalde dingen. Een kleine meerderheid dacht dat er wel speciale 
vaardigheden nodig zijn. Maar de vaardigheden die zij noemden bleken niet echt nieuw te 
zijn. Het ging ook hier om het inzetten van algemene vaardigheden, met speciale 
aandacht voor bepaalde culturele aspecten. Daarmee vertonen ze grote overeenkomsten 
met de literatuur, die ook niet echt specifieke vaardigheden noemt, maar vooral hamert op 
culturele aandachtspunten. Opvallend is verder dat de mediators in ruime meerderheid 
van mening zijn dat het wel nodig is om kennis over de cultuur van de partijen te hebben. 
Dit zien ze als een belangrijke voorwaarde om interculturele mediations te kunnen doen. 
Daarmee sluiten ze aan bij wat het Handboek Mediation hen aandraagt. Dat wees hen 
immers op Hofstede. Er bestaat dus een grote kans dat de mediators de dimensies van 
Hofstede raadplegen om zodoende kennis op te doen van de cultuur van een partij die ze 
begeleiden. Hiermee ontstaat een groot risico op stereotypering.
Een laatste opvallende uitkomst is dat veel mediators aangaven hun werkwijze in een of 
andere mate aan te passen, wanneer ze een intercultureel conflict behandelen. Een deel 
gaf ook aan te overwegen om voor in dat geval te willen werken met een co-mediator.

5.2.3. Vergelijking verschillende groepen
Wanneer de antwoorden van alle mediators samen worden genomen, dan is te zien dat de 
meerderheid vindt dat interculturele mediation complexer is, andere eisen stelt aan de 
mediator, specifieke vaardigheden en kennis vereist, dat niet elke mediator het kan doen 
en dat ze hun werkwijze aan zouden passen. Dit lijkt een zeer duidelijk beeld. Maar in de 
analyse in hoofdstuk 4 is te zien dat er vaak maar kleine meerderheden waren, en de 
groepen verdeeld waren. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven, dat laat zien 
hoe de groepen zich tot elkaar verhouden.

                                                
97 Januschek (2006), p. 12
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Totaal
Alle mediators ja ja ja ja nee 1. ja

2. nee
3. co-mediator

Achtergrond 
werk/opleiding
- juridisch ja nee ja/nee ja nee co-mediator
- sociaal ja/nee ja ja ja/nee ja ja
- zakelijk ja/nee ja ja/nee ja nee ja

Ervaring 
mediation
- beginnend nee ja nee ja nee ja
- gemiddeld ja ja ja ja nee co-mediator
- gevorderd ja nee ja nee ja ja/nee

Interculturele 
ervaring
- geen ervaring nee ja nee ja nee ja
- enige ervaring ja ja ja ja nee ja
- ruime ervaring ja/nee nee ja ja/nee ja nee

Geslacht
- man nee ja ja/nee ja ja/nee ja
- vrouw ja ja/nee ja ja nee ja
Figuur 19: meest gegeven antwoord per onderwerp interculturele mediation

Zoals in de tabel te zien is, is er over alle onderwerpen wel verdeeldheid tussen de 
groepen. De juristen zijn bijvoorbeeld de enige beroepsgroep waar een meerderheid denkt 
dat interculturele mediation complexer is. In de andere groepen denkt de ene helft van 
wel en de andere helft van niet. Er zijn zelfs groepen die in meerderheid vinden dat het 
niet complexer is. De beginnende mediators, en de mediators zonder interculturele 
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ervaring denken dat namelijk. Ook de mannen denken er zo over, in tegenstelling tot de 
vrouwen. Opvallend is dat de juristen juist de groep vormen die zegt dat interculturele 
mediation geen andere eisen stelt aan de mediator. Ze worden hierin gesteund door de 
gevorderde mediators, en de mediators met ruime interculturele ervaring. Overigens 
blijken ze hier niet zo zeker van, want ze antwoorden vervolgens wél in meerderheid dat 
interculturele mediation specifieke vaardigheden van de mediator vereist. Hierop 
antwoorden juist de beginners en de mediators zonder interculturele mediation dat dat 
niet nodig is. Over de vraag of er voor interculturele mediation specifieke kennis nodig is, 
is minder verdeeldheid. Alleen de gevorderde mediators denken in meerderheid dat dat 
niet nodig is. De meerderheid van de mediators denkt dan ook dat niet elke mediator 
geschikt is om interculturele mediations te kunnen behandelen. Maar deze opvatting 
wordt niet gedeeld door de socialen. Ook opvallend is: ook de gevorderde mediators én 
de mediators met ruime interculturele ervaring denken van wel. Bijna alle groepen 
zeggen in interculturele mediation een andere werkwijze te zullen hanteren. De enige 
groep die zegt van niet, is de groep die daar al veel ervaring mee heeft. Daarnaast zegt 
een meerderheid van de juristen en de gemiddeld ervaren mediators dat ze overwegen om 
in interculturele mediations samen te werken met een co-mediator. 
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6. Discussie en aanbevelingen
Voor dit onderzoek zijn alleen gecertificeerde mediators geïnterviewd. Mediators die 
alleen geregistreerd staan, zijn niet geïnterviewd. Hoewel de gecertificeerde mediators 
slechts een minderheid vormen van alle mediators, zijn ze wel de meest bruikbare groep 
om te onderzoeken, omdat binnen de groep niet-gecertificeerden veel mensen niet of 
nauwelijks ervaring met mediations hebben. Wat betreft hun werk/opleidingsachtergrond 
vormden ze een representatieve groep. Dat geldt ook voor hun ervaring. Over de 
representativiteit van de interculturele ervaring is het moeilijk oordelen, omdat het NMI 
daar geen gegevens over heeft. Wel lijkt het duidelijk dat er veel mediators zijn die 
weinig ervaring hebben met interculturele mediation. Alleen wat betreft geslacht is de 
groep niet geheel representatief: er werden relatief veel vrouwen onderzocht. 
Daarnaast is de geïnterviewde groep beperkt in aantal. Vervolgonderzoek onder een 
grotere groep zou wellicht een betrouwbaarder beeld opleveren van de manier waarop 
mediators over deze onderwerpen denken. 
Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de aandacht voor communicatie 
onvoldoende is in de mediationliteratuur. De meeste bronnen zijn zich er wel van bewust 
dat communicatie een belangrijke plaats heeft in de mediation, maar de stukken die er 
over geschreven worden zijn vaak erg algemeen. Zeker wanneer het gaat om 
interculturele mediation schiet bijvoorbeeld het Handboek Mediation beslist tekort. De 
interculturele communicatie wordt als wetenschapsgebied volledig genegeerd, terwijl dat 
juist één van de belangrijkste bronnen van inzicht zou moeten zijn. In plaats daarvan 
hebben ze een cultuurvergelijkend onderzoek gebruikt, dat culturen juist tegen elkaar 
afzet, en eerder risico’s met zich meebrengt dan dat het iets oplevert. Vandaar de 
dringende aanbeveling om interculturele communicatie als bron van inzicht te gebruiken 
voor de literatuur over interculturele mediation. Dit is op dit moment een groot gebrek 
aan de literatuur, en dient zo snel mogelijk verbeterd te worden.
Verder richt dit onderzoek zich op de vaardigheden die een mediator nodig heeft om 
(interculturele) mediations te kunnen behandelen. Daarvoor is literatuur bestudeerd, maar 
zijn ook mediators zelf aan het woord gelaten. Dit bleek een interessante methode. Toch 
zit er ook een nadeel aan. Het vergt van de mediators een hoge mate van zelfreflectie. 
Hoewel het idee bestaat dat de mediators die taak goed op zich hebben genomen, leert de 
ervaring dat er toch altijd een discrepantie is tussen wat men denkt te doen en wat men 
werkelijk doet. Het zou daarom zeer aan te bevelen zijn om ook de praktijk te 
onderzoeken.
Zowel de literatuur als de mediators noemen niet echt specifieke interculturele
vaardigheden die nodig zijn voor interculturele mediation. Ze denken vooral hun 
‘standaard’ vaardigheden extra alert in te moeten zetten. Daarnaast denken ze dat ze 
vooral interculturele kennis nodig hebben, ofwel bepaalde specifieke cultureel bepaalde  
aandachtspunten te moeten hebben.
Een mogelijke vraagstelling voor onderzoek naar mediators in interculturele mediations 
kan dan ook zijn: zetten mediators wel specifieke vaardigheden in tijdens de behandeling 
van interculturele mediation? Of zetten ze vooral in op kennis en hanteren bepaalde 
aandachtspunten om interculturele conflicten op te lossen? Om deze vragen echt goed te 
kunnen beantwoorden, zou er onderzoek verricht moeten worden waarbij het handelen 
van de mediators tijdens de mediation zelf gevolgd wordt. Alleen dan kan in detail 
geanalyseerd worden welke vaardigheden de mediator aanspreekt in interculturele 



Hoe communiceert een mediator?

114

mediation. Dat zou de theorie over (interculturele) mediationvaardigheden een 
wetenschappelijke basis verschaffen die het nu nog mist.
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Bijlage

Vragenlijst interviews
- Wat is uw opleidingsachtergrond? 
- Hoe bent u in de mediation terechtgekomen?
- Hoe heel ervaring heeft u als mediator? (Hoeveel jaar? Hoeveel mediations?)
- Kunt u vertellen wat volgens u de essentie van mediation inhoudt?
- Welke vaardigheden vindt u belangrijk in uw werk als mediator?
- psychologische vaardigheden
- communicatieve vaardigheden
- Zijn de vaardigheden die nodig zijn voor mediation aan te leren? Of moet men ze 
gewoon hebben?
- Heeft u ervaring met mediation bij interculturele conflicten?

Zo ja:
Kunt u ongeveer aangeven hoeveel interculturele mediations u heeft gedaan?
Hoeveel (ongeveer) waren er daarvan succesvol?
Is dit een ander percentage dan bij intraculturele mediations?

Denkt u dat mediation een geschikt middel is in interculturele conflicten?
Waarom wel/niet?

Komen in interculturele mediation (structureel) andere problemen naar voren dan in 
monoculturele situaties? Zo ja, welke?
Kunt u een voorbeeld beschrijven van een geval dat u heeft meegemaakt in een 
interculturele mediation? 
Welke opvallende momenten / leermomenten (‘rich points’) kwamen daar in naar voren?
Hoe is dat geval toen opgelost?

Zijn voor interculturele mediations andere vaardigheden van belang (dan voor 
intraculturele mediations)?
Zo ja, welke?

Is het daarnaast nodig om bepaalde extra kennis te hebben om interculturele mediations te 
kunnen doen? Wat voor kennis? Baseert u zich op bepaalde theorieën? Zo ja: welke? Hoe 
past u die toe op de praktijk?

Gaat u in interculturele mediations anders te werk (dan bij intraculturele mediations)?
a) Als u de mediation aanpast, hoe dan en wat dan?
b) Als niet, waarom niet?

Denkt u dat iedere mediator in staat is om dergelijke mediations te doen?
Waarom wel/niet?

Bestaat er volgens u een meerwaarde van mediation boven andere vormen van
conflicthantering bij interculturele conflicten?
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Zo nee:

Wat is de reden dat u geen ervaring heeft met interculturele mediations? 
Bewuste keuze of toeval?

In geval van bewuste keuze: waarom? Denkt u dat u bepaalde vaardigheden/kennis mist 
die wel vereist is?

Denkt u dat mediation wel geschikt kan zijn in interculturele conflicten?
Waarom wel/niet?

Verwacht u dat er zich andere problemen voordoen bij interculturele mediations dan bij
mediations met partijen van dezelfde cultuur?
Zo ja, welke?

Welke eisen stellen deze problemen aan de mediator?

Denkt u dat de mediator zich bepaalde vaardigheden eigen moet maken, om interculturele
mediation te kunnen doen?

Denkt u dat de mediator zich bepaalde kennis eigen moet maken, om interculturele
mediation te kunnen doen?

In hoeverre verschilt dit met intraculturele mediation?

Wat zou een mediator volgens u moeten doen met de kennis die hij/zij heeft van de
cultuur van de partijen? Moet men de mediation erop aanpassen of hetzelfde te werk gaan 
als bij intraculturele mediations?
a) Als u de mediation aanpast, hoe dan en wat dan?
b) Als niet, waarom niet?

Denkt u dus dat iedere mediator in staat is om interculturele mediations te doen?

Zou u in de toekomst bereid zijn interculturele mediations te doen?
Waarom wel/niet?

Denkt u dat er een meerwaarde bestaat van mediation boven andere vormen van
conflicthantering bij interculturele conflicten?
a) Zo ja, welke?
b) Zo nee, waarom niet?


