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het consult

Dat conflictbeheersing een steeds waardevollere competen-

tie wordt, mag blijken uit de echtscheidingscijfers. Liep in 

2005 nog 33,4% van de lopende huwelijken uit op een 

echtscheiding, in 2015 was dat al 39,6%. Ook het aantal arbeidsconflic-

ten tussen werkgever en werknemer neemt toe, waarbij vaak verwezen 

wordt naar de Wet werk en zekerheid. Om over het aantal zakelijke 

conflicten, zeker in de assurantiebranche maar te zwijgen. Met de regel-

maat van de klok botsen verzekeraars en consumenten, maar evenzeer 

verzekeraars en adviseurs.

Marktpotentieel genoeg dus om mediation in te zetten. Maar hoe vind je 

eigenlijk een goede mediator? Petra de Jong, familiemediator in Gronin-

gen: “Ze staan geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland. Je 

Mediation: hoe krijg je 
strijdende partijen aan tafel?
Je moet er niet aan denken als je net ‘tekent’ voor je nieuwe baan, voor je huwelijk of voor de kersverse 
samenwerking met een nieuwe zakenpartner, maar een verbintenis wil weleens spaak lopen. Juist in die situaties 
kunnen financieel adviseurs hun kennis laten zien, vaak in combinatie met een zogeheten mediationtraject. 
Organisatiecoach Michiel Brandt van adviesbureau SVC vraagt zich af hoe je die samenwerking het best vorm 
zou kunnen geven.
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HET CONSULT 
Het Consult is een initiatief van am:magazine  

en Bureau DFO. Intermediairs kunnen hun vraag 

in een interactieve sessie voorleggen aan een pa-

nel dat in samenstelling wisselt al naar gelang de 

aard van de vraag. De redactie van am:magazine 

legt het gesprek vast in een artikel. De panelleden 

houden de vinger aan de pols bij het intermediair. 

Meedoen? Stuur een mail met uw vraag naar  

redactie@amweb.nl.



 14 APRIL 2017 :     25

kunt daar ook snel zien op welk vlak de medi-

ator actief is.” Marc Bodenstaff, partner bij 

Financiële Meesters en eigenaar van Meesters 

in Mediation: “Het luistert nogal nauw wat 

voor soort conflict het is. Een zakelijk mediator 

zal je niet zo snel inzetten bij een echtschei-

ding.”

PE-VEREISTEN
De basisopleiding voor mediator is voor ieder-

een hetzelfde. Arbeidsrechtadvocate Renate 

Kerkhof: “Die bestaat uit een opleiding, een 

kennistoets en een praktijkassessment. Je bent 

er al snel een halfjaar mee bezig.” De Jong: 

“Daarnaast moet je om aan de PE-vereisten te 

voldoen minimaal negen mediations per drie 

jaar doen, waarvan twee per kalenderjaar.” Die 

kwantiteit heeft organisatiecoach Michiel 

Brandt ertoe gebracht om niet voor het register 

te gaan. “Ik kom niet aan die negen zaken.” Het 

vak van mediator is dan ook geen beschermd 

beroep. Certificering heeft echter zo zijn voor-

delen. Bodenstaff: “Veel erkende mediators zijn 

ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbij-

stand; op die manier kun je je klant subsidie 

aanbieden.”

 

ESCALATIELADDER
Gevraagd naar het doel dat mediation zou 

moeten beogen, lopen de meningen ietwat 

uiteen. Bodenstaff: “Mediation is er in mijn 

beleving op gericht om een bepaalde relatie in 

stand te willen houden. Bijvoorbeeld in het 

belang van de kinderen.” Kerkhof is het daar 

niet helemaal mee eens. “Het in stand houden 

van de relatie, bijvoorbeeld tussen een werkge-

ver en een werknemer, is geen doel op zich. 

Mediation moet erop gericht zijn om tot een 

oplossing te komen. Daar hoort vaak bij dat de 

wegen scheiden.” De Jong: “Of mediation nog 

zinvol is hangt af van de fase waarin het con-

flict zich bevindt. Daarbij hanteren mediators 

de escalatieladder. Bij de ontwikkeling van een 

conflict is mediation op een gegeven moment 

niet meer aan te raden. De grens ligt wat mij 

SAMEN NAAR DE EFTELING
Gevraagd naar de mooiste zaken die ze als mediator beslechtten, noemt 

Bodenstaff het stel dat jaren later ondanks de scheiding toch nog met elkaar 

omgaat. “Wat hen bond was het gezamenlijk ouderschap. Ze maakten zelfs 

nog gezamenlijk uitjes naar de Efteling. Dat doet me wel wat.” Kerkhof: “Bij 

een arbeidsconflict is geld niet altijd de oplossing. Een werkgever wilde een 

werknemer overplaatsen naar ander werk, terwijl de werknemer dat niet wilde. 

Die man was 60 en had dus vooral de angst dat hij niet meer een andere baan 

zou kunnen vinden. Doordat de werkgever via zijn netwerk een andere baan voor 

hem wist te regelen was de angel snel uit het conflict gehaald.” 

De Jong maakt zo af en toe mee dat mensen verderop in het mediationtraject 

toch besluiten om bij elkaar te blijven. “Dat komt door de gesprekken die ze 

voeren. Ze moeten door de mediation eigenlijk best veel met elkaar communi-

ceren. Het helpt om de schuldvraag eruit te halen. Mensen gaan dan weer zien 

wat er tussen hen in is komen te staan.” Brandt: “Ik heb meegemaakt dat een 

adjunct-directeur niet met zijn directeur door één deur kon omdat de laatste 

zich bedreigd voelde door de welsprekendheid van de adjunct. Dat punt heb ik 

bespreekbaar gemaakt en nu is de adjunct directeur en andersom. Dat werkt 

voor beiden prima.”

betreft bij fysiek geweld.” Brandt: “Mediation 

kan ook heel erg in je eigen belang zijn. Ik heb 

in het verleden burengeschillen opgelost voor 

een woningbouwcorporatie. Deze wilde een 

eventuele eigen aansprakelijkheid vermijden.” 

Bodenstaff: “Het is de laatste strohalm voor 

een gang naar de rechter.” Brandt: “Als bij een 

zakelijk conflict van hogerhand wordt besloten 

dat bijvoorbeeld een assurantieportefeuille 

verdeeld moet worden, is de uitkomst voor 

beiden slecht.”

NEUTRALITEIT
Maar hoe krijg je de strijdende partijen aan ta-

fel? Veelal stelt een van hen mediation voor en 

wordt een mediator gezocht. Het gevaar dat deze 

‘een vriendje’ van een van de conflictpartijen is, 

valt volgens de deelnemers aan het Consult wel 

te omzeilen. Bodenstaff: “Door strikt op relatie-

niveau naar de situatie te kijken, kun je zo’n situ-

atie uitsorteren.” Brandt: “Ik vind dat toch wat 

link, de neutraliteit van de mediator moet on-

dubbelzinnig vaststaan.” De Jong: “Je kunt het 

‘ALS JE EEN VAN BEIDE PARTIJEN 
ECHT GOED KENT, IS DAT WAT MIJ 
BETREFT EEN NO-GOAREA’
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vergoeding voor de doorverwijzing. Bodenstaff: 

“Je moet de opbrengst veel eerder zien in de 

kruisbestuiving die je als mediator en finan-

cieel adviseur kunt hebben.” Kerkhof: “Ik zou 

het kwalijk vinden van de mediator in kwestie 

als hij via een provisie tussenpersonen probeert 

te bewegen om klanten naar hem door te 

sturen.” Brandt: “Ik zou het juist bevorderlijk 

vinden als een adviseur een krakende relatie 

probeert te redden door mensen door te sturen 

naar een mediator. Ik ben er niet principieel op 

tegen dat daar een vergoeding tegenover staat.”

 

Zelf rekenen ze gemiddeld genomen omgere-

kend 175 euro per uur voor hun werk, waarbij 

vaak gewerkt wordt met vaste tarieven, bij-

voorbeeld voor een echtscheiding. Wel loopt de 

benodigde tijd sterk uiteen. Zo rekent Kerkhof 

voor mediation bij arbeidsbemiddeling gemid-

deld tussen de 12 en 15 uur, terwijl dit in de 

‘echtscheidingspraktijk’ van De Jong op 20 tot 

30 uur ligt. Brandt: “Ook met het ontvlechten 

van een vennootschap kan veel tijd gemoeid 

zijn.”

Kerkhof: “Bij een arbeidsconflict heb je het 

over een ander, vaak zakelijker type mediation 

dan bij echtscheiding.” De Jong: “Bij echtschei-

ding heb je het meestal over een traject van 4 

tot 6 maanden. Er zit veel tijd tussen de afspra-

ken want vaak wil de een wel scheiden en de 

ander niet. Rouwprocessen lopen in zo’n situ-

atie ook niet synchroon. Je moet elkaar de tijd 

gunnen.” En mediation lukt volgens haar 

vrijwel altijd. “De weinig kansrijke zaken haal 

je er vaak bij de intake al uit.”

ondervangen. Weliswaar kun je niet als ex-part-

ners gelijktijdig met de mediator bellen, maar je 

maakt wel een afspraak met beide partijen voor 

een intakegesprek. Ik heb van beide partijen de 

e-mailadressen en een antwoord op vragen is 

altijd aan twee partijen gericht. Het gaat erom 

dat de communicatie open en zuiver is. Als je een 

van beide partijen echt goed kent, is dat wat mij 

betreft een no-goarea. Dat staat ook in de ge-

dragscode.” 

Bodenstaff. “Dat doe ik ook niet. Sowieso zit je 

nooit met iemand alleen, maar altijd met beide 

partijen aan tafel. Samen zijn ze mediation over-

eengekomen en vaak is de zaak aardig voorbe-

sproken.” Kerkhof komt niet vaak voor dit di-

lemma te staan. “Bij arbeidsconflicten is vaak al 

een afspraak met een mediator gemaakt via de 

bedrijfsarts, maar niet op basis van overleg, maar 

op basis van moeten. Met name de werkgever 

heeft er baat bij om zo snel mogelijk tot overeen-

stemming te komen met een werknemer van wie 

hij af wil.” 

AANBRENGVERGOEDING
Het doel van de mediation en de wijze waarop 

je de strijdende partijen aan tafel kunt krijgen 

zijn nu duidelijk. Onduidelijk is nog wel de rol 

die de financieel adviseur hierbij kan spelen en 

waarom hij überhaupt een rol zou willen 

pakken. Een verbod op een aanbrengvergoe-

ding door de mediator is er in ieder geval niet. 

Toch zien de deelnemers aan het Consult de 

winst voor het intermediair niet in een directe 

Michiel Brandt is organisatiecoach  

bij SVC, adviesbureau in financiële dienstverlening.

LESSONS LEARNED
• In stand houden relatie is geen doel op zich.

• Neutraliteit van mediator moet ondubbelzinnig vaststaan.

• Rouwprocessen lopen bij echtscheiding niet vaak synchroon.

• Bij een arbeidsconflict is geld niet altijd de oplossing.

• Wil je er goed uitkomen, moet er een wederzijds belang zijn.

• Financieel adviseur en mediator hebben meerwaarde voor elkaar.
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den. De mediator is een procesbegeleider en 

geen adviseur. Je kunt wel langskomen om te 

bezien of er nog lucht in de relatie zit of dat er 

beter afgehecht kan worden.” Kerkhof: “Wil je 

er goed uitkomen, moet er een wederzijds 

belang zijn.”

Alle deelnemers aan het Consult zien een 

belangrijke rol weg gelegd voor mediation in 

het brede spectrum van de financiële dienst-

verlening. “Kerkhof: “Mediation is echt van 

deze tijd. Partijen proberen weg te blijven bij 

de rechtbank als de hakken in het zand staan 

en er wel belangen spelen.” Brandt: “Als je 

zakelijk gezien gaat samenwerken, doe dan aan 

premediation voor je het contract tekent. Zo 

voorkom je conflicten op een later moment.”

FINANCIËLE AFSPRAKEN
Bodenstaff: “Sowieso zijn er veel raakvlakken 

met andere dienstverleners, zoals notarissen en 

belastingadviseurs. Ook financieel adviseurs 

kunnen in dit verband een grote meerwaarde 

hebben. Je beschikt bijvoorbeeld over de ken-

nis om vast te kunnen stellen of een convenant 

wat betreft de financiële afspraken goed in 

elkaar zit. Je kunt dat doen in samenwerking 

met een mediator. Tegelijkertijd kan specialis-

tisch financieel advies bij echtscheiding ook 

fungeren als aanvulling op inkomsten die 

elders zijn weggevallen.”

Een opleiding tot erkend echtscheidings- 

adviseur in combinatie met een samenwerking 

met een mediator, biedt volgens Bodenstaff het 

beste van twee werelden. “Voor het afwikkelen 

van een scheiding heb je zowel rationele als 

relationele vaardigheden nodig.” De Jong: “Als 

financieel echtscheidingsadviseur wil je denk 

ik liever niet met geëmotioneerde mensen aan 

tafel zitten, terwijl de mediator juist de emoties 

wil zien. Je kunt wel zoeken naar een mediator 

of een adviseur die beide competenties heeft, 

maar dat zijn er niet zo veel. Vlieg dan een van 

beiden in.” 

Marc Bodenstaff is partner bij 

Financiële Meesters en eigenaar 

van Meesters in Mediation in 

Roosendaal. Hij studeerde rechten 

aan de Universiteit van Tilburg en 

begon zijn loopbaan bij Voets 

Assurantiën als financieel/juri-

disch adviseur.

Petra de Jong is zelfstandig family 

mediator bij Koru Mediation in 

Groningen. Daarnaast is ze gastdo-

cent aan de Hanzehogeschool en 

verzorgt ze als freelancer trainin-

gen voor opleidingsbedrijven. De 

Jong werkte eerder voor tal van 

bedrijven in de financiële sector 

waaronder Rabobank en De Hypo-

theker.

Renate Kerkhof is arbeidsrecht-

advocaat en partner bij Anders 

Arbeidsrecht in Veenendaal. 

Daarnaast is ze registermediator 

bij Reflect Mediation. Ze begon 

haar loopbaan als advocaat bij het 

Brabantse Van Iersel Luchtman 

Advocaten.

 

WEDERZIJDS BELANG
Geld is volgens De Jong vaak een belangrijke 

motivatie voor ruziënde partners. “Mensen 

laten financiële overwegingen een rol spelen bij 

de vraag of ze uit elkaar gaan. Maar mediation 

is er niet voor bedoeld om te bepalen of je 

vanwege het geld beter wel of niet kunt schei-


