
Communicatie en vooral 
de wijze waarop we met 
elkaar communiceren 

vormt een belangrijke bron 
voor conflicten. De meeste 
communicatie vindt plaats 
door wat we niet zeggen, maar 
overbrengen met non-verbale 
communicatie zoals gezichts-
uitdrukkingen, oogcontact, 
lichaamshouding en toon-
hoogte.

Man-vrouwcommunicatie
Dat mannen en vrouwen el-
kaar regelmatig niet begrijpen 

en uit dit onbegrip conflic-
ten voortkomen, kan onder 
meer worden geweten aan 
het doel waarvoor mannen 
en vrouwen communiceren. 
Uit studies blijkt dat mannen 
communicatie in de regel ge-
bruiken voor informatieover-
dracht. Vrouwen gebruiken 
communicatie – naast infor-
matieoverdracht – ook voor 
het maken van een connectie 
met mensen, het tonen van 
empathie of simpelweg het 
uitwisselen van ervaringen. 
Vrouwen gebruiken vaak ook 

meer woorden en meer over-
drijvingen dan mannen (jij 
doet nooit moeite om mij mee 
uit eten te nemen, ik moet het 
altijd zelf initiëren), hetgeen 
door mannen wordt ervaren 
alsof vrouwen emotioneler 
communiceren. De mediator 
dient er bedacht op te zijn dat 
verschil in communicatiege-
drag te herleiden kan zijn tot 
man-vrouwverschillen, maar 
dit is geen regel. Verschil in 
communicatie kan ook liggen 
in het verschil in maatschap-
pelijke positie of cultuur. 

Communicatie tijdens de 
mediation
Wanneer mediators vooraf-
gaand aan de mediation aan-
geven dat zij niet de oplossing 
voor partijen zullen bedenken, 
is dat dikwijls een moment 
van verwarring bij partijen. 
Waarom zitten we hier dan, 
wij willen toch een oplos-
sing en zelf komen we er niet 
uit, is de boodschap die op 
die momenten door partijen 
wordt gegeven. Een belang-
rijke taak voor de mediator is 
om de verstoorde communi-
catie te herstellen. Tijdens de 
mediation worden veel voor-
komende communicatiepatro-
nen die zich voordoen in een 
conflictsituatie zichtbaar voor 
de mediator. De één valt aan, 
en hij of zij vindt volledig dat 

hij alle recht van spreken heeft 
en de ander verdedigt en pro-
beert aan te tonen dat hij wel 
zijn best heeft gedaan of wel 
goede bedoelingen heeft. De 
verdediger wordt defensief en 
alert of gaat in de tegenaanval. 
Een tegenaanval veroorzaakt 
weer defensief gedrag van de 
ander en een vervolgaanval. 
In sommige gevallen leidt een 
dergelijke conflictsituatie tot 
minachting voor elkaar met als 
mogelijk gevolg dat er verbale 
agressie optreedt en partijen 
elkaar onderbreken tijdens het 
gesprek. De één luistert allang 
niet maar is enkel zijn beurt 
aan het afwachten om zijn ver-
haal te vertellen. De partij die 
aan het woord is gaat in der-
gelijke gevallen steeds sneller 
praten om te voorkomen dat 
de ander inbreekt. De mediator 
begeleidt partijen door inter-
rupties bespreekbaar te maken 
en partijen kenbaar te maken 
dat eenieder evenveel spreek-
tijd krijgt. 
Door te communiceren over 
de communicatie en de juiste 
open vragen te stellen tracht 
de mediator partijen weer in 
staat te stellen naar elkaar te 
luisteren. Begrip voor elkaar 
kan worden bevorderd doordat 
de mediator de eigenlijke bood-
schap achter de communicatie 
op tafel krijgt. Ontrafelen van 
hetgeen niet gezegd wordt.
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van de Caribbean Mediators Asso-
ciation. CMA wordt gevormd door 
mediators woonachtig en werkzaam 
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rijk der Nederlanden en Suriname. 
CMA stelt zich ten doel dat media-
ton als vorm van conflictoplossing 
breed wordt ingezet. Meer weten 
over mediation? Bezoek onze web-
site: www.cmamediators.com.

Mediators communiceren 
over communicatie

Wellicht herkent u de volgende situatie. Met 

regelmaat stuur ik mijn partner uitgebreide 

berichten via WhatsApp, waarvan ik zeker 

weet dat ik daar diverse vragen in heb ge-

steld of meerdere onderwerpen aan de orde 

heb gesteld. Hierop antwoordt hij dan – met 

regelmaat – kort en bondig met oké. Waarna 

ik mij afvraag wat precies van alles dat ik heb 

gezegd, oké is. Soms volgt er onvermijdelijk 

een discussie.

door Didi Wildeman


