
door Monique Soeter

adden we dit maar veel 
eerder gedaan”, was een 
gedachte die ik al snel 

had tijdens het eerste gesprek 
met onze mediator. Mijn part-
ner en ik zijn in eerste instan-
tie best goed uit elkaar gegaan. 
Geen hooglopende ruzies of 
een ander in het spel. Ook 
voorlopige afspraken over de 
kinderen liepen redelijk ge-
makkelijk. Ach, en als we dat 

allemaal kunnen, zullen we 
de formaliteiten als een conve-
nant en een ouderschapsplan 
ook best zelf in elkaar kunnen 
zetten. Zo ingewikkeld zal dat 
vast niet zijn!

Toch kwam het er op een of an-
dere manier maar niet van om 
samen over de toekomst, (fi-
nanciële) afspraken en de ver-
deling te praten. Elk gesprek 
werd heftiger en liep uit op 
een flinke discussie. Emoties 

namen in sneltreinvaart bezit 
van ons beiden waardoor het 
nog moeilijker werd om te pra-
ten. Op een bepaald moment 
waren we zelfs helemaal niet 
meer in staat om überhaupt 
met elkaar te praten. Pas toen 
we merkten dat deze situatie 
zijn weerslag had op de kinde-
ren, beseften we dat er nu toch 
echt iets moest gebeuren. Al 
gauw hoorde ik over mediation 
speciaal op gebied van echt-
scheiding, waarbij begeleiding 
in de communicatie wordt ge-
boden maar ook gesproken kan 
worden over onze financiële 
verdeling; we hadden tenslotte 
ook nog de discussie over ons 
huis voor ons uitgeschoven.

Wat een drempel was dit – ik 
spreek even voor mijzelf – 
maar ook een opluchting. Dit 
voelde ik al direct bij aanvang 
van het gesprek. Door de pret-
tige integere omgang en de 
onpartijdige houding van de 
mediator kwamen er openin-
gen, al in het eerste gesprek. Er 
volgden meerdere gesprekken, 
waarbij we telkens dichter bij 
oplossingen kwamen. Oplos-
singen die goed zijn voor de 
kinderen en voor onszelf, fi-
nancieel haalbaar en heel be-

wust gekozen doordat onze 
eigen wensen en belangen 
heel goed besproken werden. 
Hierdoor werden we in staat 
gesteld om samen tot heel fijne 
oplossingen te komen. De me-
diator liet ons allerlei opties 
bedenken hoe we dat wat we 
beiden graag wilden en nodig 
hadden, zouden kunnen rea-
liseren. Dit alles terwijl de be-
langen van ons beiden bewaakt 
bleven en alles goed op papier 
werd gezet. Ik voelde me echt 
in goede handen! Natuurlijk 
verliep niet alles zonder slag 
of stoot, maar ik kan wel één 
ding zeker stellen: dit hadden 
wij zelf, op de manier waarop 
we bezig waren, zo niet kun-
nen bereiken.”

Dit ervaringsverhaal is geen 
toevallige ervaring! Veel men-
sen die de keuze voor medi-
ation hebben gemaakt delen 
op een of andere manier de 
positieve invloed die de me-
diation op henzelf, als per-
soon, maar ook op het onder-
liggende conflict heeft gehad.

Mediation is geen wonder-
middel of speciale therapie-
vorm en ook lang niet voor 
elke situatie geschikt. Het 

is een gespreksvorm tussen 
twee partijen (of meer) die 
verwikkeld zijn in een con-
flict, die onder begeleiding 
van een neutrale en onpar-
tijdige derde (de mediator) 
gaan communiceren. Hier-
bij komen de belangrijkste 
wensen en belangen op tafel, 
zodat men zelf weer in staat 
is samen te communiceren 
en oplossingen te bedenken. 
Oplossingen die voor henzelf 
werken en daarmee draag-
kracht hebben voor de toe-
komst. Mediation is geschikt 
om toe te passen op vele 
soorten van conflicten. Denk 
daarbij aan conflicten over ar-
beid, echtscheiding, zakelijke 
conflicten en erfkwesties.

Dit artikel is geschreven door 
Monique Soeter, MfN-geaccre-
diteerd mediator en lid van de 
Caribbean Mediators Associ-
ation. CMA wordt gevormd 
door mediators woonachtig 
en werkzaam in het Caribisch 
deel van het Koninkrijk der Ne-
derlanden en Suriname. CMA 
stelt zich ten doel dat media-
ton als vorm van conflictoplos-
sing breed wordt ingezet. Meer 
weten over mediation? Kijk op 
www.cmamediators.com.
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Waarom mediation?
– Besparing van tijd, geld en stress
– Meer prettige omgang met elkaar en daarmee 
   behoud van de relatie (ook bij afscheid)
– Het levert een relatief snelle oplossing
– Oplossing is altijd op maat
– Oplossingen zijn duurzaam, voor de lange termijn
– Het proces en de oplossing liggen in eigen hand
– Hoge mate van tevredenheid

Mediation, een ervaringsverhaal
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