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door Monique Soeter

Wil je mijn aura 
lezen? 
De grappigste re-
actie kwam van 

een jonge en vlotte dame, 
werkzaam bij een bank hier 
op Curaçao, die heel spon-
taan riep: “Oh, wat leuk dat 
jij mediator bent. Ik wil heel 
graag een keer een afspraak 
maken!” Ik zei: “Natuurlijk 
kan dat, wat vervelend dat 
je in een situatie bent beland 
waardoor je een beroep op 
mij wilt doen. Met wie en 
waarom heb je een conflict?” 
Zij zei: “Conflict? Nee hoor, 
gelukkig niet. Maar je kunt 
toch voorspellingen doen en 

mijn aura lezen?” Ik vroeg 
of ze een medium bedoelde, 
waarop ze enthousiast ‘ja’ 
antwoordde. Nou, ik hoef 
niemand uit te leggen dat we 
daar gauw uit waren. Ze was 
overigens wel teleurgesteld 
dat ik uiteindelijk geen rea-
ding kon geven.

Gegarandeerde 
oplossing?
Biedt mediation een oplos-
sing? Het juiste antwoord is 
soms, misschien zelfs vaak, 
maar het is nooit een garan-
tie. Het slagen van een medi-
ation hangt, naast een aantal 
andere factoren, altijd af van 
de bereidheid van de conflict-
partijen om mee en samen te 
werken aan het zoeken naar 

een oplossing. De mediator 
faciliteert en ondersteunt hen 
in de communicatie die hier-
aan ten grondslag ligt, maar 
de oplossing ligt bij partijen 
zelf.

Geen therapiesessie 
voor mij!
Sommige mensen zijn bang 
om te belanden in een thera-
piesessie. Natuurlijk spelen 
emoties een rol bij mediation, 
vooral wanneer emoties in de 
weg staan van het nemen van 
eigen sterke keuzes en het ko-
men tot goede oplossingen; 
maar het is geen vorm van 
therapie. Wanneer de emoties 
op tafel komen, opgeruimd/
opgehelderd worden, kom je 
dichter bij het doel van de 
mediation: partijen zelf in 
staat stellen een goede oplos-
sing te kiezen die bij hen past 
en waarmee ze verder kun-
nen.

Fijn dat de beslissing 
nu uit handen 
wordt genomen!
Soms zijn mensen op een 
punt dat ze alle hoop verlo-
ren hebben om er zelf uit te 
komen. Ze wenden zich dan 
tot een mediator om de beslis-
sing voor hen te nemen. Het 
gaat juist niet om wat de me-
diator vindt of waar je denkt 
recht op te hebben. De kracht 
van mediation ligt juist in de 
schaduw van het recht, waar-

bij de nadruk ligt op het ko-
men tot een oplossing door 
partijen waarmee ze ieder 
voor zich verder kunnen. De 
mediator zorgt middels be-
geleiding in de communica-
tie ervoor dat er een klimaat 
wordt gecreëerd waarbinnen 
dat mogelijk wordt.

Ik zal blij zijn als ik de 
ander nooit meer 
hoef te zien!
Verschillende keren gaven 
partijen aan dat mediation 
voor hen geen geschikte vorm 
zou zijn. “Ik heb geen enkel 
belang om het goed te maken, 
ik zal blij zijn als die persoon 
uit mijn leven verdwenen is.” 
Mediation gaat niet om het 
herstellen of proberen te lij-
men van de relatie. Waar het 
wel om gaat is om het contact 
en de communicatie zo te la-
ten verlopen dat er voldoende 
basis is voor weloverwogen 
overleg, zodat je desgewenst 
op een gezonde manier uit el-
kaar kunt gaan.  
  
Laat je goed 
informeren
Bij de overweging naar me-
diation vindt er altijd een in-
take plaats, telefonisch of om 
de tafel met beide partijen en 
veelal gratis. Hierbij hoor je 
OF en WAT mediation in jul-
lie geval wel of niet voor jul-
lie zou kunnen betekenen en 
beslis je uiteindelijk zelf of je 

er wel of niet mee verder wilt 
gaan op basis van de juiste in-
formatie. 
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Monique Soeter, MfN-geac-
crediteerd mediator lid van 
de Caribbean Mediators Asso-
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door mediators woonachtig 
en werkzaam in het Caribisch 
deel van het Koninkrijk der 
Nederlanden en Suriname. 
CMA stelt zich ten doel dat 
mediaton als vorm van con-
flictoplossing breed wordt in-
gezet. Voor meer informatie: 
www.cmamediators.com.

Misverstanden over mediation!
Als mediator ben ik vaak benaderd met vra-

gen over de inhoud en verwachtingen als het 

gaat over mediation. Daarbij zaten een aan-

tal grappige uitschieters. Omdat mijn contac-

ten vast niet de enigen zijn die mediation, en 

de betekenis daarachter, niet kennen of kun-

nen plaatsen leek het me goed eens een paar 

van deze veel voorkomende misverstanden 

uit te lichten.


