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Mediation wordt alom gezien als een geslaagd systeem om geschillen op te lossen. Maar 
waarom wordt er dan zo weinig gebruik van gemaakt? 
 
Een zakelijk conflict of ruzie met familie of de buren? Met een advocaat in de arm sta je zó voor 
de rechter. Die hakt de knoop wel door, en de zaak is opgelost. Dat ideaal van geschilbeslechting 
is echter al lange tijd aan erosie onderhevig. Er mag dan wel een beslissing zijn genomen door een 
onafhankelijke derde en een van beide partijen mag dan wel in het gelijk zijn gesteld – de scheve 
gezichten maken de onderlinge verhoudingen er niet beter op. 
‘In de rechtszaal worden conflicten opgelost door na te gaan wie wat fout heeft gedaan’, zegt 
prof.mr. Maurits Barendrecht, hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht. ‘Verder is het een systeem 
waarbij partijen, los van elkaar, actie ondernemen. De een stuurt een dagvaarding, de ander 
reageert daar weer op.’ Overheidsrechtspraak is, met andere woorden niet goed uitgerust om 
geschillen bij te leggen. ‘De suggestie is dat een beslissing op basis van regels een oplossing 
zouden bieden voor ieder conflict.  Als mensen gekrenkt zijn, en het probleem dat in hun leven 
speelt niet meer pratend kunnen oplossen, helpt het soms om op basis van abstracte regels de 
knoop voor ze door te hakken. Meestal kun je veel beter hun eigen gesprek weer op gang brengen,  
en alleen de dingen voor ze beslissen, die zij graag willen dat je beslist .’ 
Onder invloed van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, waarbij geschillen diepgaand zijn 
geanalyseerd, zijn ‘informele’ alternatieven van geschilbeslechting ontwikkeld, die de 
beperkingen van de ‘formele’ overheidsrechtspraak voor een groot deel opheffen. Nu het wetboek 
niet het panacee blijkt voor onze dagelijkse ruzies, kan beter worden gezocht naar creatieve 
oplossingen, zoals mediation. 
Barendrecht: ‘Om te beginnen moeten partijen elkaar niet meer de schuld geven, en bij de 
mediator krijgen ze daartoe de kans niet. Bij mediation werken partijen niet autonoom aan een 
oplossing, maar doen ze het samen. Mediation biedt hulp bij het onderhandelen. ’ 
 
Succesvol 
Samen werken aan een oplossing, onder begeleiding van een deskundige en onafhankelijke derde, 
en samen de oplossing accepteren. Dat klinkt mooi en de eerste ervaringen met mediation zijn dan 
ook positief. Zeker zestig procent van de mediations wordt succesvol afgerond. Ook Barendrecht 
kent de verhalen van mensen die enthousiast zijn over mediation. Daar wil hij dan ook niks aan af 
doen. Wel zit hij met een priemende vraag: als het systeem zo goed is, waarom wordt er dan zo 
weinig gebruik van gemaakt? 
‘De reden dat we een conflict niet zelf kunnen oplossen verhindert ook dat we kiezen voor 
mediation’, zo heeft zijn onderzoek naar het teleurstellende gebruik van mediation opgeleverd. 
‘Als een oplossing van het conflict tussen Jansen en Pietersen er niet meer inzit omdat ze elkaar 
niet vertrouwen, dan zal Pietersen ook niet accepteren dat Jansen mediation voorstelt. Hij zal al 
snel denken dat daar iets achter zit.’ En aangezien beide partijen moeten instemmen met 
mediation, zal het zo ver niet komen. 
In veel gevallen wordt mediation pas voorgesteld door de rechter, als beide partijen voor zijn 
hekje staan. Barendrecht noemt dat niet efficiënt. ‘Eerst wordt het conflict gejuridiseerd en staan 
mensen tot de tanden bewapend voor de rechter, die dan mediation oppert. Dat is dan verspilde 
energie want in die fase geloven partijen daar niet meer in. Ze staan juist voor de rechter omdat ze 
niet meer met de andere wilden praten. Moeten ze dan ineens toch naar een soort therapeut?’ 
 
 
Barendrecht stelt dan ook een andere benaderingswijze voor: de (civiele) rechter moet de 
technieken van mediation zélf gaan toepassen. ‘Uit onderzoek blijkt dat de rechter op de eerste 
plaats conflicten wil oplossen en pas als dat niet lukt conflicten wil beslechten. In die zin hanteert 
de rechter al mediationtechnieken. Maar dat zou nog meer moeten.’ De klassieke wijze waarop 



partijen elkaar voor de rechter bevechten, zou dan ook moeten worden verlaten, zegt Barendrecht. 
‘In zekere zin maken partijen die voor de rechter staan elkaar op een juridische manier uit voor 
rotte vis. Daar moeten we vanaf. Dagvaardingen moeten dus tot het verleden gaan behoren, 
partijen moeten het probleem (hun behoeften, wensen en zorgen) aan de rechter uiteen zetten en 
niet de verwijten en onderlinge meningsverschillen. Zo kan de overheid weer de basis bieden voor 
een civielrechtelijke geschiloplossing. En als dát niet meer lukt, dan kun je alsnog naar de 
mediator stappen.’ Of deze weg zal worden bewandeld, is echter maar de vraag. 
‘Overheidsrechtspraak heeft een monopolie en er zijn dus weinig prikkels om tot vernieuwing en 
verandering te komen.’ 
Dat een andere kijke van de overheid op conflicten  hard nodig is, blijkt uit recente affaires. De 
Amsterdamse taxi-oorlog, arbeidsonlusten bij de NS en recent het conflict tussen Dexia en de 
Legiolease-beleggers – steeds werden er volgens Barendrecht ‘verkeerde’ 
conflictbeslechtingsmethoden gebruikt. ‘Politieke zwaargewichten kwamen met eigen 
oplossingen die voor één partij onacceptabel waren. Ze hadden beter de condities kunnen 
verbeteren waaronder partijen samen tot een oplossing hadden kunnen komen. Mediation dus. 
Dan wordt er pas gewerkt aan communicatie waardoor partijen zelf oplossingen vinden. Waren 
deze conflicten aangepakt met mediation, dan was kans op slagen zeker hoger geweest.’ 
 
 


