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nen de veelheid aan evidence-outcome
medisch denken en handelen in ons vak,
geen overbodigheid. Ook al begint dat
denken, mede door schrijvers als Peter
Rober, wel degelijk te verschuiven en raken
artsen en psychotherapeuten, onder wie ik
zelf, steeds meer doordrongen van het
gegeven dat het in de geneeskunde om
meer draait dan om genezing alleen
(Van Dalen, 2017).
Rober reikt ons met dit boek opnieuw
aan hoe we over dat ‘meer dan genezing’
met onze cliënten in gesprek kunnen
komen. En te ontdekken dat ook het ‘nietgezegde’ of zwijgen in deze dialoog van
grote betekenis is. Zodat patiënten, cliënten en hun gezinnen met elkaar verbonden
blijven en met goede moed voorwaarts
kunnen. En wij met hen.
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Vlaanderen en geeft opleiding in bemid
deling. In het boek vertelt ze haar verhaal rond ‘ontwikkelingsgericht’ bemiddelen.

Vicky Maes

Evers vertrekt vanuit de overtuiging dat
mensen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen. ‘Met onze vrije wil kunnen wij kiezen wat we doen met ons inherent vermogen tot ontwikkeling en groei
[…] De mens kan zijn ontwikkeling bevorderen en zo worden wie hij in wezen is’
(p. 29-30). De auteur vond hiervoor inspiratie in het oeuvre van Krishnamurti, de uit
India afkomstige spiritueel leraar. Ze
gelooft dat de mens een ver gelegen einddoel heeft, namelijk de volle potentie van

Volgens de achterflap van het boek richt de
auteur zich tot een brede doelgroep van
gebruikers, bemiddelaars en beleidsmensen. Gebruikers komen te weten wat ze
kunnen verwachten van bemiddeling, en
bemiddelaars worden zich meer bewust
van hun visie en werkwijze. Diana Evers,
gediplomeerd gezinssociologe, is mede
oprichter van het Mediation Instituut
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zijn mens-zijn als lichamelijk en geestelijk
wezen ontwikkelen (p. 61).
Vanuit deze visie omschrijft Evers conflicten als situaties waarin mensen met
elkaar ver-wikkeld (p. 49) zijn. Eigen aan
conflicten is dat ze escaleren, aldus de
auteur. Toch stelt ze dat we op elk moment
de keuze hebben de escalatie te stoppen.
We kunnen bepalen hoe we met de situatie
willen omgaan en erop antwoorden (res
ponderen) in plaats van te reageren. Daar
ligt dan ook het groeimoment of de ontwikkelingskans die de bemiddelaar laat
zien.
Het ontwikkelingsgericht bemiddelen
is volgens Evers geen nieuw model; het
schuift een basishouding naar voren en wil
een methode aanbieden die gegrond is op
‘een ontwikkelingsdenken’ (p. 59). Deze
vorm van bemiddelen integreert elementen uit de verschillende bemiddelings
modellen en beschrijft wat mensen nodig
hebben om te kunnen ontwikkelen en hun
verschillen te begrijpen, aanvaarden en
overstijgen. De ontwikkelingsgerichte
bemiddelaar stimuleert mensen te onderzoeken op welke dimensies ze vastlopen:
de feitelijke, intrapersoonlijke en interpersoonlijke dimensies (Boszormenyi-Nagy,
2000). Hij werkt ook op de dimensie van de
relationele ethiek en ziet cliënten in hun
ongekende of niet gebruikte vermogens
tot liefde, verbondenheid en mededogen.
De wijze waarop de cliënten hun conflictverhaal vertellen, geeft reeds aanwijzingen voor de ontwikkeling die nodig is
en welk bemiddelingsverhaal hierbij kan
helpen. Volgens de auteur omvat het ontwikkelingsgericht bemiddelingsverhaal
drie verhalen: het Kleine verhaal, het Middenverhaal en het Grote verhaal.
Het Kleine bemiddelingsverhaal biedt
een methode tot probleemoplossing bij
lage escalatie of zogenaamd koude conflicten. De gehanteerde methode lijkt op het

principieel onderhandelen van Fisher, Ury
en Patton (1995).
Het Middenverhaal wordt ingezet wanneer vooral de omgang met elkaar of de
relatie het probleem is. Volgens Evers moet
de relatie eerst ontward en opgehelderd
worden. Daarna moet een nieuwe relatie
worden ontwikkeld, om samen het probleem te kunnen oplossen.
Het Grote verhaal kan helpen bij sterk
geëscaleerde conflicten en opgehelderde
conflicten die om afronding vragen. Het
zegt dat conflicten diepe transformatie
momenten zijn waarbij de betrokkenen
kunnen komen tot verzoening en vergeving. Het Grote bemiddelingsverhaal biedt
ruimte om existentiële stappen te zetten.
‘Cliënten komen tot het besef dat wat ze
vandaag met hun conflict doen of nog
willen doen, niet alleen zin en betekenis
heeft voor henzelf, voor de andere betrokkenen en voor hun bredere context, maar
voor de hele mensheid’ (p. 114). Deze cliënten staan voor de existentiële vragen wie
ben ik in dit conflict? En wie wil ik zijn?
De auteur besluit dat zolang er conflicten zijn en we geen innerlijke vrede in
onszelf vinden, er ook geen vrede in de
wereld kan komen. Bemiddeling draagt
hiertoe bij: ‘Wie tijdens een bemiddeling
heeft mogen ervaren hoe een strijdrelatie
zich heeft omgezet in samenwerking […]
zal middelend omgaan met verschillen en
anderen helpen dit ook te doen door hen
bemiddelingsgericht te leiden’ (p. 147).
Het aspect ‘ontwikkelingsgericht’ komt in
het boek van Evers uitvoeriger aan bod dan
het aspect ‘bemiddelen’. De auteur lijkt te
vertrekken vanuit het individu en gaat
ervan uit dat mensen vanuit zichzelf
groeien. Als systeemtherapeut mis ik de
invloed van de context. Waar is aandacht
voor wat goed loopt, voor de vele goede
bedoelingen, de enorme inzet, de aandacht
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voor emoties als signalen met een relationele betekenis? Ook de complexiteit van
menselijke verhoudingen en familie
geschiedenissen komt niet aan bod.
Als bemiddelaar mis ik een bespreking
van een aantal cruciale elementen van het
bemiddelingsproces: een duidelijke visie
op onderhandelen, op de invloed van de
juridische context, van machtsposities en
mogelijke onevenwichtigheden. Welk
verloop dient een bemiddeling te hebben?
Wat zijn de mogelijke valkuilen? Welke
ethische principes dient de bemiddelaar te
hanteren? Wat is het achterliggende psychologisch model? Hoe vertaalt dat alles
zich in concrete interventies?
Verder is het spirituele mijn ding niet.
Wat voor mij een brug te ver is, is ervan
uitgaan dat mensen die komen voor
bemiddeling willen veranderen, groeien,
ontwikkelen, ook al spreken ze deze wens
niet op deze manier uit. ‘Ze vragen om een
leermoment, een leerproces van iets wat ze
op dit moment willen ontwikkelen om uit
het conflict te komen. En dat kan van alles
zijn: perspectief verbreden, inzicht krijgen
in zichzelf en de ander, leren omgaan met
sterke gevoelens, een communicatiepatroon doorbreken’ (p. 48). In mijn ervaring
wensen cliënten vaak niet meer dan een
overeenkomst over hun meningsverschillen.
Tot slot vraag ik me af waar in dit model
de scheidingslijn met psychotherapie ligt.
In bemiddeling dienen emoties en relationele spanningen vooral een niet storende
plaats te krijgen, zodat mensen welover
wogen voor een oplossing kunnen kiezen.
In dit model lijkt het erop alsof ze door
gewerkt moeten worden in functie van
persoonlijke groei, wat mijns inziens eerder tot de taakstelling van de psychotherapie behoort.

Evers brengt een enthousiast verhaal over
de kracht van bemiddeling, een moedige
keuze. Vraag is of ze op deze manier haar
boodschap kan overbrengen. Na het lezen
van het boek blijf ik wat in het duister
tasten wat betreft de concrete invulling
van het ontwikkelingsgericht bemiddelen.
De vele grote woorden geraken niet
omschreven en vertaald naar de praktijk.
Het boek komt bij momenten dan ook over
als een geloofsbelijdenis.
Voor wie wil weten wat bemiddeling
precies is of hoe een bemiddelaar te werk
moet gaan, is dit boek eerder een teleurstelling. Daarbij aansluitend is het jammer
dat de bronvermelding ontbreekt voor
bemiddelaars die zich willen verdiepen in
de verschillende modellen waar Evers haar
mosterd haalt.
De kracht van Evers’ verhaal is evenwel
dat het bemiddelaars aan het denken zet
over hun eigen visie en werkwijze en hen
kan inspireren hun perspectief te verruimen.

Vicky Maes werkt als systeemtherapeut en
erkend bemiddelaar in familiezaken in een
eigen praktijk in Dilbeek. Daarnaast is zij
supervisor bij een Centrum voor Algemeen
Welzijnswerk en trainer voor opleidingen
tot bemiddelaar in familiezaken. E-mail:
info@vixconsult.be.
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