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Door Carolijn Winnubst

In deze laatste bijdrage in de serie Mediationopleidingen laten wij, op aangeven van Steve Whittaker, Marion 

Uitslag aan het woord. Zij is directeur van de mediationopleiding van de Hogeschool Utrecht. In deze serie heeft de 

redactie gesproken met in totaal vier directeuren of opleiders van een MfN-erkend opleidingsinstituut. Over wat 

hen bezighoudt, hoe zij aankijken tegen het vak en welke ontwikkelingen zij zien op het gebied van mediation en 

mediationopleidingen. 

Marion Uitslag: ‘Je moet eerst 
van het conflict gaan houden’ 

V ertelt u eerst iets over uzelf en over de mediationoplei-
ding van de Hogeschool Utrecht.
Na mijn VWO ben ik op de sociale academie terechtge-

komen. Ik had als kind ooit een maatschappelijk werkster aan 
het werk gezien en ik was zó onder de indruk van wat daar los 
kwam, dat ik dacht: dát wil ik ook kunnen. Na mijn afstude-
ren met het diploma Cultureel werk in mijn zak ben ik 
eigenlijk per ongeluk – gelukkig aan de goede kant van de 
streep – in het Pieter Baan Centrum terechtgekomen: als 
maatschappelijk werkster. De twaalf jaren daar waren reuze 
interessant. Wat ik het meeste interessant vond, was de vraag: 
hoe kan het zo lopen in een mensenleven dat iemand de 
hoofdrol krijgt in een conflict, dat eindigt in een ernstig 
crimineel feit? Deze baan bood alle gelegenheid om die vraag 
uit te zoeken. Intussen was ik ook rechten gaan studeren 
omdat ik wilde weten wat de enkele juristen werkzaam voor 
het Pieter Baan Centrum zo ‘machtig’ maakte. De studie heeft 
mij vooral laten zien dat juristen een specifieke kijk op een 
zaak hebben, waaraan zij stevig vasthouden. Gedragskundigen 
zijn daarentegen meer geneigd met elkaar te overleggen totdat 
zij overeenstemming hebben bereikt. 
Nadat ik de rechtenstudie had afgerond, ging ik het vak 
rechten doceren aan de Hogeschool Utrecht (HU). Dit voedde 
mijn overtuiging dat een zuiver juridische benadering onrecht 
doet aan de sociaalpsychologische kant van menselijke 
problemen en dat alleen een sociaalpsychologische benadering 
de juridische problematiek ondersneeuwt. Ik zocht dan ook 
naar een meer allround benadering. Toen mediation op mijn 
pad kwam, wist ik dat dit de werkwijze was waarmee ik die 
verbinding tot stand kon brengen.

Na een mediationopleiding bij het ADR Instituut heb ik met 
mijn voormalige collega Simone Kalff, en later met Margreet 

Breukelaar, HU Mediation vormgegeven. Een centrum dat 
zich bezighoudt met mediation in al zijn facetten: een combi-
natie van opleiding, onderzoek en praktijk. Sinds 2007 ben ik 
hiervan (mede)directeur. Als het gaat om de opleidingen 
verzorgt HU Mediation op dit moment de enige post-hbo 
mediationopleiding in Nederland. Het is de langste MfN-
geregistreerde basisopleiding. We geven een intensieve Engels-
talige summer course op het gebied van communicatie, conflic-
ten en conflictstijlen, en ontwikkelen en verzorgen andere 
opleidingen op maat. HU Mediation is er ook voor onder-
zoeksvragen en is gelieerd aan het kenniscentrum van de 
faculteit Maatschappij en Recht. Daarnaast hebben we een 
samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht waarbin-
nen jaarlijks een mediationcongres wordt georganiseerd. De 
drie terreinen bevruchten elkaar op een zeer positieve wijze. 
Dat zien wij als de meerwaarde van ons instituut: we proberen 
alles met elkaar te verbinden. Zo komen er vanuit het praktijk-
gedeelte (interne of externe mediations door MfN-register-
mediators) dilemma’s die in het kenniscentrum verder worden 
onderzocht en worden gedeeld in de opleiding, en vice versa. 

Er komt binnenkort een boek uit over macht aan de media-
tiontafel. Hoe gaan wij als mediators om met mensen die (on-)
machtig zijn? Ik had laatst een werkgever en werknemer aan 
tafel en op een gegeven moment vroeg ik aan de werknemer of 
hij bang was zijn baan te verliezen (antwoord: dat wist hij 
eigenlijk niet) en daarna vroeg ik hetzelfde aan de werkgever 
(antwoord: nee). Met name degene die zich in de betere positie 
bevindt, is zich hiervan niet altijd bewust. Terwijl het echt 
verschil maakt en de dynamiek in het gesprek bepaalt. Als 
mediator moet je hiervan weet hebben. Datzelfde geldt voor 
verlies en conflict, dat vind ik ook een interessante combinatie. 
Onder veel conflicten zit verlies of angst voor verlies. Mensen 
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voordeel van meer regulering is dat het voor de mensen die 
niets van mediation en mediators weten, inzichtelijker wordt. 
Het geeft iets meer houvast. 
Ik ben ook peer reviewer voor de MfN en instituutassessor en 
dat maakt dat ik veel zie. Soms merk ik dat het vak nog niet 
eigen is en soms juist wel, hoewel niet helemaal volgens het 
boekje. En dat is de andere kant: de kwaliteitsbepalingen 
zeggen in mijn optiek niet dat een mediator die daaraan niet 
wil of kan voldoen, geen goede mediator is. Ik vind het erg dat 
mensen die affiniteit met mediation hebben afhaken. We 
leiden heel veel mensen op die het vak in de vingers hebben 
maar die niet altijd voldoende mediations kunnen krijgen. Ik 
geloof er overigens in dat het ‘mediationgedachtegoed’ ook van 
onderaf kan groeien. Denk aan buurtbemiddeling, de Eigen 
Kracht centrales, restorative justice, dat zijn geweldige bewegin-
gen. We hebben als instituut samen met de Universiteit Leuven 
ooit een conflictwijzer gemaakt (een instrument voor profes-
sionals om conflicten te analyseren en een gepaste methode van 

conflictafhandeling voor te stellen, www.comflictwijzer.eu, 
red.). Het uitgangspunt daarvan is dat daar waar mogelijk 
mensen zelf hun geschillen moeten oplossen. Ik heb ervaren 
dat wanneer mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen aandeel in het probleem, het dan wel goed komt.

Wat ziet u als de grootste uitdaging voor mediation en de 
MfN-mediator?
Mediation en mediationvaardigheden kunnen eigenlijk nooit 
voldoende verspreid worden. Het biedt een samenleving als 
deze zoveel meer. Sneller zaken aanpakken en minder juridise-
ren. Ik gun het mensen om zelf problemen op te kunnen 
lossen. Wat mij betreft is de grootste uitdaging om het 
‘waterlelieveld’ van mediations te vergroten. 
Mediators mogen minder bescheiden zijn. We hebben een 
geweldig vak, waar we ontzettend trots op kunnen zijn. In 
conflicthantering en op het gebied van communicatie hebben 
we veel te bieden. Ook in de samenwerking met anderen, zoals 
rechtbanken en advocaten. Met elkaar creëren we meerwaarde. 
Gelukkig ervaar ik dat de verbinding al vaker wordt gelegd.
Ik denk dat we ook breder naar ons vak moeten kijken. 
Conflicten staan namelijk niet apart, ze zijn onderdeel van het 
systeem. Je haalt mensen uit hun context en na afronding van 
een mediation gaan ze in hetzelfde systeem terug. Als het gaat 
om houdbaarheid van de mediationafspraken snap ik wel dat 
werkgevers over het algemeen tevredener zijn na verloop van 
tijd dan werknemers. Het is in een arbeidsorganisatie voor een 
werknemer immers moeilijker om de baas aan de afspraken te 
houden dan andersom. Het is interessant om je af te vragen 

in scheidingen zijn vaak zo gekwetst omdat zij hun houvast en 
zekerheden, waaronder hun toekomstperspectief, verliezen. 
Omgekeerd zie ik ook vaak dat als mensen een verlies lijden en 
ze een ander hiervoor verantwoordelijk kunnen maken, het 
verlies tot een conflict leidt. (Ook over dit thema hebben we 
een boek geschreven: Rouwconflict: regie op het hart).

Waar kun je een goede mediator aan herkennen? 
Een belangrijk kenmerk van een goede mediator is dat hij 
reflectief is. Binnen onze basisopleiding hebben we geprobeerd 
dat te borgen door gebruik te maken van een coach die samen 
met de cursist specifiek kijkt naar wat voor hem belangrijk is, 
waar hij op aan- of juist op afhaakt. Dat kan heel verschillend 
zijn: de een weet de oplossing al voordat het probleem 
gebakken is en de ander is bang voor de confrontatie. Een 
goede mediator zal als een mediation ingewikkeld verloopt, 
niet zo snel de conclusie trekken dat partijen zo lastig zijn. Zo 
denken partijen in een conflict over de ander vaak in termen 

van stoornissen. Het is duidelijk dat mensen in een conflict 
niet altijd op hun leukst zijn, negatieve eigenschappen worden 
uitvergroot. Iemand die egocentrisch is, wordt dan misschien 
een beetje een narcist. De slechtste kant komt boven en 
tegelijkertijd kijkt de ander door een vergrootglas naar dat 
gedrag. Daar moeten we als mediators mee om kunnen gaan. 
Verder vind ik het belangrijk dat je niet bang bent van het 
conflict. Ik zeg altijd: je moet eerst van het conflict gaan 
houden voordat je het wilt (laten) oplossen. De oplossing van 
het conflict ligt doorgaans ook niet in het aangedragen 
probleem zelf en tegelijkertijd kun je natuurlijk niet doen of het 
probleem er niet is. Onlangs beschreven de betrokkenen in een 
mediation de ‘kliko’ als het conflictonderwerp. Feit is dat in de 
kliko natuurlijk niet de oplossing zit, die zit in hoe die mensen 
met elkaar omgaan. Als mediator is het belangrijk mensen in 
conflict te helpen inzien wat ze willen bereiken. Ze weten 
meestal heel goed wat ze niet willen. In een omgangsconflict 
riep een vrouw onlangs dat de ander van alles verkeerd deed en 
al helemaal nooit luisterde. Ik vroeg haar toen: ‘Stel dat het 
onmogelijke gebeurt, hij gaat luisteren, wat zou u hem dan 
zeggen?’ En ze wist het niet. Ze was zo gefocust op de ander dat 
ze zichzelf was kwijtgeraakt. Het is soms ook moeilijk om te 
weten wat je nog wilt als je zo boos en gekwetst bent.

Wat wilt u kwijt over de ontwikkelingen op het gebied van 
mediation? 
Aan de ene kant vind ik het fijn dat er steeds meer naar 
kwaliteit wordt gekeken en dat de kwaliteitseisen worden 
uitgebouwd. Dat past ook bij een beroep in ontwikkeling. Een 

Feit is dat in de kliko natuurlijk niet de oplossing zit
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daar doe je het mee. Van belang is dat je én de interne commu-
nicatie goed op gang hebt, dus verbonden bent met jezelf, én 
tegelijkertijd verbonden bent en blijft met de ander. Dat is best 
een moeilijke opdracht.
Eigenlijk gaat het mij om de voortgang of de beweging, of het 
nu cursisten zijn of mensen aan de mediationtafel. In de 
trainingen is het geweldig om te zien dat cursisten groeien waar 
je bij staat, dat ze zaken aandurven die ze eerder niet aandurf-
den en van zichzelf dingen ontdekken die ze niet kenden. Ook 
in een mediation zie je de betrokkenen soms over hun eigen 
schaduw heen stappen.

Over de auteur
Carolijn Winnubst werkt als MfN-registermediator, bijzondere 
curator in jeugdzaken en adviseert/begeleidt inhoudsgedreven 
professionals en organisaties op het gebied van leren en 
ontwikkelen. Zij geeft trainingen op het gebied van 
communicatie, conflicten en professionele reflectie, onder 

andere voor de beroepsopleiding advocatuur. Ze is lid van de klachtencommis-
sie (politie-)eenheid Amsterdam.

hoe je mensen zover krijgt dat ze zich werkelijk en duurzaam 
verbinden met de oplossing van hun conflict. Ook het anders 
en meer betrekken van de omgeving van de conflictpartners 
zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen. 

Voor welke vorm van mediation ziet u meer toekomst dan op 
dit moment het geval is?
Ik hoop heel erg dat herstelbemiddeling in de toekomst meer 
wordt ingezet. Een gebeurtenis die eindigt in een crimineel 
feit, waarin mensen verworden tot verdachte/dader of slacht-
offer, zie ik als de escalatie in optima forma. Tegelijkertijd zijn 
de hoofdrolspelers in een strafproces naar de achtergrond 
geraakt. Het speelveld wordt bepaald door de advocaat en 
officier van justitie. In strafrechtmediations ontmoeten dader 
en slachtoffer elkaar en kunnen zij verantwoordelijkheid 
nemen en invloed uitoefenen. Ik ben zelf bij de pilot herstel-
bemiddeling bij de politie Utrecht betrokken, een pilot die 
voorkomt uit de aanpak in het kader van Vreedzame Wijk en 
Veilige Publieke Taak. Het komt ook voort uit mijn achter-
grond dat ik het zo mooi vind dat er in deze zaken door 
middel van mediation gekomen kan worden tot verzoening of 
herstel van de onderlinge verhoudingen.

Het thema van dit nummer van het Tijdschrift Conflicthante-
ring is modellen. Wat is het model waar u als mediator en 
opleider regelmatig mee werkt? 
Uiteindelijk verbind ik op grond van mijn werk- en onder-
zoekservaring verschillende modellen. Het is voor mij eigenlijk 
oninteressant met welk model gewerkt wordt. De kern is dat je 
doet wat bij je past, wat eigen is, en bovenal dat je doet wat de 
mensen aan tafel nodig hebben en het conflict vraagt. Als 
opleider ken ik de meeste modellen en in de opleiding is het 
belangrijk dat cursisten hiermee kennis kunnen maken, zodat 
zij hun eigen keuzes kunnen maken. Het betekent ook dat je 
jezelf altijd moet ontwikkelen. Mediation is een vak waarin je 
blijft leren, dat maakt het ook zo uitdagend.

Wat maakt dat u ook na al die jaren met zoveel plezier uw 
vak als mediator en directeur uitoefent?
Vooral omdat het geweldig is als mensen elkaar na afloop van 
een mediaton weer kunnen zien en niet alleen de ellende die ze 
met elkaar hadden. Als mensen bij binnenkomst elkaar niet 
aankijken en elkaar bij vertrek gewoon weer een hand geven, 
ben ik blij. Het is fantastisch als er begrip komt, maar dat kan 
niet altijd, soms is het maken van afspraken het hoogst 
haalbare.
Als directeur voel ik me met name in de opleiding heel 
verantwoordelijk voor het feit dat diegenen die wij opleiden 
ook zichzelf goed zien in het vak. En verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen rol en aandeel in een mediationtraject. 
Jij, als mediator, bent het allerbelangrijkste middel dat je inzet, 


