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Managementsamenvatting 
 
In 2017 is een herhaalonderzoek gedaan naar de stand van mediation bij gemeenten, in aansluiting 
op een dergelijk onderzoek van 2007 en 2012. Het onderzoek was in opdracht van VMO, NfM en 
NMV. Deze online survey had een hoge responses rate (41%). Data werden verzameld met Qualtics 
en geanalyseerd met SPSS. Drie databases moesten gecleand en geharmoniseerd worden.  
Het karakter van de meeste vragen was multiple repsonses, hetgeen statistisch specifieke vraagstuk-
ken geeft. Respondenten (informanten) zijn veelal ambtenaren met een juridische functie. Soms 
hoofd van de afdeling juridische zaken of secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Van de res-
pondenten is 30% mediator. 
 
Een bijzonder complicerende factor is dat de terminologie diffuus is. Mediationmethoden en tech-
nieken vonden we in 22 verschillen termen, sommige idiosyncratisch. Mediation en wat daar alle-
maal onder verstaan kan worden, worden gedaan door 31 verschillende entiteiten. Dat dat validi-
teitsproblemen geeft, spreekt voor zich. Onderzoekers voelden zich genoodzaakt een stipulatieve  
definitie en omschrijving vooraf te presenteren, zodat de lezer weet hoe opmerkingen van onderzoe-
kers te plaatsen. Een tweede complicerende factor is dat de data zeer incompleet zijn omdat er bij 
gemeenten geen goede data worden bijgehouden. 
 
Formele mediation komt nauwelijks voor. In 13% is er een protocol voor een soort mediationproce-
dure. Ruimtelijke ordening, vergunningverlening, contractering en interactief beleid worden als 
goede domeinen voor mediation gezien.  
 
Er lijkt een hiërarchie van beslissingen als er conflicten dreigen/zijn: 1) eerst informeel zelf proberen 
op te lossen, 2) bij bezwaar/klacht telefonisch contact om informeel op te lossen, 3) wijzen op moge-
lijkheid indienen bezwaarschrift of klacht, 4) indien mogelijk, toepassing mediation, 5) in geval van 
bezwaar: bezwaarschriften- of klachtencommissie probeert informeel te bemiddelen. 
 
De organisatorische ontwikkelingsfase van mediation in de gemeente is te omschrijven als pioniers-
fase. Vrijwel nergens is een institutioneel contactsysteem of casemanagement. In de helft van de ge-
vallen bepaalt de behandelend ambtenaar zelf of mediation zinvol is. Die ambtenaar bemiddelt dan 
vaak ook zelf, zowel met als zonder overeenkomst. Bij de beslissing tot mediation is het afdelings-
hoofd van het domein dominant. 
Om toepassing van mediation(-vaardigheden) tot succes te maken wordt een betere scholing van 
medewerkers en cultuurverandering bij medewerkers genoemd. Niet zozeer het opzetten van een  
pool van mediators of benoemen van een in- of externe mediator. 
 
De trigger tot mediation lijkt het bezwaarschrift of de klacht te zijn (samen 49%). Er zijn ook preven-
tieve activiteiten als er een conflict voorzien wordt (17%), voordat (12%) of nadat de gemeente een 
besluit neemt/heeft genomen (13%). Het aantal bezwaarschriften op jaarbasis is op grond van deze 
data niet inzichtelijk te maken. 
 
Of de uitkomsten van mediation bindend zijn voor de gemeenten wordt niet helder. Men werkt met 
zogenaamde (pools van) interne mediators. De gemiddelde capaciteit wordt geschat tussen de 0,2 en 
0,5 fte tijd op jaarbasis. Er is geen inzicht over de tarieven voor externe mediators. 
 
Gemeenten betrekken burgers bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij 27% van de activitei-
ten betreft dat echte invloed, 73% van de activiteiten heeft geen enkele invloed. 
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We zijn somber in onze conclusies. Mediation bij gemeenten komt eigenlijk zelden voor, behalve bij 
eigen arbeidsconflicten. Mediation, als concept, is in de loop van de jaren verwaterd. 
Het is een semantische flirt met woorden, met empty signifiers (begrippen die geen betekenis meer 
hebben of alle betekenissen kunnen hebben). Mediation bij de gemeente is een ‘simulacrum’: een 
kopie van iets waar geen origineel van is. 
 
Dat lijkt een insitutioneel verhaal. Want, ook moet gezegd worden dat individuele ambtenaren zich 
naar eer, geweten en beste kunnen, steeds meer inzetten om conflicten met de omgeving te beheer-
sen. Dat gebeurt met van alles, als het maar geen mediation is ….  
 
Mediation is zinvol en effectief bij specifieke toepassingscriteria. Bij de oneindig veel conflicten die 
gemeenten hebben, lijkt het steeds alsof die toepassingscriteria er eigenlijk nooit zijn. En als ze er wel 
zijn, dan gebeurt het niet! Dat is op zijn minst merkwaardig. Het is niet duidelijk of dat komt door 
verkeerde selectie, diagnose, of instrumentarium of dat andere overwegingen een rol spelen.  
 
Er is sprake van een variëteit aan diffuse, zogenaamde ‘informele’ werkvormen die zich aan elke for-
maliteit lijken te onttrekken en het karakter hebben van ‘one-size -fits-all’. Aan de eerste de beste 
locale pedicure worden hogere eisen gesteld. Provocerend gezegd als variant op: ‘als ze maar blond 
is’: ‘als het maar informeel is’.  
  
Dat daarmee grote juridische en maatschappelijke risico’s gelopen worden, lijkt nergens een punt 
van zorg. Het terug willen dringen van klachten en bezwaarschriften als succesindicator van een der-
gelijke diffuse aanpak is dubieus. Voordat je het weet, worden dat managamenttargets en gemeen-
ten vergelijkbaar met Ryanair die stewardessen straft als ze niet genoeg krasloten en parfum verko-
pen. 
 
Wil men het niet en/of kan men het niet georganiseerd krijgen en/of zijn er echt geen situaties waar 
mediation effectief ingezet zou kunnen worden? Dit onderzoek komt er niet achter. 
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Perspectief van de onderzoekers 
 
Ter voorkoming van misverstanden expliciteren onderzoekers hier hun perspectief: 

 
“Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neu-

trale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onder-

handelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen 

tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvor-

ming te komen.”1 

 
Expliciet en impliciet wordt in dit onderzoek uitgegaan van de condities waaronder MfN-registerme-
diator werkt (reglementen en modellen) en dat wordt als zodanig beschouwd als een verfijning van 
bovenstaande definitie.2 
 
MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken vol-
gens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder 
van het MfN-register, heeft opgesteld. 
 
Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘media-
tionreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, 
beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de 
fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en 
vertrouwelijkheid).  
 
Voor mediators die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan is er het ‘statuut voor de interne media-
tor’. 
 
MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). 
Meer informatie hierover vindt u onder klacht over een MfN-registermediator. 
 
Een mediation start zodra er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin spreken 
partijen af dat zij zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Wan-
neer er andere personen bij de mediation aanwezig zijn dan de mediator en de partijen (en eventu-
eel hun vertegenwoordigers en adviseurs), dan zorgt de mediator ervoor dat deze personen een ge-
heimhoudingsclausule ondertekenen.  
 
Met andere woorden: als er in dit rapport gesproken wordt van mediation wordt daarmee boven-
staande opvatting gevolgd. 
  

 
1 Brenninkmeijer, A. F. M., Bonenkamp, H. J., Van Oyen, K., & Prein, H. (Eds.). (2017). Handboek Mediation (6e ed.). 

Den Haag: SDU. 
2 Bron: https://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/  
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Voorwoord 
 
Bij gemeenten in ons land zijn ambtenaren en bestuurders elke dag intensief naar eer, geweten en 
beste kunnen, bezig met het wel en wee van hun gemeente. Dat loopt in het algemeen gewoon 
goed. Soms zo goed dat we het ons niet eens meer realiseren. Pas als we terug van vakantie uit het 
buitenland komen, valt het ineens – even maar – op: dat de straatverlichting gewoon werkt, dat het 
plein na de markt vrijwel direct na afsluiting schoon is, dat de bewegwijzering klopt, dat …. 
 
Maar niet altijd. Er worden beslissingen genomen waar bedrijven of burgers het volledig mee eens 
zijn. Of andersom, het volledig niet mee eens zijn. Er worden fouten gemaakt, soms is het niet altijd 
doorzichtig, soms verdient het niet de hoofdprijs. Waar gehakt wordt, vallen spaanders, zeggen we 
dan. 
 
De verhouding overheid en burgers en bedrijven is aan het veranderen. Er komen steeds meer taken 
naar de gemeente. De complexiteit van de gemeentelijke organisatie, de vraagstukken waar gemeen-
ten mee geconfronteerd worden, de snelheid van sommige processen, dat alles neemt steeds meer 
toe. 
 
Conflicten, dreigende conflicten, gedoe tussen burger en tussen bedrijven en de gemeente of onder-
ling, horen erbij. Dat is een eigenschap van het systeem, zeggen we dan. Dat is mooi gezegd, maar 
daar zitten ondertussen ook de risico’s. Juridische, financiële, reputatie, welzijn risico’s, om er maar 
enkele te noemen.  
 
Gemeenten hebben tal van instrumenten om conflicten vroegtijdig te detecteren, op te vangen of te 
behandelen. Sommige zijn in de wet gegeven, andere zijn in de praktijk ontwikkeld. Voor sommige 
wordt nieuwe of andere wetgeving voorbereid, voor andere moet er nog veel ontwikkeld worden. 
 
Dit onderzoek gaat daarover. Het zoekt naar de stand van zaken van mediation bij gemeenten. Dat is 
steeds het venster waardoor gekeken wordt. Mediation is een van de conflictmanagement instru-
menten dat in de wereld ver ontwikkeld is.  
 
Mediation is een intelligente methode om conflicten op te lossen als voldaan wordt aan specifieke 
toepassingscriteria. Als aan die toepassingscriteria niet voldaan wordt, blijkt het een tamelijk destruc-
tieve methode. Met andere woorden: toepassing van de mediationmethode is alleen zinvol en effec-
tief in de juiste situatie. Dat is de pragmatische bril waarmee onderzoekers van dit werk gekeken 
hebben. Onderzoekers expliciteren hun perspectief op mediation. 
 
Mediation bij gemeenten komt, als we het beestje dan toch maar bij de naam noemen zoals het in-
ternationaal en in ons perspectief gedefinieerd wordt, eigenlijk gewoon niet voor, zo vertelt dit rap-
port. Of dat komt omdat steeds maar bij al die conflicten die toepassingscriteria er nou net niet zijn, 
of dat er andere redenen voor zijn, daar kan alleen over gespeculeerd worden. Nauwelijks mediation, 
maar wel een grote flirt met mediation of met het woord mediation. Vandaar de prikkelende onder-
titel: ‘alles is mogelijk, zolang het maar geen mediation is’.  
 
Er is veel mogelijk, daarover gaat dit rapport dus ook. Met al het ‘anders dan’ mediation zijn velen 
naar eer, geweten, beste kunnen en overtuiging, bezig.  
 
Als je naar dat andere even pragmatisch kijkt als naar mediation, dan is de onbezorgdheid van dat 
andere wel voorbij. Daar kunnen we in dit rapport niet aan voorbij gaan. 
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Aanleiding 

In 2007 onderzochten de Vereniging Gemeente Mediation (rechtsvoorganger van de VMO) en SGBO 
(nu: BMC Onderzoek) hoe gemeenten staan ten opzichte van mediation. In dat jaar werd mediation 
geïntroduceerd bij gemeenten. Er is toen een digitale enquête gehouden onder de hoofden van de 
afdelingen juridische zaken van de gemeenten. Doel van het onderzoek was een antwoord te vinden 
op de vraag hoe gemeenten staan ten opzichte van mediation; wat ze stimuleert en wat ze ervan 
weerhoudt mediation toe te passen. 

Dat onderzoek is vijf jaar later op dezelfde digitale wijze herhaald. De VGM, in samenwerking met het 
NMI (De rechtsvoorganger van de MfN) wilde nagaan wat de verschillen waren ten opzichte van het 
eerste onderzoek. Men ging ervan uit dat mediation een zekere positie had verworven en wilde we-
ten wat dit zou betekenen voor de toekomst. In het onderzoek in 2012 zijn er deels nieuwe vragen 
toegevoegd om op die manier aandacht te kunnen besteden aan actuele ontwikkelingen. 

In de jaren na 2012 is het gedachtengoed rond mediation en mediationvaardigheden verder onder 
de aandacht gebracht van gemeenten. Daarnaast viel op dat ‘mediation’ een prominentere plaats 
kreeg in het stelsel van conflictbeheersing. Bij bijvoorbeeld echtscheidingen en arbeidsconflicten 
wordt mediation bijna standaard meegenomen in de keuze-opties. 

Op het moment van dit onderzoek (het derde kwartaal van 2017) is een wetsvoorstel ‘Wet bevorde-
ring mediation’ in voorbereiding. Het wetsvoorstel is in vergevorderde status maar of en wanneer 
bekrachtiging zal volgen, is nog niet duidelijk.  

Vijf respectievelijk tien jaar na de vorige onderzoeken is de digitale enquête wederom gehouden. 
Deels met een herhaling van de eerder gestelde vragen, voor een ander deel bestaand uit aanvul-
lende vragen, bijvoorbeeld over implementatie in de organisatie en in het systeem van gemeenten.  

Een extra reden voor dit derde onderzoek is dat er signalen zijn dat (interne) mediators weerstand 
ervaren bij zowel inwoners als bij hun gemeente om mediation toe te passen. Door middel van dit 
onderzoek wordt onder andere onderzocht of en in hoeverre weerstand in de praktijk daadwerkelijk 
wordt ervaren, wat daarvan de achtergronden zijn en of er een gerichte aanpak mogelijk is om even-
tuele weerstand weg te nemen. 

Om zicht te bieden op de terreinen en de verschillende wijzen waarop mediation en mediationvaar-
digheden binnen overheidsorganisaties worden toegepast, is dit onderzoek dus zowel verbreed als 
verdiept. Er ligt ook meer nadruk op de organisatorische context, voorwaarden, toepassingsgebie-
den, de toepassing in de te onderscheiden besluitvormingsfases en de betrokken actoren en gremia. 
 
Doelstelling van dit onderzoek is zicht bieden op de terreinen waarop mediation en mediationvaar-
digheden binnen gemeenten (zouden kunnen) worden toegepast en op de wijze waarop mediation 
en mediationvaardigheden binnen de gemeenten worden toegepast. 



Stand van zaken mediation bij gemeenten 2005-2017 

6/39 
 

Onderzoekstechnische opmerkingen 
 
• A-theoretisch informanten trendonderzoek, opgevat als pseudo longitudinaal data/panel data-

onderzoek. Vanwege design, datatype, uitvoering en type data voldoet dit onderzoek niet aan 
gestelde criteria hiervoor3. Dat heeft hier en daar beperkingen voor de interpretatie van de data 
en dientengevolge heeft dit onderzoek ook een kwalitatief karakter. 

• Datacollectie: online survey mei – september 2017, n = 160, response rate 160/388 = 41%. 

• Data-collectie instrument Qualtrics. 

• Data-analyse instrument SPSS. 

• Data-visualisatie Excel (enkele SPSS). 

• Antwoordcategorieën door onderzoekers bepaald, behalve open vragen. 

• Voornamelijk nominale of categorie data, voornamelijk meerkeuzevragen. 

• n = valid n. 

• mr = multi-respons n; er zijn veel multiple response vragen gesteld (meerdere antwoorden mo-
gelijk); voor een goed inzicht is aangegeven hoeveel responses er in totaal waren zodat de ver-
deling beter begrepen kan worden; dat wordt aangegeven met de afkorting: mr. 

• Gebruikelijke max. norm voor percentage ‘anders’: 5%; als de score hoger is, is dat een indicatie 
dat categorieën niet uitputtend bleken te zijn; dat heeft uiteraard implicaties voor de rest van de 
scores. Daar waar dat sterk opvalt, is extra informatiegegeven. 

• Kwalitatieve trendanalyse over drie databases (jaren) daar waar de data dat toelaten 
Hoofdregel: veranderingen kunnen het gevolg zijn van4: 

1. Steekproefafwijking (alle Nederlandse gemeenten per afzonderlijk jaar = populatie) 
2. Verandering in steekproefsamenstelling (gemeenten samengevoegd) 
3. Procesafwijkingen (andere vraagstelling, andere vragen, andere vraagteksten, soms andere 

keuzecategorieën, soms categorieën samengevoegd, andere informanten, meerdere/an-
dere informanten per gemeente, wisselende onderzoeksbureaus) 

4. Ontwikkelingen in de tijd (als 1, 2 en 3 onder controle zijn) 

• Techniek om multiple respons longitudinaal inzichtelijk te presenteren is niet eenvoudig. In dit 
onderzoek is gekozen daar waar mogelijk te werken met het volgende grafiektype. 

 

 
 

 

 
3 Frees, E. W. (2008). Longitudinal and panel data. Analysis and applications in the social sciences. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
4 Van Westendorp, P., & Olivier, L. (2014). Valkuilen in marktonderzoek. Amsterdam: MOA Centre for Market Insights 

Research and Analytics. 
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Deze kan als volgt gelezen worden: 
- Onderaan staan de jaartallen, elk voorzien van een eigen kleur. Bijvoorbeeld het jaar 2012 

heeft als balkkleur rood. 
- Aan de linkerkant van de grafiek staan de antwoordcategorieën. Bijvoorbeeld: indien moge-

lijk toepassing mediation. 
- Daar achter staat een balk met – in dit geval – de drie kleuren met daarin een percentage. 

Bijvoorbeeld: dit antwoord werd in 2012 door 16% van de respondenten gegeven. We zien 
dus in de rode balk ook de 16% staan 

- Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. We zien onderaan een indicatie van 
de spreiding van de antwoorden. In 2005 werden op deze zeven antwoordcategorieën in to-
taal 191 antwoorden gegeven (mr = 191), M.m. zien we dit ook voor andere jaren. 

- Men zou de bovenste balk dus als volgt kunnen interpreteren: in 2017 was 7% van mening 
dat in de aanpak van conflicten met of tussen burgers mediation een toepassing kan zijn, in 
2012 was dat 16% van de keuzes, dus een toename, en in 2017 is dat constant gebleven. N.l. 
ook 16%. 

- Men leest dus horizontaal en vergelijkt de jaren. Die samen zijn dus geen 100%! Als men ver-
ticaal leest, dus alle blauwe percentage bij elkaar, dan moet dat wel 100% zijn (afrondingen 
daargelaten). 

- De conclusie zou kunnen zijn dat de toepassing van mediation bij conflicten met en tussen 
burgers de gemeente mediation toepast, als dat mogelijk is. 

- Zoals hierboven aangegeven is de grote stoorzender voor 2007 de categorie ’anders’ in dat 
jaar. Die is toen 18% gekozen, en de mr is ook groot. Hierboven stelden we dat de max. grens 
5% is, dus dit is boven de norm. Dat moet aanleiding zijn tot voorzichtigheid van interpreta-
tie. Een oplossing die nog wel eens gebruikt wordt is de 18% dan toch maar te verdelen over 
de overige - dit geval zes - andere antwoordcategorieën (behalve de ‘weet niet’ categorie. 
Zeker als de ‘weet niet/geen mening’ categorie laag is. In dit geval krijgen de zes categorieën 
er dan elk 3% bij.  

- Vervolgens kijk men dan naar de structuur. Is er dan nog een kwalitatief verhaal van te ma-
ken? Is dat wellicht goede input voor een kwalitatieve validatie in een aansluitende focus-
groep? 

- In aansluiting op de data-analyse zijn een viertal focusgroepen gehouden met relevante sta-
keholders voor verdere validatie van enkele resultaten en conclusies. 

 
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Hans Slooijer (BMC), Rob Koolmees (HAN), Carlo Vreugde 
(BMC), Marjon Kanne (HAN), Ad Kil (Nyenrode/Kingston/HAN). Met dank aan de HAN studenten Sam 
Groenendijk, Gideon van Heugten, Sachin Nidda, Pavel van Telgen voor het data management en 
data cleaning van de drie datasets. 
 
Onderzoekers verbonden aan de HAN werken onder de Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor 
het hbo (2017). Onderzoekers verbonden aan een Nederlandse universiteit werken onder De Neder-
landse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2014, Vereniging van Universiteiten (VSNU). BMC On-
derzoek is ISO-gecertificeerd en de onderzoekers zijn lid van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus 
(ROA) en conformeren zich aan de algemene voorwaarden en gedragscode van de ROA. 

Opbouw van dit rapport 
Om de resultaten van dit onderzoek naar gemeenten te kunnen bepalen worden eerst - in het ge-
deelte Context van het onderzoek - enkele contextaspecten gerapporteerd. Om de uitvoeringsprak-
tijk van mediation te kunnen plaatsen worden – in het deel mediation bij gemeenten: achtergronden 
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– specifieke resultaten besproken die van invloed zijn op die uitvoering. In het deel mediation bij ge-
meenten: uitvoering komen specifieke uitvoeringsaspecten aan de orde. Er zijn enkele onderwerpen 
die over specifieke keuzes gaan en geschaard zijn onder het wat ruime begrip – Beleidsaspecten. 
Daarna worden alle resultaten kort samengevat gevolgd door een aantal conclusies en aanbevelin-
gen. Onderzoekers nemen de vrijheid een verzuchting te slaken over de taaiheid van dit onderzoek in  
persoonlijke reflecties. In de bijlage is een illustratie van de spraakverwarring opgenomen. 

Context van het onderzoek 
 

Type organisatie 
De vraag 'onder welk type overheid valt uw organisatie' was niet eerder gesteld in de eerdere onder-
zoeken. Deze vraag is in de 2017 editie ingevoegd omdat er sinds een paar jaar vaker uitvoeringsor-
ganisaties bekend zijn, die de (juridische) dienstverlening van meerdere gemeenten omvatten. In dit 
onderzoek spreken we van 'gemeenten'. De reacties van een enkele samenwerkende gemeentelijke 
uitvoeringsdiensten worden hier ook onder begrepen. 

Grootte gemeente 
De grootte van de gemeente gecatego-
riseerd naar inwoneraantal (CBS-Stat-
line). De overgrote meerderheid van 
de respons was van kleinere gemeen-
ten met een inwonertal tot 50.000. Het 
merendeel van de Nederlandse ge-
meenten kent een inwoneraantal tot 
50.000. Dit correspondeert globaal 
met de landelijke verdeling. In bij-
gaande figuur zijn de aantallen en de 
percentages weergegeven. 

 

Functie van de respondent 
Er is gevraagd naar de functie van de respondenten (alleen 2017). De vragen zijn doorgaans beant-
woord door juridisch medewerkers en in mindere mate door het hoofd van de afdeling juridische za-
ken, danwel de secretaris van de bezwaarschriftencommissie.  Een derde deel van de reacties was 
afkomstig van een medewerker die 
zelf mediator was. Omdat dit een 
multiple response vraag (meerdere 
antwoorden mogelijk) was, zien we 
dat veel respondenten meerdere 
functies binnen de organisatie heb-
ben. Bij het herordenen van de data 
is overal waar in ieder geval de term 
juridisch bij voorkomt geschaard on-
der de categorie juridisch medewer-
ker. Behalve als de andere aanduidin-
gen expliciet vermeld werden, zoals 
hoofd juridische zaken of (secretaris) 
adviescommissie bezwaarschriften. Juridisch medewerker is met 47% de dominante categorie. Bij de 
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categorie ‘anders’ veelal beleidsmedewerker of adviseur op gebieden als bestuurlijk, veiligheid, HRM, 
wijkontwikkeling, bedrijfsvoering en een enkele burgemeester of een advocaat in loondienst. 

Medewerkers die mediator zijn 
Een derde van de respondenten gaf aan zelf mediator te zijn. Deze respondenten bevonden zich naar 
verhouding iets vaker bij de wat grotere gemeenten, namelijk die met een inwonertal tot 100.000. 

Bekendheid met mediation 
Uit de antwoorden op de vraag of 
men bekend is met mediation zien we 
lichte verschuivingen tussen 2012 en 
2017. Minder respondenten dan in 
2012 zeggen ‘voldoende’ geïnfor-
meerd te zijn, meer respondenten ‘in 
enige mate’ en iets meer geeft als ant-
woord niet bekend te zijn met media-
tion. Deze verschillen zijn niet eendui-
dig te verklaren. Zeker niet als we 
hiervoor zagen dat 30% van de res-
pondent mediator zegt te zijn. 

 

Interne informatie over toepassing van mediation binnen de gemeente 
Er is gevraagd of er informatie is over hoe vaak een soort van mediation in de gemeente wordt toe-
gepast. Het ligt voor de hand dat als dat goed geregistreerd en verwerkt wordt en als deze informatie 
intern goed gecommuniceerd wordt, dat de validiteit van de antwoorden ten goede komt. 
Deze vraag is alleen gesteld in 2017. 
Op deze vraag antwoordt 72% dat 
precieze getallen niet beschikbaar 
zijn en dat 17% het niet weet. In to-
taal 89% van de respondenten heeft 
dus geen zicht op mediation. 11% 
zegt dat mediation nooit voorkomt. 
Daarmee zou de suggestie gewekt 
kunnen worden dat er in die ge-
meenten precieze getallen beschik-
baar zouden zijn, maar dat is niet 
geloofwaardig. 
 
De conclusie is dat er in de informatievoorziening van de gemeente over het voorkomen van media-
tion geen goede informatie beschikbaar is. Dat dit repercussies heeft op de interpretatie van som-
mige antwoorden is evident.  

Beleid 
Alle beleidsmatige vragen zijn veel minder vaak beantwoord. Er valt niet uit de antwoorden op te 
maken of dat komt omdat kennis ontbreekt wegens afwezigheid van verslagen of gemeentelijk be-
leid of dat de respondenten geen of te weinig kennis over dit type onderwerpen hebben. Ook de 
vraag naar de kennis over of belangstelling voor beleidsbemiddeling is onvoldoende beantwoord om 
uitgebreide conclusies uit te kunnen trekken.  



Stand van zaken mediation bij gemeenten 2005-2017 

10/39 
 

 

Op welke terreinen wordt toepassing van mediation geschikt geacht? 
Op welke terreinen is toepassing van mediation volgens u geschikt? In onderstaande tabel, die geor-
dend is op 2017, zien we de resultaten over de drie periodes. Ruimtelijke ordening scoort in 2017 het 
hoogst met 22%, maar minder dan in 2012. Vergunningverlening is een – ook teruglopende – 
tweede. Contractering neemt toe als toepassingsgebied; hetzelfde bij interactief beleid. 
 
 

 
 
Het lijkt alsof er een trend in te herkennen valt. Alsof het enthousiasme over toepassingsgebieden na 
2007 op de eerste vier categorieën in 2012 toenam en dat in 2017 weer getemperd is. Is dat reali-
teitsbesef na ervaringen? De categorie ‘anders’ in 2007 is wel erg groot. Daar werd nog veel variatie 
in toepassingsgebieden genoemd. Versleutelde ‘anders’ score levert een soortgelijk beeld op voor de 
eerste drie categorieën. Bij de categorie ‘anders’ in 2017 wordt als terrein vaak genoemd: Sociaal Do-
mein, Wmo, schuldhulpverlening, buurtkwesties, APV. Ook intern, bijvoorbeeld bij personeelskwes-
ties en arbeidsconflicten. 
 

Wanneer is mediation zinvol? 
Onder welke omstandigheden de toepassing van mediation zinvol wordt geacht had vrijwel iedereen 
een antwoord (meerdere antwoorden mogelijk). Er spelen veel aspecten een rol, zoals buiten de juri-
dische kader denken; begrip voor het algemeen belang en het behoud van een goede relatie. 
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Geordend naar de scores van 2017 acht men de meest zinvolle inzet die bij slepende kwesties die te 
veel tijd kosten (in 2017 iets dominanter geworden); daar lijkt de categorie ‘als de uitkomst van een 
juridische procedure onzeker is’ met 13% mee verbonden te zijn. Bereidheid van gemeenten om bui-
ten juridische kaders te denken is iets afgenomen ten opzichte van 2012. Een goede relatie met bur-
ger of bedrijf is daarentegen toegenomen. Opvallend is de relatief geringe score op ‘als de politiek 
erom vraagt’. Het lijkt alsof de zinvolheid toch vooral een operationele inschatting is. 
 

Welke eisen worden aan een interne of externe mediator gesteld? 
In de beantwoording van deze twee vragen zien 
we duidelijke verschillen en verschuivingen.5 
 
De belangrijkste eis aan de interne mediator lijkt 
(in 2017 overigens iets afgenomen) ervaring bij 
de gemeentelijke overheid te zijn, gevolgd door 
een opleiding tot mediator. Ervaring bij de ge-
meentelijke overheid wordt belangrijker gevon-
den dan deskundigheid op de gemeentelijke be-
leidsterreinen. Dat laatste wordt in 2017 duidelijk 
minder belangrijk gevonden. Weten ‘hoe de ha-
zen lopen bij de gemeente’ is kennelijk het be-
langrijkste. Training tot overheidsmediator is in 
2017 sterk toegenomen ten opzichte van 2012. 
Of die mediator geregistreerd is wordt nauwelijks 
belangrijk gevonden. Dat geeft te denken vanuit 
welke definitie deze vraag is beantwoord; kenne-
lijk gaat het hier over het amorf begrip media-
tion. 
 
Ervaring bij de gemeentelijke overheid is ook de 
belangrijkste eis voor een externe mediator en 
belangrijker nog dan bij de interne mediator. Zo 
ook de training tot overheidsmediator. Deskun-
digheid op gemeentelijke beleidsterreinen is aan-
merkelijk minder belangrijk. Ineens is de registratie hier veel belangrijker (geworden). 

 
5 Let op: de antwoordcategorieen zijn door de onderzoekers bepaald. 
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Speculerend lijkt dit een onderbouwing voor een stelling dat de interne mediator geen ‘officiële’ 
mediator is en dat dat er ook niet toe doet, maar dat de externe mediator juist wel ‘officieel’ moet 
zijn.  
 

Behoefte aan uitbreiding van instrumentarium van de gemeente? 
Vinden gemeenten dat ze voldoende 
instrumentarium hebben om geschillen 
met of tussen burgers te kunnen be-
slechten? 52% zegt dat er te weinig in-
strumentarium is, 30% vindt dit vol-
doende. Wat of waarmee zou het in-
strumentarium dan uitgebreid moeten 
worden (2017, multiple response)? 
Dat levert een interessante score op. 
Hoogste – gelijke - scores gaan twee 
kanten op: mediation toepassing en bij 
indiening bezwaar/klacht eerst telefo-
nisch contact, gevolgd door een infor-
mele bemiddeling (23%). Anders geformuleerd: het probleem oplossen via formele of informele me-
diation/bemiddeling (curatief), en snel en preventief handelen door direct telefonisch contact op te 
nemen bij indiening van bezwaar of klacht. Omdat de ‘n’ laag is (34) en de ‘mr’ hoog (134) lijkt hier te 
staan dat respondenten vinden dat dit het totale pakket voor de gemeente zou moeten zijn. Een 
soort integraal gemeentelijk conflictmanagement systeem bestaat uit de ingrediënten waar, per situ-
atie een keuze of keuzevolgorde uit geassembleerd kan worden. 
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Beleid (Publieke) Beleidsmediation of -bemiddeling  
Het is duidelijk dat deze methode van 
mediation nog volop in ontwikkeling is 
gezien de verschillende termen die 
hiervoor gebruikt worden. Het is hier 
niet de plaats over de definitie of 
naamgeving daarvan verder te discussi-
eren. Ontwikkelaars doen er goed aan 
zich aan te sluiten bij bestaande  
(internationale) literatuur over derge-
lijke methoden.6  
 
We weten dus niet precies vanuit 
welke referentie de vraag naar de      
bekendheid met publieke beleidsbemiddeling is beantwoord. De scores geven aan dat het merendeel 
van zoiets niet op de hoogte is. Bij 2% van de gemeenten wordt deze vorm toegepast en 12% is er 
persoonlijk mee bekend. 
 
Het toepasingsgebied voor deze vorm van bemiddelen lijkt te zijn burgers te betrekken bij ontwikke-
ling en vormgeving van beleid. Meer specifiek daar waar het gaat om invloed uit te oefenen door 
burgers of andere stakeholders. Voorwaarde is dan wel dat in de methode bepaald wordt in welke 
graad van escalatie deze methode zich afspeelt en waar vooral niet. In het bijzonder moet verscherpt 
worden of dit een ex ante, ex durante of een ex post activiteit is. 
 

Wat is nodig om toepassing van mediation (-vaardigheden) tot succes te 
maken? 
Niet geheel onverwacht scoren de 
categorieën ‘betere scholing van 
medewerkers’ en ‘cultuurveran-
dering’ hoog. Die cultuurverande-
ring wordt niet per se verwacht 
van het management of het be-
stuur, maar moet volgens de 
meeste mensen gewoon door de 
medewerkers teweeg worden ge-
bracht. Opvallend is dat het op-
zetten van een pool van media-
tors of het benoemen van een in- 
of externe mediator laag scoort. 

 
6  

- Abma, T. (1996). Responsief evalueren. Discoursen, controversen en allianties in het postmoderne. Delft: Eburon. 
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc. 
- Hanemaayer, D. (2012). Ex ante evaluatie in Nederland. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 
- Patton, M. Q. (1997). Utilization Focussed Evaluation. The new century text (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage 

Publications. 
- Tremper, C., Thomas, S., & Wagenaar, A. C. (2010). Measuring Law for Evaluation Research. Evaluation Review, 34(3), 

242-266. doi:10.1177/0193841X10370018 
- Verhoef, R. (1995). Evaluatie in de beleidscyclus. In H. Graaf & R. Hoppe (Eds.), Beleid en politiek. Muiderberg: 

Coutinhou. 
- Kramer, Aik (2015). Beleidsbemiddeling. Den Haag: SDU Uitgevers. 
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Het is niet duidelijk vanuit welk perspectief deze vraag is beantwoord. Het is niet ondenkbaar dat dit 
ook een expressie is van de voorkeur voor informeel mediation.7 

 

Anticipatie op de ‘Wet bevordering Mediation’? 
Het wetsvoorstel Bevordering van me-
diation in het bestuursrecht8, is gericht 
op de verankering en wettelijke inbed-
ding van mediation in de verhouding 
tussen burger en overheid.  Het wets-
voorstel behelst een aantal aspecten 
rondom mediation waaraan iedere 
overheidsinstantie zou moeten vol-
doen. We hebben gevraagd of er in de 
gemeenten al geanticipeert wordt op 
(een mogelijke acceptatie van) deze 
wet. Ongeveer 45% is daar niet mee 
bezig, 41% wel (2017, multiple res-
ponse). 

Organisatie 
 

Is er een protocol voor potentiële conflictsituaties? 
Veel grotere organisaties hebben protocollen voor potentiële conflictsituaties. In 2017 hebben we 
daarover een vraag in de enquête opgenomen. De antwoorden geven aan dat dat niet het geval is en 
er dus geen protocol voor 
potentiële conflictsituaties 
is. Een dergelijk protocol 
zou er niet zijn behalve als 
er direct gevaar voor een 
medewerker kan ont-
staan. Uit de focusgroe-
pessies bleek dat dat laat-
ste vooral opgevat moest 
worden als fysieke drei-
gende situaties. Men 
doelde waarschijnlijk op 
alarmbellen bij bepaalde 
loketten.  
 

 
7 In verband met de leesbaarheid nogmaals de antwoordcategorieen in de grafiek: Cultuurverandering bij medewerkers, 
Goede training en/of mediationvaardigheid, Cultuurverandering bij bestuur en/of management, Opzetten van een pool van 
interne mediators, Cultuurverandering bij de Commissies bezwaarschriften, Benoeming van een interne mediator, Betere 
voorlichting door BZK, VNG, VMO, Benoeming van een externe mediator, Anders en Weet niet/geen mening. 

 
8 Tweede Kamer, Kamerstukken 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet be-

stuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuurs-
recht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) 
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Men mag toch aannemen dat gemeenten allerhande protocollen hebben voor dreigende conflictsitu-
aties. Protocollen zijn immers onderdeel van kwaliteitssystemen. In het licht van dit onderzoek is elke 
klacht, bezwaarschrift en dergelijke ook een dreigende conflictsituatie met operationele-, strategi-
sche-, bestuursrechtelijke- en reputatie risico’s.  
De vraag was daarop gericht. Bijvoorbeeld: wordt er gebeld als er een negatieve beslissing genomen 
is en te verwachten is dat de burgers/bedrijven daar escalerend op zullen reageren. Kennelijk wordt 
dit niet als zodanig herkend of benoemd. 
 

Is er een protocol voor de mediationprocedure? 
De logische vervolgvraag is dan of er een protocol is voor een mediationprocedure (alleen 2017). Een 
protocol is vaak onderdeel van een kwaliteitssysteem. Er blijkt in 13% van de gevallen een protocol te 
zijn, maar bij het merendeel niet.  
 
Bij de categorie ‘anders’ zien we opmerking als: ’protocol wil ik het niet noemen, maar dit is een in-
terne richtlijn, een dynamisch pro-
duct, want er moet maatwerk gele-
verd kunnen worden’, ‘nog niet, 
maar komt er wel’, ‘nee, het is wel 
beleid “praten in plaats van proce-
deren” als leidraad’, ‘we zijn bezig 
het toepassen van pre-mediation te 
vertalen in de werkprocessen’, ‘de 
Andere Aanpak is in het werkproces 
bezwaar- en klachtbehandeling op-
genomen’, ‘intern protocol is ge-
maakt, moet nog goedgekeurd en 
bekendgemaakt worden’, en ‘Nog 
geen formeel protocol. Wel een richtlijn vanuit de regionale mediatorpool’. 
 
 

Bij wie is het protocol van de mediationprocedure bekend? 
Als er een protocol van een mediation-
procedure is, is de logische vraag bij 
wie dat bekend is. Antwoorden geven 
aan dat er naast algemene verspreiding 
van een dergelijk protocol ook verschil-
lende gebruikersgroepen geadresseerd 
zijn. Of hier sprake is van eenmalige be-
kendmaking of herhaaldelijk valt niet 
uit deze data af te leiden. 
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Organisatie Contactsysteem 

Er wordt bij gemeenten lang niet altijd gewerkt 
met een vaste contactpersoon bij de inzet en be-
geleiding van de mediation. Als er wel een vast 
betrokken persoon is, dan is dat meestal de in-
terne gemeentemediator. In sommige gevallen, is 
dit (het hoofd) juridische zaken.  
 
Opvallend is dat de (voorzitter van de) bezwaar-
adviescommissie hierbij nauwelijks een rol heeft. 
Dit is opvallend omdat juist veel gemeenten met 
externe bezwaaradviescommissies werken die verder van de gemeente af staan (lees: onpartijdiger 
zijn).  

 

Organisatie Casemanagement 
Bij afwezigheid van cijfers over aantallen en uitkom-
sten van gevoerde mediationprocedures kan er wei-
nig gezegd worden over het zogenaamde               
casemanagement. Van de mediations, die door-
gaans niet formeel zijn, is er nauwelijks verslag-   
legging en die verslaglegging is ook niet openbaar 
of opvraagbaar. Dat maakt het ingewikkeld om    
vergelijkingen te maken of ‘best- practices’ weer te 
geven. 

 

Uitvoering In welke organisatorische ontwikkelingsfase is mediation in de 
gemeente? 
We hebben, tien jaar na het eerste onderzoek, in kaart willen brengen waar iedere gemeente zich 
bevindt, wanneer het gaat om de mediationfunctie. Daarvoor wordt een bestaande indeling gebruikt 
die voor dit doel is bewerkt9. In dat model wordt een onderscheid gemaakt in vier fasen van ontwik-
keling die na bewerking als volgt beschreven worden: 
 

Pioniersfase. Een klein aantal collega’s proberen anderen te interesseren en proberen 
nieuwe werkvormen uit op basis van enthousiasme. 
Groeifase. In sommige afdelingen wordt mediation al toegepast en worden protocollen ont-
wikkeld; er wordt gezocht naar wat werkt en wat niet werkt, er is roep om professionalise-
ring en beleidsvorming. 
Gebruiksfase. De gemeente heeft beleid en uitvoeringsregels opgesteld; er zijn publieke uitin-
gen over de mogelijkheden van mediation; de risico’s zijn in kaart gebracht; mediation is in-
gevoerd in het organisatiesysteem 
Rimpelfase. Mediation is ingevoerd in het organisatiesysteem maar het neigt naar overorga-
niseren, er zijn geluiden dat de belofte niet helemaal waar gemaakt wordt, dat de administra-
tieve last wel erg hoog is, dat de interesse van de burger veel minder is dan gehoopt. 

 

 
9 Belak,J. (2016). Management and governance: organizational culture in relation to enterprise life cycle. Kyber-
netes 45(4), 680-698. 
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De verwachting was dat veel gemeen-
ten zich in de gebruiksfase zouden 
bevinden. De fase waarin de regels 
helder zijn en de risico’s zijn inge-
schat. Niets is echter minder waar, 
tien jaar na het eerste grootschalige 
onderzoek, bevindt de grote meer-
derheid van de gemeenten zich in de 
pioniersfase, wanneer het gaat om 
mediation.  
 
Zodra een kwestie in bezwaar of be-
roep komt, is de organisatie van me-
diation – hier nu ongeacht of dat leidt tot een mediation - daarvan veelal in een hogere fase: de ge-
bruikersfase. Dat werd gevalideerd door de focusgroepen. Maar daar vinden eigenlijk zelden mediati-
ons plaats. Er is een wirwar aan werkdefinities en uitvoeringspraktijken van soorten van activiteiten 
die iets met conflicten te maken hebben. Het lijkt valide te stellen dat mediation nog steeds in de    
pioniersfase zit.  

Uitvoering 
 

Hoe gaat de gemeente om met conflicten in de relatie met of tussen            
burgers? 
Een algemene vraag naar de houding van de gemeente bij conflicten met de burger of tussen de bur-
ger (meerkeuzevraag). Hoe redeneert men? 
 

 
 
Over de jaren heen een beetje hetzelfde beeld. Er tekent zich een beslisboom af:  

1. eerst informeel zelf proberen op te lossen 
2. bij bezwaar/klacht telefonisch contact om informeel op te lossen 
3. wijzen op mogelijkheid indienen bezwaarschrift of klacht 
4. indien mogelijk, toepassing mediation 
5. in geval van bezwaar/klacht: bezwaarschriften- of klachtenadviescommissie probeert infor-

meel te bemiddelen10 

 
10 In 2007 was er ook nog keuze uit andere categorieën: 

• De gemeente past pre-mediation toe 
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De grafiek laat ook zien dat er twee situaties zijn waarop verschillend gereageerd wordt: is er wel of 
is er geen bezwaarschrift ingediend.  
 

Drempels om in een concreet geval een mediator in te schakelen 
Bij resultaten geven we weer dat een situatie die geschikt lijkt voor toepassing mediation meestal 
niet tot een mediation leidt. Dus doet zich de vraag zich voor welke drempels er zijn. Onderstaande 
grafiek geeft hierover informatie (geordend op resultaten 2017). 

 

 
 
Er lijkt een hiërarchie zichtbaar: de ambtenaar bemiddelt primair zelf, het nut van mediation wordt 
(minder) gezien, politieke overwegingen worden belangrijker, drempels spelen een rol, er is gewen-
ning en men is ingespeeld op conflicten, het kostenaspect is niet altijd gunstig, bevoegdheden blok-
keren en tot slot zijn er ook geen op gemeenterrein deskundige mediators. 
 
 

In welk stadium wordt mediation toegepast? 
In de data van 2017 zien we dat 
de trigger tot mediation het be-
zwaarschrift of een klacht lijkt te 
zijn (samen 49%).  
We zien hier ook acties van de 
ambtenaar die als er een conflict 
voorzien wordt (17%), voordat 
(12%) of nadat (13%) de ge-
meente een besluit neemt/heeft 
genomen of iets doet dat in ver-
band gebracht kan worden met 
mediation. 
 

 
• De gemeente kent pre-mediation (in 2007 14% van de antwoorden; meerkeuze) 

• Ook tijdens behandeling van bezwaar wordt naar andere mogelijkheden gezocht (in 2007 67%; meerkeuze)  

• Ook tijdens de behandeling van een bezwaar of klacht wordt naar andere mogelijkheden gezocht 
In verband met vergelijkbaarheid en om conceptuele redenen is gekozen antwoorden op deze categorieën onder de categorie 'anders' te 
brengen. Dat verklaart de grote ‘anders ’categorie in 2007. 
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Wie bepaalt of een kwestie geschikt is voor mediation? 
 
Of de situatie zich leent voor mediation wordt in de helft van de gevallen bepaald door de gemeente. 
Meestentijds zelfs door de behande-
lend ambtenaar. Eerder (2012) ook 
op basis van een protocol. Er wordt 
door gemeenten weinig gewerkt 
met een protocol voor mediation. 
De beoordeling of een kwestie ge-
schikt is voor mediation wordt voor 
het merendeel gedaan door de      
gemeente. Dat werpt de vraag op of 
het voor de burger mogelijk is om ‘te 
kiezen’ voor mediation. Daarmee 
lijkt de gemeente op vele stoelen  
tegelijk te (willen) zitten. 
 
We zien dat ook in de volgende grafiek geïllustreerd: 
 
 

 
 
Verderop laten we zien dat het besluit om een mediation te starten veelal door het hoofd van het 
domein, in overleg, gedaan wordt. Het lijkt zo te zijn dat de behandelend ambtenaar beoordeelt of 
de situatie zich leent voor mediation, vervolgens diagnosticeert of mediation daarvoor geschikt is en 
dat het domeinhoofd dan verder – eventueel in overleg met een juridisch medewerker-  beslist. 
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Wie heeft de bevoegdheid een mediation te starten? 
De bevoegdheid om namens de gemeente een mediation te starten, varieert. De categorie ‘anders’ 
verstoort de score nogal. Deze bevat 
voornamelijk opmerkingen als dat dit 
van de situatie afhangt.  
 
De vraag lijkt nogal letterlijk opgevat; 
uiteraard is het college van B&W be-
voegd. Als we die categorieën en ‘an-
ders’ buiten beschouwing laten zien we 
dat het afdelingshoofd van het domein 
dominant is. De vraag (alleen gesteld in 
2017) is overigens matig beantwoord, 
n=59. 
 
We hebben de respondent ook ge-
vraagd of hij/zij zelf de bevoegdheid 
heeft een mediation op te starten. 
“Nee”,  zegt 38%. Slechts 3% zegt 
daar zelf over te gaan. De beslissing 
mediation in te zetten lijkt een team-
beslissing. De respondent gaat er wel 
over maar in overleg met anderen in 
de organisatie. Opvallend is dat deze 
vraag juist hoog beantwoord is, 
n=155. 
 
 
 
 

Wat bepaalt de keuze voor een interne of externe mediator? 
De keuze voor een interne medi-
ator wordt vooral gedaan omdat 
de organisatie iets kan leren van 
het conflict. Mediation als ver-
betering van de ambtelijke orga-
nisatie.11  Daarvoor is het ook 
noodzakelijk, volgens deze resul-
taten, dat de mediator de orga-
nisatie goed kent. Een derde ar-
gument is het kostenaspect. In-
terne mediators kosten niets, 
omdat er gewerkt wordt met ge-
sloten beurzen (hoewel bedrijfs-
economen daar toch beslist anders over denken). Interessant vervolgonderzoek zou zijn te achterha-
len wat er geleerd wordt van het oplossen van conflicten.  

 
11 Dat is een onverwachte organisatie variant op Bush & Folgers Transformatieve Mediation (1994). Zij stellen immers in 

hun beschrijving van - wat zij noemen - Transformatieve Mediation: transformeer door te leren van je conflicten door ze 
goed op te lossen en transformeer daarmee tevens de wereld. 
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Bij de keuze voor een externe 
mediator springt de neutraliteit 
van de mediator eruit, gevolgd 
door opdrachten of vragen van 
in- en externe stakeholders. 
 
Er kan slechts gespeculeerd 
worden over dit merkwaardige 
verschil.12  
 

 

Wordt er na starten van de media-
tionprocedure, steeds een officiële 
mediator ingeschakeld? 
 
Bij deze vraag wordt met officiële mediator 
gedoeld op een MfN-mediator of mediator die 
door een andere beroepsorganisaties is 
gecertificeerd/geacrediteerd en dergelijke, en die 
werkt onder een beroepscode. Hoewel in de start 
van de enquete wel gevraagd is of men het met 
een dergelijke definitie eens was, zijn we niet 
helemaal zeker of  dat antwoord nog een rol 
speelde bij de beantwoording van deze vraag.  
 
Desondanks vatten we de scores op de eerste twee categorieen nu maar op dat gedoeld wordt op 
een zodanige mediator. Dat zou dan betekenen dat er in zo’n 46% van de gevallen een officiële 
mediator ingeschakeld zou zijn.  
 
Resultaten uit de focusgroepen ondersteunen dit overigens niet. Daar bleek dat er nauwelijks sprake 
is van officiële mediations. Dat wordt ook genoemd als een probleem voor de mediator om zijn 
minimum aantal mediation per jaar te halen.13 En zo lopen ineens twee belangen door elkaar. De 
officiële mediator in dienst bij de gemeente moet mediations hebben voor zijn quotum, maar er zijn 
er te weinig. 
 
De categorie ‘anders’ illustreert de volledige spraakverwarring:   

• interne pool van gespreksleiders met mediationvaardigheden 

• we passen mediationvaardigheden toe maar geen officiële mediation 

• pre-mediation: ambtenaar mediation 

• in ieder team hebben wij medewerkers die gesprekken voeren in het kader van de Andere 
Aanpak.  

• bij niet formele mediation kan dat ook zijn: interne mediator, behandelend ambtenaar 

• soms de behandelend ambtenaar soms de secretaris bezwaarschriften soms de klachtenco-
ordinator 

 
12 Let op: antwoordcategorieen zijn door de onderzoekers bepaald. 

 
13 En nogal eens reden waarom men dan ook externe mediation doet. 
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• het ligt eraan; soms interne mediator, meestal de behandeld secretaris. 

• interne mediator dan wel mediator uit pool, afhankelijk van zaak; uitgangspunt is co-media-
tion 

• afd. juridische zaken 

• behandelend ambtenaar en een medewerkers van juridische zaken gaan in gesprek met de 
burger(s) 

• een van de secretarissen van de bezwarenadviescommissie treedt op als mediator 

• informeel bemiddelaar 

• "lichte" (bezwaar)zaken worden door iemand van de vakafdeling informeel behandeld (ge-
traind met mediationvaardigheden); overige door gemeentemediator 

• externe mediator komt in beeld als de behandelend ambtenaar niet het gewenste resultaat 
kan bereiken. 

• afhankelijk van de casus: als eerste probeert de behandelend ambtenaar of de juridisch me-
dewerker te bemiddelen in het conflict; lukt dat niet dan kan er worden opgeschaald, waarbij 
wij in het verleden gebruik hebben gemaakt van een officiële mediator, werkzaam bij een 
andere gemeente 

Mediation met of zonder overeenkomst? 
Sinds het eerste onderzoek in 2007 zien 
we dat gemeenten inmiddels doorgaans 
beschikken over (getrainde) medewer-
kers met mediationvaardigheden. Medi-
ation wordt zowel met als zonder over-
eenkomst vooraf toegepast. De formele 
mediation werd in de afgelopen drie 
jaar weinig toegepast. Gemeenten 
(er)kennen deze manier van werken 
wel. De flexibiliteit van de keuze in het 
aanbod voor mediation heeft kennelijk 
de sterke voorkeur van respondenten. 
Het valt op dat 22% beweert dat er 
geen mediations toegepast worden.14 

 

 
14 Op een paar plaatsen kon men aangeven of mediation toegepast wordt. Door het hele onderzoek zien we daar verschil-
lende getallen genoemd. Daar zit geen logica in. Zie ook bij onderzoekstechnische opmerkingen.  
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Hoe is in uw gemeente de vertrouwelijkheid van de mediation gewaar-
borgd? 

 

28% van de respondenten zegt dat de vertrouwelijkheid van de mediation niet geregeld is. 38% zegt 
dat het geregeld is en 15% heeft die vertrouwelijkheid op een andere manier geregeld. De laatste 
twee samen betekent dat meer dan de helft iets geregeld heeft over de vertrouwelijkheid. We heb-
ben geen benchmark van vertrouwelijkheid van gegevens of activiteiten, maar 53% lijkt toch wel echt 
aan de magere kant. 

Bemensing 
Niet iedere medewerker houdt zich bezig met mediation. Ook niet iedere medewerker is op de 
hoogte van mediation, of 
de mogelijkheden die me-
diation biedt voor con-
flictbeheersing.   
Een mediation kan door 
veel verschillende perso-
nen worden uitgevoerd. 
Er wordt gebruikgemaakt 
van zowel interne (waar-
onder ook wordt verstaan 
deelnemers aan een       
eigen regionale pool van 
mediators) als externe 
mediators. Als beide      
beschikbaar zijn hangt de 
keuze af van de voorliggende kwestie (alleen 2017).    
  

Gemiddeld fte’s besteed aan (soorten van, of gerelateerd aan) mediation 
Op basis van dit onderzoek kunnen we een heel voorzichtige inschatting maken dat er tussen de 0,2 
en 0,5 fte tijd op jaarbasis wordt besteed aan mediation gerelateerde zaken. In Nederland bestaan 
nauwelijks gegevens over de precieze tijdsbesteding van mediation of mediators. Zoals al eerder op-
gemerkt, is het intern informatiesysteem inadequaat. In dit onderzoek is geen indicatie van een sys-
tematische administratie van de uurbesteding. 
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Vaste tarieven voor externe mediators? 
Waarschijnlijk wordt er in de meeste 
gemeenten niet begroot op de kosten 
van mediation.  
Betaling aan mediators vindt achteraf 
en per casus plaats. In een enkel geval 
staan de tarieven (voor een casus die 
wordt behandeld middels de media-
torspool) vast. Cijfers over de kosten 
van mediation in fte’s zijn onbekend. 
Dat er geen begrotingspost aan medi-
ation wordt gewijd valt waarschijnlijk 
ook af te leiden uit het grote aantal 
'weet niet' antwoorden 56,8%). 
 

Externe communicatie 
Intern is er, zo wordt duidelijk uit dit onderzoek, nauwelijks informatie bekend over de inzet van me-
diation en de rol en positie van mediators. Informatie daarover blijft zelfs binnen afdelingen. Er is ook 
geen verslaglegging die aan 
bijvoorbeeld het bestuur 
duidelijk maakt welke keuzes 
men maakt in het geval van 
geschillenbeslechting. Soms 
is er zelfs niet eens een 
keuze en volgt men strikt de 
regels van de (bestuurs)wet. 
Men weet dus weinig af van 
mediationtrajecten en de in-
spanning die daarmee ge-
paard gaat.  
 
Extern maakt globaal geno-
men iedere gemeente ge-
bruik van dezelfde communi-
catiekanalen. Dat doen ze 
ook voor mediation. Zo’n 
30% van de gemeenten ver-
strekt géén informatie aan 
burgers over de mogelijkheid van geschillenbeslechting of conflictbeheersing door mediation. Soms 
is er een folder beschikbaar en vaker nog staat er wel iets over op de website.  
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Resultaat 
 

Leidt een situatie die zinvol lijkt voor mediation ook tot een mediation?  
Het verschil tussen idee en praktijk 
wordt zichtbaar als gevraagd wordt of 
een situatie die zinvol lijkt voor de toe-
passing van mediation dan ook tot een 
mediation leidt. Helaas wordt in het 
merendeel van de gevallen géén medi-
ation ingezet op die gebieden waar het 
juist zinvol wordt geacht. 
 
Er zijn geen noemenswaardige verschil-
len in de uitkomsten van 2012 en 2017.  
Is deze uitkomst het gevolg van ineffici-
entie, van een foute vraagstelling of 
duidt dit op een ogenschijnlijk overheersende rol voor de belangen van de gemeentelijke organisa-
tie? 
 

Conflicten tussen burgers en gemeenten: klachten of bezwaarschriften? 
Als we respondenten vragen of er sprake is 
van klachten of van bezwaarschriften zien we 
dat het iets meer bezwaarschriften dan klach-
ten zijn. Het aantal klachten is hoog, maar het 
is niet gelukt een goede benchmark hiervoor 
te vinden. 
 

 

 

 

Aantal bezwaarschriften op jaarbasis 
Hoeveel bezwaarschriften een gemeente op jaarbasis ontvangt, hangt af van veel factoren. De 
grootte van de gemeente (het inwoneraantal) speelt een rol, maar ook de kwesties die binnen een 
gemeente spelen. Zo zijn er hier en daar grote problemen geweest met de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), hetgeen zich uiteraard vertaald heeft naar het aantal bezwaarschriften. Tegelijk 
geven sommige organisaties aan dat ze te maken hebben met 'beroepsklagers', welke aanwezigheid 
ook een sterk vertekend beeld van het aantal bezwaarschriften kan geven. Het is niet mogelijk geble-
ken een realistisch en betrouwbaar beeld te geven van het aantal bezwaarschriften op basis van deze 
vragenlijst. Het gemiddeld aangtal bezwaarschriften is 123, variërend tussen 1 en 1000 op jaarbasis. 
Op grond van de cijfers durven we ook geen uitspraak te doen over het percentage mediations dat 
verwezen wordt na bezwaarschrift. 
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Mediation niet altijd uitvloeisel van bewaarschriftenprocedure  
Hoewel de koppeling vaak gemaakt 
wordt is mediation lang niet altijd 
het gevolg van een bezwaarschrif-
tenprocedure. 61% van de respon-
denten geeft dat aan.  

 

 

 

 

 

In welke domeinen komt mediation zonder bezwaarschriften voor? 
De logische vervolgvraag is dan of mediation zonder bezwaarschrift ook nog in specifieke domeinen 
voorkomt? De data zijn niet eenduidig. Antwoordcategorieën zijn door de onderzoekers gegeven. 
30% heeft nog andere categorieën.  
 
Met enige voorzichtigheid lijkt media-
tion zonder bezwaarschrift nog het 
meest in de categorie toezicht en 
handhaving plaats te vinden. Het is 
niet duidelijk op welke variant van 
mediation hier gedoeld wordt. 

 

 

 

 

In hoeverre is de uitkomst van een mediation bindend voor de gemeente? 
De interpretatie van deze eenvoudige vraag (alleen 2017) is niet eenvoudig. Immers, bij een formele 
mediation is het vanzelfsprekend 
dat de vaststellingsovereenkomst 
bindend is. Hier antwoorden ook 
40% van de respondenten aldus; 
eventueel aangevuld met de 2,1% 
‘ja, volgens protocol’. 
 
Wat te denken van de scores bij de 
categorieën ‘nee, dat doen we nooit 
(9%)’ en ‘nee tenzij (2,1%) of de 
grote categorie ‘weet niet (24,8%)’.  
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De categorie ‘anders’ is met 22,1% erg groot, dus dat vertekent de overige scores. We zien daarbij 
opmerkingen die te groeperen zijn als:  

- bij bezwaarschriften mediation niet het gewenste resultaat oplevert (informele mediation) 
terug naar de formele afhandeling van het bezwaarschrift 

- bij bezwaarschriften wordt geïnventariseerd of mediation wenselijk is en dan wordt bemid-
deld; dan is de uitkomst vaak niet bindend. 

- afhankelijk van mandaat, gemaakte afspraken of van de situatie 
- uitkomst moet worden bekrachtigd met een besluit 
- tenzij er een bestuurlijk voorbehoud is gemaakt 
- uitkomst van afspraken bij pre-mediation 
- uitslag informele mediation is bindend "betrouwbare overheid" en “afspraak is afspraak" 

 
De interpretatie blijft moeilijk omdat hier pre-mediation, informele mediation, mediation en een 
soort van mediation gedurende bezwaarschriften door elkaar loopt.  
 

Verslaglegging 
In geval van mediation wordt in iets meer dan 40% van de gevallen een verslag gemaakt van de ge-
volgde procedure. Het verslag wordt meestal gemaakt door de mediator maar is niet bedoeld om 
openbaar te maken. Er is dus ook geen kennis over de huidige stand van zaken bij de inzet van medi-
ation over bijvoorbeeld de interne overlegstructuur, de attitude van de behandelaars en ook niet of 
er disciplines zijn waar mediation meer of wellicht zelfs structureel wordt ingezet.  
Het is niet duidelijk of dit formele of informele mediations betreft. 
 

Op welke wijze betrekt uw gemeente burgers bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van beleid? 
Antwoorden op deze (multiple respons) vraag zijn interessant. Allereerst is de mr hoog, hetgeen aan-
geeft dat vrijwel alle varianten voorkomen. Scores liggen dicht bij elkaar. Het meest voorkomend is 
het informeren over genomen besluiten via diverse kanalen, zie grafiek. 
 

 
 
De vraag was op welke wijze de gemeente burgers bij ontwikkeling en uitvoering van beleid betrekt, 
vanuit de aanname dat particpatie een manier is om conflicten te voorkomen. 
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 Als dat het informeren over genomen besluiten is roept dat vragen op. Is informeren betrekken, of is 
dat iets anders? Deze vraag laat zich beantwoorden aan de hand van het stakeholdermanagement-
model van Friedman & Miles (2006) dat we voor dit doel bewerkten.1516 Dit model gaat over het 
soort en de mate van invloed van stakeholders. We zien verschillende activiteiten hiërarchisch ge-
rangschikt van inactief naar (community) control. Eenvoudig gezegd: van totale afwezigheid van in-
vloed op, of zelfs kennis van beslissingen, tot volledige betrokkenheid en verantwoording voor beslis-
singen. Gemakshalve genummerd en ‘stap’ genoemd. In de kolom daarnaast zien we de ‘niveaus van 
invloed’, eerst in actietermen (inertie, kennisnemen, gehoord worden, invloed hebben, maken van) 
en daarna in bijpassende constructen. 
 
Het model laat zich als volgt illustreren: 

 
Het model leest het gemakkelijkst van onderen naar boven. De onderste stap (0) is de afwezigheid 
van kennis van de noodzaak over iets specifieks een beslissing te nemen en inertie; als construct 
amorf genoemd. Stap 2 tot 4 is oplopend ‘kennisnemen van beslissingen’, non-participatie. Stap 5 en 
6 betreft ‘gehoord worden’ voordat een beslissing genomen wordt; symbolische invloed. Pas dan 
ontwikkelt zich invloed kunnen/mogen uitoefenen op beslissingen, van stap 7 tot 10. Tenslotte is in 
de stappen 11 en 12 pas sprake van echte machtsinvloed op beslissingen.  
 
We kunnen de scores op de vraag naar het betrekken van de burgers nu ook in dit model plaatsen en 
zodoende herrekenen. Het spreekt voor zich dat stap 11 en 12 niet meegenomen hoeft te worden. 
Bij de gemeente is dat resp. de gemeenteraad en B&W. We stellen onderstaande toewijzing voor: 

 
15 Stap 12 is voor dit onderzoek arbitrair herbenoemd naar Community Control. Het zou in het model van Burns 
het niveau ‘Toevertrouwde Macht’ zijn en in het model van Arnstein ‘Citizin control’. Stap 0 is toegevoegd om-
dat het hele model gebaseerd is op beslissingen, maar dat is (nog) niet altijd aan de orde of onduidelijk. 
16 Het model van Friedman & Miles is een generiek stakeholdermodel, deels gebaseerd op Arnstein (1969). Het 
model is niet speciaal gericht op burgerparticipiatie en is hier gekozen vanwege zijn illustratieve kracht en mo-
dernere benadering. Het vertoond overeenkomst met het model van Arnstein (1969) en dat van Burns (1994), 
maar die zijn specifiek vanuit een nogal klassieke bestuurskundig oogpunt ontwikkeld. 
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Dat levert dan de volgende indeling op: 

 

We zien dat 27% van de activiteiten toegerekend kan worden aan echte invloed van de burgers bij de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid. 73% van de activiteiten geeft weinig of geen enkele invloed op 
ontwikkeling of uitvoering van beleid.  
 

Mediation bij arbeidsconflicten binnen de gemeente populair 
Mediation is een veel gezochte 
methode bij arbeidsconflicten en 
conflicten tussen medewerkers 
onderling binnen de gemeente.  
Dat is een interessant gegeven 
omdat men op grond daarvan 
kennelijk goede ervaringen heeft 
met mediation. Het kan zijn dat 
dit voornamelijk via de HRM afde-
lingen loopt en dat dit ook de 
beeldvoming van mediation, en 
de toepassingsmogelijkheden bij 
anderen bepaald. Een intern ar-
beidsconflict is immer anders van karakter dan bijvoorbeeld een conflict over een bouwvergunning.  

  

- Informeren over genomen besluiten via de gemeentepagina, website en sociale media

- Informeren over uitvoering genomen beslissingen op informatieavond Invloed

- Raadplegen over voorgenomen beslissingen op inspraakavonden Symbolische invloed

- Gemeente stelt burgerinitiatieven op prijs en staat daar voor open Non-participatie

- Burgers actief betrekken (bijvoorbeeld via werkgroepen) in de ontwerpfase Amorf

- Gemeente stelt alleen de kaders/randvoorwaarden en stimuleert, faciliteert in ontwerp- als de uitvoeringsfase
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Samenvatting van de resultaten 
Aangetekend wordt dat de term mediation inmiddels zoveel betekenissen kan hebben dat alle ant-
woorden daarvoor valide kunnen zijn. De informatievoorziening of, hoe vaak, in welke situaties en 
procesgang en resultaten is bij de meeste gemeenten inadequaat. Dat betekent dat alle gegevens in 
deze enquête met de grootst mogelijke voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden.  
 
Dit onderzoek vond plaats onder 388 Nederlandse gemeente waarvan door 161 gemeenten gerea-
geerd is. Dat is een responses rate van 41%. Dat is voor een online enquête hoog. De verdeling van 
deze gemeenten voor wat betreft de grootte is globaal conform de verdeling in Nederland. Respon-
denten (informanten) zijn veelal ambtenaren met een juridische functie. Soms hoofd van de afdeling 
juridische zaken of secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Van de respondenten is 30% medi-
ator. 
 
De informatievoorziening bij gemeenten is inadequaat. Er zijn geen protocollen voor potentiele con-
flictsituaties? In 13% is er een protocol voor een mediationprocedure? Iedereen kan van deze proto-
collen kennis van nemen/heeft er kennis van kunnen nemen. 
 
Beleid 
Zinvol voor mediation worden de domeinen geacht: ruimtelijk ordening en vergunningverlening (eer-
der meer); contractering en interactief beleid, dat lijkt toe te nemen. Er lijkt een hiërarchie van be-
slissingen als er conflicten dreigen/zijn: 1) eerst informeel zelf proberen op te lossen, 2) bij be-
zwaar/klacht telefonisch contact om informeel op te lossen, 3) wijzen op mogelijkheid indienen be-
zwaarschrift of klacht, 4) indien mogelijk, toepassing mediation, 5) in geval van bezwaar: bezwaar-
schriften- of klachtencommissie probeert informeel te bemiddelen. Welk pad gevolgd wordt is afhan-
kelijk van wel of geen ingediend bezwaarschrift.  
 
Gemeenten stellen eisen aan een mediator. Ervaring bij de gemeentelijke overheid (belangrijker dan 
deskundigheid op gemeentelijke beleidsterreinen) en opleiding tot mediator scoren hoog. Bij de ex-
ternen ook: training tot overheidsmediator. 
 
Om toepassing van mediation (-vaardigheden) tot succes te maken wordt genoemd een betere scho-
ling van medewerkers en cultuurverandering bij medewerkers. Niet zozeer het opzetten van een pool 
van mediators of benoemen van een in- of externe mediator. 
 
(Publieke) Beleidsmediation of -bemiddeling wordt – hoewel 12% van de respondenten er mee be-
kend is - bij 2% van de gemeenten toegepast. 
 
Er is verschil in de anticipatie op de ‘Wet bevordering Mediation’. 45% zegt dat niet te doen, 41% 
wel. 
 
Organisatie 
Als we kijken naar de organisatorische ontwikkelingsfase van mediation in de gemeente, dan bevindt 
mediation zich nog in een pioniersfase. 
Er is vrijwel nergens een institutioneel contactsysteem, casemanagement, prtocollen of kwaliteistsys-
temen. Uiteraard wel voor klacht en bezwaar, maar daar gaat dit onderzoek niet over. In het geval 
van informele mediations is er zelden verslaggeving/rapportage. 
 
Uitvoering 
Motieven om mediation te overwegen lijken operationele inschatting: inzet die bij slepende kwesties 
die te veel tijd kosten, onzekerheid juridische procedure, goede relatie met burger of bedrijf. Ook al 
is een situatie zinvol, dan leidt dat niet tot een mediation.  
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De gemeente bepaalt of mediation ingezet wordt. In de helft van de gevallen bepaalt de behande-
lend ambtenaar dat zelf, zonder dat daar een protocol voor is. De ambtenaar bemiddelt primair zelf, 
zowel met als zonder overeenkomst. Formele mediation komt nauwelijks voor. 
Bij de beslissing een mediation is het afdelingshoofd van het domein dominant. Of dat leidt tot een 
mediationprocedure van enige soort blijft volslagen duister door complete spraakverwarring. 
 
De trigger tot mediation lijkt het bezwaarschrift of klacht lijkt te zijn (samen 49%), er zijn ook preven-
tieve activiteiten als er een conflict voorzien wordt (17%), voordat (12%) of nadat (13%) de gemeente 
een besluit neemt/heeft genomen. Welk pad gekozen wordt kan door de chaos van terminologie niet 
worden achterhaald. 
 
De keuze voor een interne of een externe mediator is verschillend. Voor de interne mediator geldt: 
dat de organisatie zo iets kan leren van het conflict, dat de mediator de organisatie goed kent en een 
kostenaspect. Voor extern geldt ook: de neutraliteit van de mediator. 
Men werkt veelal met zogenaamde interne mediators waaronder ook wordt verstaan deelnemers 
aan een regionale pool van mediators. De gemiddelde capaciteit wordt geschat tussen de 0,2 en 0,5 
fte tijd op jaarbasis. Er is geen inzicht te krijgen over de tarieven voor externe mediators. 
 
Externe communicatie over mediation via de gebruikelijke communicatiekanalen (plaatselijke 
krantje, website, folder); ook over mediation. 30% van de gemeenten geeft géén informatie over de 
mogelijkheid van geschillenbeslechting of conflictbeheersing door mediation. 
 
Resultaat 
Of de uitkomsten van mediation bindend zijn voor de gemeenten is vanwege de spraakverwarring en 
gebrekkige informatievoorziening niet inzichtelijk te krijge. In iets meer dan 40% van de gevallen 
wordt een verslag gemaakt. Dat lijkt te gaan over veel maar niet over formele mediation, want daar 
is een verslag verplicht. 
 
Het aantal bezwaarschriften op jaarbasis is op grond van deze data niet inzichtelijk te maken. Een ge-
middelde van 123 zegt niets. Mediation is niet altijd uitvloeisel van bewaarschriftenprocedure. Meer 
niet dan wel zegt 61% van de respondenten. Dan nog het ‘meest’ in de categorie toezicht en handha-
ving. 
 
Gemeenten betrekken burgers bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij 27% van de activitei-
ten betreft dat echte invloed, 73% van de activiteiten geeft geen enkele invloed. 
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Conclusies 
Er zijn weinig cijfers over de inzet mediation bekend. Omdat er een wirwar van definities is, zijn de 
cijfers moeilijk te interpreteren en zit de onderzoeker voortdurend met kromme tenen. 
 
Gemeenten zitten in de pioniersfase. Pioniersfase van wat eigenlijk? Niet van mediation. Het is moei-
lijk vol te houden dat de afgelopen 20 jaar (of in de periode 2007 – 2017) serieuze pogingen gedaan 
zijn mediation te introduceren en te pionieren.  
 
In diezelfde periode is mediation in Nederland helemaal op de kaart gezet. De professie heeft zich 
bijna volledig ontwikkeld. Het kennisdomein ontwikkelt zich steeds verder, er zijn voldoende publica-
tie van goed niveau, er zijn handboeken, er is een leerstoel. Mediation heeft zijn entree gedaan op 
universiteiten, faculteiten en (juridische) beroepen en beroepsgroepen. Er zijn opleidingssystemen, 
klacht en tuchtrecht, PE, audits. Het wachten is nog op een wet, en dan is mediation een professie in 
de sociologische zin van het woord. 
 
Aan dit alles, zo leren deze cijfers ons, hebben gemeenten zich onttrokken. Er is een opvallende groei 
van eigen, interne mediators, van in conflictgesprekken voeren getrainde ambtenaren. Er worden 
veel gesprekken gevoerd, aan allerlei tafels in allerlei ruimtes maar het ontbreekt volledig aan trans-
parantie en aan controle. Er is geen peil op te trekken, zo leren we van deze cijfers. 
 
Ondertussen gonst het overal van de ‘braaftaal’ over conflictbeheersing. Er is geen touw meer aan 
vast te knopen (zie de bijlage). 
 
Het stellen van een diagnose of een conflict zich leent voor mediation gebeurt zeker voor de helft 
door de behandelend ambtenaar zelf met soms (13%) een protocol. Die ambtenaar wordt verder ook 
in staat geacht het probleem met mediationvaardigheden af te handelen. Is dat de slager die zijn ei-
gen vlees keurt het merendeel zonder protocol, zonder rapport? De ‘mediation’ uitkomst lijkt door 
de meeste gemeenten niet als bindend te worden gezien. 
 
Het terugdringen van klachten en bezwaarschriften lijkt een managementdoelstelling te worden. De 
ernstige gevaren en onwenselijkheid van dergelijk doelstellingen zijn genoegzaam bekend; vergelijk 
boete targets, omzet targets. ‘simulacrum’. Als succesindicator is het dubieus in vele opzichten.  
 
De informele aanpak (om maar een van de titels te gebruiken) is populair maar zal op den duur tot 
grote transparantieproblemen leiden als daar niet zwaar op ontwikkeld wordt. De risico’s van wille-
keur, onthouden van rechten liggen op de loer. De rechtsbescherming van burgers/bedrijven is op 
die manier thans niet (voldoende) gewaarborgd 
 
Vanuit het perspectief van mediation zoals eerder geschetst is, en dus uitdrukkelijk vanuit dat per-
spectief, is mediation bij Nederlandse gemeenten niet aanwezig. Er zijn nauwelijks protocollen, aan-
spreekpunten, structuren, rapportagevereisten. 
 
Andere vormen van conflictbeslechting en pogingen klachten en bezwaren te voorkomen - hoe goed 
ook bedoeld en uitgevoerd door de individuele ambtenaar - zullen snel uit de informele sfeer gehaald 
dienen te worden om ernstige risico’s te vermijden. Daarenboven, het kan gemakkelijk! 
 
Dit is geen pleidooi voor meer mediation bij de gemeentelijke overheid. Dat is alleen effectief en zin-
vol als het voldoet aan de toepassingscriteria. Het is wel een pleidooi voor transparantie. 
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Er zijn mensen die beweren dat mediation bij de overheid schieten met een kanon op een mug is. 
Da’s dan maar één kogel en één mug en alle muggen zijn gewaarschuwd. Maar altijd minder erg dan 
de hypnotiserende ‘killing me softly with the mediation-playbackshow song’.  
 
De hypnose voorbij. Mediation bij de gemeente is een ‘simulacrum’, het is een kopie van iets waar 
geen origineel van is. Het is verworden tot een semantische flirt met empty signifiers (woorden die 
geen betekenis meer hebben of alle betekenissen kunnen hebben). 
 
De tijd van onbezorgdheid is voorbij. 
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Aanbevelingen 
 
Aan gemeenten 

• zorg voor een goede kwaliteitsborging van de gebruikte Alternative dispute resolution (ADR)-
varianten 

• maak een eind aan de mystificatie over de termen door aan te sluiten bij de literatuur, dan-
wel een eigen begrippenapparaat voor alle gemeenten vast te stellen 

• maak gecertificeerde opleidingsprogramma’s voor ambtenaren 

• alle bemiddelaars moeten lid zijn van een beroepsvereniging en werken onder die regulatie 

• voer een statuut in  

• voer een vaste werkwijze in die voldoet aan externe kwaliteitscriteria, en laat die regelmatig 
extern toetsen 

• maak een centrale organisatiestructuur rondom alle ADR en beroep en bezwaar 

• registreer en leg daarover verantwoording af 

• doe intern onderzoek/gebruik de rekenkamer 

• leer van ervaringen, documenteer die, voer die verbeteringen door 

• geef goede voorlichting aan burger/bedrijf en leg een keuze voor hoe het geschil op te lossen 

• geef de bezwaarschriftenadviescommissie een toetsende rol op de toepassing van ADR 
 

Aan de beroepsorganisaties 

• beroepsverenigingen: kom met een goed ondersteuningsprogramma 

• ontwikkel tot een audit-organisatie voor overheids ADR systemen (certificeer gemeenten) 

• maak een eind aan de mystificatie over de termen door een definitie raamwerk te ontwikke-
len 

 

Verzuchting van de onderzoekers: mediation als amorf begrip 

Mediation is een methode waarbij partijen onder leiding van een professionele derde, de mediator, 
in een onderhandelingsproces op basis van een startovereenkomst gezamenlijk een conflict trachten 
op te lossen of te voorkomen. Dat is een veelgehoorde ‘definitie’. Soms worden aan die professio-
nele derde ook attributen toegevoegd, zoals geregistreerd, gecertificeerd, lidmaatschappen. Soms 
spreekt men van ‘intern’, waarmee gedoeld wordt op iemand van binnen de eigen organisatie. Soms 
ook ‘extern’, dat is dan ieder ander. 

In dit onderzoek zien we dat het begrip ‘mediation’ en mediator op alle mogelijke manieren wordt 
gebruikt. We maken noodzakelijkerwijze – naar het sectorgebruik – dan ook maar onderscheid tus-
sen formele mediation, mediation aan de hand van een vooraf opgesteld en door partijen onderte-
kend contract, en mediation zonder contract vooraf. Dit onderscheid wordt buiten de overheid ei-
genlijk niet zo toegepast, maar is in het bijzonder populair bij de overheid.  

In het taalgebruik wordt de term mediationvaardigheden vaak gebruikt. Daarmee wordt gedoeld op 
communicatieve technieken die vaak in een mediationsessie gebruikt worden en daarom nogal eens 
– verwarrend genoeg – mediationvaardigheden genoemd worden. 

Het toepassen van deze zogenaamde ‘mediationvaardigheden’ in een gewoon gesprek tussen deel-
nemers die een (dreigend) conflicten hebben, wordt regelmatig ‘informele mediation’, maar soms 
ook gewoon ‘mediation’ of bemiddeling genoemd. Om dat informele karakter te benadrukken wordt 
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dat soms ook nog aangeduid als ‘keukentafel gesprek’ of ‘de Andere Aanpak’ waarbij mediationvaar-
digheden worden gebruikt. Soms wordt (hiervoor) ook nog wel eens de term pre-mediation gebruikt.  

Dit soort onderscheid wordt lang niet altijd doorgevoerd bij de naamgeving van die professionele 
derde. Zo kan een bemiddelende, informele pre-beleidsmediation met gebruik van in een dagcursus 
geleerde mediationvaardigheden plaatsvinden aan een keukentafel in een sociale kamer, door een 
niet- accrediteerde, niet-geregistreerde, niet-gecertificeerde collega die de zaak zelf ook nog in be-
handeling heeft, en die we vervolgens gewoon ‘interne mediator’ noemen. 

Mediation is ook een politieke term en een term waaraan belangen en reputaties kleven. Er zijn 
‘scholen’, beleidsafdelingen, wetenschappers en commerciële partijen die belang hebben bij een be-
paalde framing van het concept mediation op een eigen wijze. Op dezelfde wijze zijn er ook verschil-
lende ‘registers’.  

Nogal eens wordt de methode onderdeel van het toepassingsgebied en daarmee een eigennaam. De 
volgende stap is die eigennaam te framen naar een merknaam. Bouwmediation in plaats van media-
tion in bouwkwesties. Keukentafelgesprekken in plaats van …. wat eigenlijk?  

Zo ontstaan ‘echte’ mediations, ‘echte’ professional’ mediators en ‘echte’ kennisdomeinen, en daar-
uit volgend natuurlijk ook – de ‘look-a-likes’ met de bijbehorende territoriale strijd op de markt. 
Want alleen een bouwmediator die bouwmediations doet heeft verstand van bouwconflicten …., 
toch?17 

Deze verzuchting heeft een functie. Mediation wordt steeds meer een amorf construct (of methode) 
dat steeds moeilijker te operationaliseren is. Dat geeft validiteitsproblemen bij onderzoek.  

Het amorfe karakter van mediation is inmiddels ook in het spraakgebruik en ambtelijke taalgebruik 
doorgedrongen. Het is dus lang niet altijd vast te stellen welke betekenis van een term een individu-
ele respondent nu precies hanteert, op welke definities dat gebaseerd is. We weten ook niet deze 
gedachtenvorming van de respondent in de beantwoording consequent wordt doorgevoerd.           
Dat alles maakt dit onderzoek lastig om te beoordelen. In de bijlage hebben we een bloemlezing van       
termen die in dit onderzoek gebruikt worden als illustratie hiervan. 

 

  

 
17 Kil, A. J. (2009). De mediator als professional of de professional als mediator? Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor 

Mediation en conflictmanagement, 11(1). 
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Bijlage: Bloemlezing van termen en uitspraken uit Babylon 
 
Methoden en technieken18  

• rond-de-tafel-gesprek 

• rondetafelgesprek 

• De Andere Aanpak 

• (in) de Sociale Kamer (waarin wordt bezien of de informele aanpak mogelijk is) 

• de informele aanpak 

• (pre)mediation vaardigheden 

• publieke beleidsbemiddeling 

• mediationvaardigheden 

• informele conflictbemiddeling 

• premediation om bezwaarschriften te voorkomen 

• mediation in de zin van keukentafelgesprekken 

• buurtbemiddeling 

• de mediationtechnieken worden ingezet voor de inplanning van een hoorzitting 

• informele aanpak met mediationvaardigheden 

• formele mediation 

• informele mediation 

• bemiddeling 

• conflictbemiddeling 

• toepassing van mediationvaardigheden in een gesprek 

• mediation 

• officiële mediation 

• interne informele bemiddeling 
 
Wie doen het (mediations, gesprekken, beoordelen, conflictdiagnose) 

• interne procesbegeleiders 

• mediationvaardigheden door betrokken ambtenaren 

• geschoolde vrijwilligers die bemiddelen 

• mediator 

• interne mediator 

• externe mediator 

• mediatorspool 

• bemiddelaar 

• gemeentemediator 

• pre-mediator (interne mediator als pre-mediator) 

• secretaris van de bezwaarschriftencommissie 

• behandelend ambtenaar 

• betrokken medewerker 

• ambtenaar 

• verantwoordelijke wethouder 

• betrokken bestuurder 

• juridisch medewerker van de afdeling 

• ambtenaar die contact heeft met inwoners of bedrijven 

 
18 veel zijn eigennamen geworden zoals De Andere Aanpak, De Informele Aanpak, het Keukentaf-
gelgesprek 
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• team juridische zaken 

• afdelingshoofd 

• informeel bemiddelaar 

• leidinggevende 

• klachtenfunctionaris 

• mediator als coach 

• het mediationteam 

• management 

• juridisch adviseur 

• eigen interne officieuze mediators (medewerkers die opleiding mediationvaardigheden ge-
volgd hebben, maar zijn geen officieel mediator zijn 

• bezwarencommissie heeft ook informele mediation taak hier 

• gespreksbegeleiders begeleiden informele gesprekken 

• interne pool van gespreksleiders, geïnitieerd vanuit secretariaat bezwaarschriftencommissie 
 
Diverse overige eisen aan mediators/gespreksvoerders/bemiddelaars 

• autoriteit 

• de betrokkene moet beschikken over mediationvaardigheden en in het gesprek zich bewust 
zijn van zijn/haar  neutrale rol 

• de betrokkene moet beschikken over mediationvaardigheden en in het gesprek zich bewust 
zijn van zijn/haar  neutrale rol 

• een medewerker die "het gesprek wil aangaan": goede communicatievaardigheden, oplos-
singsgericht, oog voor partijen en belangen 

• buiten bewandelde stramien durven denken en handelen 

• persoonlijke competenties 

• eventueel geregistreerd of geregistreerd geweest, niet gecertificeerd 
 
 
Beperkingen 

• officiële klachtenprocedure niet passeren om per se te willen mediaten 

• voor formele mediation komen ons inziens maar zeer weinig zaken in aanmerking 

• het gemak dat men kan verwijzen naar bezwaar, dan is de betrokken medewerker er vanaf; 
anders zou hij er wellicht zelf wat mee moeten doen 

• doen in principe geen mediation als er sprake is van privaatrecht 

• gemeente past geen mediation toe, dus heeft niemand de beslissingsbevoegdheid 

• na enige uitleg meestal wel geaccepteerd als mediator 

• mediation is bedreigend voor positie van behandelaar bezwaarschriften 

• protocol wil ik het niet noemen, maar is een interne richtlijn, maar dit een dynamisch pro-
duct, want er moet maatwerk geleverd kunnen worden 

• voor onze gemeente-grootte is een interne mediator niet neutraal genoeg 
 
 
Uitspraken om over na te denken 

• de bezwaarschriftenadviescommissie bemiddelt zeer beperkt 

• wij nemen niet bij ieder bezwaarschrift of klacht contact op; eerst maken wij zelf een beoor-
deling of mediation zinvol is 

• onze opdracht is om altijd met de burger mee te denken, in elk stadium. We zullen altijd naar 
een oplossing zoeken 
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• een informele mediation opstarten is een bevoegdheid van de secretaris van de bezwaar-
schriftenadviescommissie 

• vrijwel altijd is er voorafgaand overleg met ambtenaren en/of bestuurder waardoor bezwaar 
achterwege blijft 

• na het indienen van bezwaar is er geregeld pre-mediation Mediation is bedreigend voor posi-
tie van behandelaar bezwaarschriften 

• in de Sociale Kamer wordt bezien of de informele aanpak mogelijk is 

• externe mediator komt in beeld als de behandelend ambtenaar niet het gewenste resultaat 
kan bereiken 

• uitbreiding van instrumentarium: door de informele aanpak toe te passen en dus mogelijke 
conflicten in de kiem te smoren 

• de mediators bepalen of een zaak zich leent voor formele mediation, uiteraard in samen-
spraak met alle betrokkenen 

• iedere medewerker die contacten met burgers heeft moet in principe informele mediation 
kunnen toepassen. Pas als het moeilijk wordt kan de interne of externe mediator worden in-
gezet 

• externe mediator wordt ingeschakeld als de rechter aanleiding en ruimte ziet voor mediation 

• (wie kan initiatief nemen?) …. met coaching door mediator, daarna door mediator 
 
 


