
 

NMv bestaat dit jaar twintig jaar. Enkele leden, die jarig zijn rond de stichtingsdatum van 

NMv, vertellen ons over hun pad als mediator, de betekenis van de belangenvereniging en 

wat zij de jarige NMv toewensen. 

 

 
 

2002          

Naam: John Bosnak 

Woonplaats: Velp, gem Rheden 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 1997  

Naam werkgever of eigen praktijk: Partner BBKW mediation te 

Arnhem 

In welk jaar ben je lid geworden van NMv: 2002 

 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar? 

Als methode van conflictoplossing: een langzame groei. Traag, omdat 

de mensen om wie het gaat, (potentiële) conflictpartijen, langzamerhand een nieuw 

gedragspatroon moeten aanleren. Een lastig proces dat  een paradigmawijziging inhoudt: niet bij 

elk conflict als Pavlovreactie "See you in court”, maar: "laten we het werkelijke probleem 

aanpakken". Ik ben daar overigens de laatste tijd nog maar matig optimistisch over (ondanks het 

feit dat ik van huis uit een doorgefourneerde positivo ben). Steeds vaker ontstaan groepen en 

groepjes die conflicten genereren waarbij ze de eigen vrijheid willen laten prevaleren boven 

andermans vrijheid. Een remedie zou kunnen zijn de mensen in een conflictsituatie te laten 

ervaren dat er een oplossing mogelijk is. Omdat ze die oplossing vaak niet zelf kunnen bereiken 

ligt daar de taak voor de mediator. Ik ben voorstander van een zekere mate van “nudging” om de 

mensen bij de mediator aan tafel te krijgen. In het jargon: een opt-out systeem. Dat vereist 

overigens wel hooggekwalificeerde, en niet te vergeten: getalenteerde mediators. Maar de 

praktijk leert dat, wanneer iemand eenmaal een succesvolle mediation heeft meegemaakt, hij/zij 

vaak de smaak te pakken heeft. 

Als beroepenveld: een versplintering, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de plotselinge exit 

van de NMV uit de MfN. Dat feit, en de manier waarop dat is gebeurd was voor mensen zoals ik 

een schok: wij waren  trots op het feit dat in Nederland mediators  in alle verscheidenheid 

konden functioneren onder één paraplu: het NMI, later de MfN, met een kwaliteitsgebouw dat al 

jarenlang staat als een huis. Ik heb veel contact gehad met buitenlandse collega's en die waren 

jaloers op onze situatie. Helaas is dat nu passé. 

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar? 

Ik ben in de afgelopen periode steeds meer intuïtief te werk gegaan bij mijn mediations. Dat 

heeft een keerzijde: de automatische piloot. Een van de redenen waarom ik bijna altijd een 

comediator inschakel, die vers van de opleiding komt, is dan ook om mij bij de les te houden. ”Hé, 

John, dat was een interessante interventie, maar zo hebben wij het niet geleerd op de opleiding. 

Leg eens uit?" Overigens is comediation voor mij ook om andere redenen een must: als je zo lang 
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doorgaat als ik moet je ervoor waken dat je niet de plaats van een ander inneemt. Door 

comediation kun je de ander juist meenemen en hem/haar in de gelegenheid stellen ervaring op 

te doen. Sterker nog: ik vind het eigenlijk een professionele verplichting voor iedere mediator om 

jongeren vlieguren te laten maken. 

Iets anders is dat ik 20 jaar lang heb bijgedragen aan de opleiding van jonge advocaten door hen 

bekend te maken met de in's en out's van mediation, van belang bij het adequaat adviseren en 

bijstaan van cliënten vóór, tijdens en na een mediation. Mediation Advocacy. Bijzonder is dat wij in 

Nederland een advocatenopleiding hebben waarin dit een verplicht onderdeel is. In de afgelopen 

20 jaar heb ik hier vooruitgang geconstateerd. Het was prachtig daaraan te mogen meewerken. 

Wat betekent NMv voor jou? 

De “NMexit” was voor mij een leermoment: je voelt je conflictpartij, jou en velen met jou is een 

loer gedraaid. Desondanks ben ik lid gebleven omdat ik het vage voornemen had om te proberen 

bij te dragen tot het helen van wat was stuk gemaakt. Zie boven over paradigmawijziging: practice 

what you preach . Daar is door allerlei omstandigheden niets van terechtgekomen.  

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben? 

Zoals aanvankelijk in mijn beleving was bedoeld: tehuis voor mediators van diverse pluimage, 

promotor van het beroep, facilitator voor de beroepsgenoten, zoals nu al, en naar ik waarneem 

met groot enthousiasme, gebeurt - maar wel weer onder de paraplu van de MfN. Daar mag 

misschien het nodige mee mis zijn, maar juist als insider kun je daar iets aan doen.  

Wat wens je de jarige job toe? 

Ik onderschrijf de gedachte van Jacques de Waart in zijn artikel in het vorige TC 20022, afl. 2, over 

de verscheidenheid binnen mediationland: de diversiteit van het mediationveld is zowel de kracht 

als een last. De uitdaging is om in dat veld te komen tot een (her) ordening die enerzijds ruimte biedt 

aan die diversiteit en tegelijkertijd een sterke verbondenheid realiseert. 

Ik wens de jarige Job toe deze uitdaging aan te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2002 

Naam:  Yvonne Gruis 

Woonplaats: Berkel en Rodenrijs (Lansingerland) 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 1995 

Naam werkgever of eigen praktijk: Gruis Conflictbegeleiding 

In welk jaar ben je lid geworden: van begin af aan 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar? 

In het begin moest je uitleggen dat mediation (nee, geen meditatie) 

een andere manier van conflict oplossen is en vervolgens wat dit 

dan inhoudt. Dat wilde men graag horen hoor. De algemene 

belangstelling was groot, maar de weerstand om zelf voor 

mediation te kiezen ook. 

Tegenwoordig denkt ieder te weten wat mediation is (echtscheiding toch?) en moet ik nog steeds 

e.e.a. uitleggen, maar is er niet het vooroordeel dat het ‘zweverig’ zal zijn. Er is echter nog wel 

weerstand te bespeuren om zelf voor mediation te kiezen. 

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar? 

Ik ben van de eerste lichting CvC (Centrum voor Conflicthantering), de opleiding duurde toen nog 

2 jaar. Daarna heb ik mij verder geschoold in de VS, waar ik aansluitend 1½ jaar heb gewoond.  

Daar heb ik ook met anderen een Self Assessment Tool voor mediators ontwikkeld en terug in 

Nederland heb ik cursussen ontwikkeld en artikeltjes gepubliceerd en ben ik gestart met een 

algemene mediationpraktijk.  

Toen de VFAS zich ontwikkelde besloot ik te stoppen met waar zij goed in zijn en ben ik mediator 

geworden in alleen zakelijke geschillen, arbeidsconflicten en bestuurskwesties. Als er een 

ingewikkelde samenleef- of werk-kwestie zich aandient, wil ik dat wel oppakken. Dat kan ook 

tussen familieleden of buren zijn. Ik werk veel als rechtbankmediator. De laatste jaren vooral in 

Rotterdam. 

Vanaf 2000 tot 2015 ben ik docent geweest in de Beroepsopleiding Advocatuur voor alle 

communicatieve vakken. Dat gaf mij ook weer meer motivatie om bij te blijven, zowel theoretisch 

als sociaal. Het volgen van cursussen op allerlei terrein vind ik nog steeds boeiend. 

Wat betekent NMv voor jou? 

De NMv beschouw ik als een overkoepelende organisatie die optreedt als belangenbehartiger 

van het fenomeen mediation (MfN als belangenbehartiger voor de mediators). NMv is een 

aanspreekpunt voor de consument, zowel als voor de overheid. 

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben? 

Ik denk dat het vermarkten van mediation een belangrijke taak van de NMv is. Trachten te 

bereiken dat er geloof en vertrouwen komt in het mediationproces als oplossingsmethode, 

volwaardig en even waardevol als de gerechtelijke procedure.  
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Rechters die de mediationpet opzetten zie ik als een logische tussenstap, nu het eeuwenoude 

rechtsbedrijf zo’n enorme voorsprong heeft moet de burger geholpen worden aan een snelle 

makkelijk bereikbare oplossingsprocedure.  Maar ik vind het ook onjuist: het is een vermenging 

van rollen en taken. Er zijn nu eenmaal kwesties en personen die het meest gebaat zijn bij de ene 

of bij de andere methode en wij moeten ernaar streven beide beschikbaar te maken, tegen 

vergelijkbare kosten voor de burger/consument.  De rechter wordt betaald door de overheid, de 

mediator zou ook moeten worden betaald door de overheid, dus niet alleen in RvR-zaken (Raad 

voor Rechtsbijstand). 

Wat wens je de jarige job toe? 

Ik wens de NMv en daarmee mijzelf en allen die mediation een warm hart toedragen,  een 

glansrol bij het bereiken van een volwaardige status van mediation en van mediators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2005 

Naam: Tjebbe Hepkema 

Woonplaats: Meppel 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 2002 

Naam werkgever of eigen praktijk: Aanvankelijk bij P&O-Services, 

sinds 2007 eigen praktijk: Hepkema Coaching & Mediation 

In welk jaar ben je lid geworden: 2005 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar?  

Erkenning voor het beroep, professionalisering. 

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar? 

 

Algemeen zoekend begonnen, door o.a. te werken bij opleidingscentrum Caleidoscoop een 

verdere verdieping over de conflicttheorieën. Naast de eigenpraktijk werkzaam als coach bij Van 

Ede en Partners, ook omdat er te weinig mediations binnenkwamen om van te leven. Toch steeds 

werkzaamheden gedaan die in verbinding stonden met het mediatorsvak, bijvoorbeeld docent 

conflictmanagement op de Hanze Hogeschool. Bewust gekozen om geen echtscheiding meer te 

doen, en uitsluitend arbeidszaken te uit te voeren. Dit voornamelijk binnen de gezondheidszorg: 

maatschappen van artsen en dierenartsen. 

 

Wat betekent NMv voor jou?  

 

Aanvankelijk een gezellige groep collega’s die actief bezig zijn met de professionalisering, door 

o.a. veel trainingen en workshops te organiseren. Lang was het verschil NMV en NMI voor mij 

onduidelijk. Door mijn zeer actieve lidmaatschap van NMV-Noord, veel collega’s ontmoet en 

intervisie georganiseerd. 

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben? 

 

Samen met MfN als een vertegenwoordiger van de mediators beroepsgroep naar Den Haag te 

kunnen communiceren. Nu weet men in Den Haag onvoldoende wie de vertegenwoordigers zijn 

van deze relatief kleine beroepsgroep. 

Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep moet NMV samen met MfN zorgen dat de kwaliteit 

van de beroepsgroep verder verbeterd wordt. Dus een voedende rol naar MfN om te zorgen dat 

de professionaliteit verder verbeterd wordt. 

Wat wens je de jarige job toe? 

 

Zorgen voor nog meer duidelijkheid over de rol van NMV in eerste instantie bij de mediators zelf, 

maar ook daarbuiten. In de toekomst nog meer eenheid binnen de beroepsbeoefenaren, zodat 

het nog leuker en gezelliger wordt! 
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2009 

Naam: Arno Diederen 

Woonplaats: Amsterdam 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 1999.  

Naam werkgever of eigen praktijk: Diederen mediator 

In welk jaar ben je lid geworden: 2009 

 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar?  

In 2000 toen ik aan de basisopleiding begon was mediation een 

vreemde eend in de juridische bijt. De meeste advocaten zagen daar helemaal niets in. Vijf jaar 

later heb ik in het kader van de Masteropleiding die Alex Brenninkmeijer en Christ’l Dullaert bij de 

UVA hebben opgezet ‘To plead or not to plead’ geschreven, een boek over de rol van de advocaat 

als partijbegeleider in mediation. En vervolgens heb ik namens de Nederlandse  Vereniging van 

Mediation Advocaten bij bijna alle rechtbanken in het land voorlichting gegeven aan de 

plaatselijke Ordes van advocaten per rechtbank bij de introductie van Mediation naast 

Rechtspraak. Iedere Rechtbank kreeg toen een Mediationbureau. Bij die bijeenkomsten was vaak 

behoorlijke weerstand tegen mediation. Het Advocatenblad wilde destijds misschien een keer per 

jaar aandacht geven aan mediation, en dan alleen over de juridische aspecten, want mediation 

hoorde niet tot de corebusiness van de advocaat.  

In 2010 zag je steeds meer advocatenkantoren die in hun naam de toevoeging & mediator 

hadden opgenomen, Vooral als familierechtkantoor liep je toen achter als je niet ook mediators 

in huis had. Ik had wel het idee dat dat  in veel gevallen vooral marketing was. Vijf jaar later is 

mediation in het familierecht de hoofdstroom,  en dat komt vooral door het verplichte 

ouderschapsplan.  

In het arbeidsrecht is het een bijna verplicht nummer bij (situationele) arbeidsongeschiktheid. 

De overheid is sowieso erg belangrijk voor mediation geweest. Dat de mogelijkheid kwam om 

een toevoeging voor mediation te krijgen waarbij de laagste eigen bijdrage zelfs tot nu 

gehandhaafd is, is volgens mij een van de oorzaken voor het succes van mediation geweest. 

Machteld Pel heeft daar baanbrekend werk verzet.  

Inmiddels weet iedereen wat mediation is, en gaan mensen zelf op zoek naar een mediator, ook 

de zakelijke markt is doordrongen van het vinden van duurzame oplossingen. Er zijn inmiddels 

talloze mensen die een mediationopleiding hebben gevolgd, niet eens om zelf mediator te 

worden, maar meer om die vaardigheden in de eigen beroepspraktijk in te zetten. Bij de 

overheid, HR-management in bedrijven en de non-profitsector, overal in de samenleving is 

conflicthantering een thema geworden. Dat het aantal  doorverwijzingen naar mediation bij de 

Rechtbanken terugloopt komt volgens mij net omdat er zo veel mensen in de markt opereren die 

conflictvaardiger zijn geworden. Dat bij de rechtbanken en hoven alleen nog de zwaar 

geëscaleerde geschillen uitkomen vind ik iets waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. 

Mediation maakt mensen zelf verantwoordelijk voor het samen leven met anderen. Ik geloof echt 

dat er heel wat maatschappelijke kosten bespaard zijn met het voorkomen en oplossen van 

situationele arbeidsongeschiktheid via overleg met een mediator en dat verplicht stellen van dat 

door velen toch vermaledijde ouderschapsplan.    
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Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar?  

Ik werkte sinds 1985 in de sociale rechtshulp en kwam uit een strijdmodel: Werknemers, 

huurders en uitkeringsgerechtigden waren de slachtoffers van het kapitalistische systeem. Ik zag 

steeds meer tekortkomingen vanuit die visie en ik ben eens gaan informeren naar dat mediation 

bij Marga Schreuder en Nicolette Bremerkamp, die toen het CvC (Centrum voor 

Conflicthantering) runden. Ik ben in 2000 bij het ADR-Instituut de lange basisopleiding gaan doen 

en vanaf toen mijn advocatenpraktijk steeds meer richting mediation gaan ombuigen. Ik was en 

ben ervan overtuigd dat mediation een snelweg zou gaan worden terwijl het destijds nog een 

geitenpaadje was. In 2006, na de Masteropleiding ben ik mijn eigen mediationpraktijk begonnen, 

met een gemengde praktijk, voor de helft echtscheiding. Ik bleef advocaat om zelf ook de 

verzoekschriften te kunnen indienen, door een onestopshop te zijn was ik toen onderscheidend 

en dat werd de kurk waar ik de andere mediations op binnen kon halen. 

Daarna kwam online-mediation op, ik heb een tijd heel veel internationale samesex-

echtscheidingen gedaan van mensen die hier hun huwelijk sloten dat vervolgens in het 

buitenland niet erkend werd.  En naarmate ik  meer ervaring kreeg, kreeg je ook meer 

ingewikkelde mediations. Het juridische handwerk bij het opstellen van de 

vaststellingsovereenkomst is voor mijn praktijkuitoefening altijd heel belangrijk geweest. Ik ben 

een allround mediator en doe heel uiteenlopende zaken, van vechtscheiding tot 

strategiebepalingssessies voor tijdschriften. In december 2021 heb ik me als advocaat van het 

tableau te laten schrappen. Het gevolg van een sabbatical waarin ik te voet naar Rome ben 

gelopen. Onderweg heb ik veel nagedacht over mediation en hoe ik daar tegenaan kijk. Daar 

schrijf ik nu een boek over. 

Wat betekent NMv voor jou? 

Ik ben nooit zo actief geweest in de NMV, ik vond dat ik er wel lid van moest zijn, maar ik ben 

vanuit de NVVMA best een lange tijd bezig geweest met alle perikelen rondom de destijds nieuwe 

structuur waar het NMI uit voort kwam. Toen was ik wel klaar met dat organisatorische, ik moest 

ook nog omzet draaien met vier opgroeiende kinderen. Ik zie wel een hele actieve vereniging die 

een breed platform voor alle mediators probeert te zijn, met een aantal politieke standpunten 

die niet altijd de stem is van iedereen. Maar ik ben uiteindelijk niet iemand voor besturen en 

organiseren. Geef mij maar twee mensen met flink wat gedoe en de wil om eruit te komen. Dan 

maken we daar samen iets moois van.   

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben?  

Ik denk vooral een onderling discussieplatform over wat wenselijk is om mediation een nog 

grotere rol in de samenleving te laten spelen. Het is net als met wasmiddelreclame. Het is nodig 

want iedereen heeft vuile was én gedoe met anderen. Intern moet je zorgen dat je het best 

mogelijke spul voor een acceptabele prijs maakt. En naar buiten moet je blijvend laten zien dat 

het zich steeds vernieuwt en dicht op de maatschappelijke behoeftes zit, anders ben je niet meer 

relevant. Intern discussieplatform en uithangbord dus. 

Wat wens je de jarige job toe?  

Minder vuile was. 

  



 

 

2012 

Naam: Henrie Pastoor 

Woonplaats: Scherpenzeel 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 2012 

Naam werkgever of eigen praktijk: Vallei Mediation 

In welk jaar ben je lid geworden: 2012 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar? 

Ik merk dat er in de laatste jaren een beweging is, om het mogelijk 

te maken dat iedereen aan de mediationtafel kan aanschuiven. Dat 

de mediator begrijpt hoe de cliënt in elkaar zit en hoe hij daarmee om moet gaan. Cliënten met 

een stoornis, narcisten, autisten, verslaafden. Hoe leid je als mediator op een goede wijze met 

hen gesprekken. Ook wordt er steeds meer kennis van de mediator verwacht over de wet- en 

regelgeving.  

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar? 

In de beginperiode maakte ik vooral gebruik van de probleemoplossende benadering: “De 

mediator controleert het proces terwijl de partijen de inhoud controleren.” Door de jaren heen 

merk ik, dat een meer resultaatgerichte benadering heel helpend kan zijn. Ook is een kijkje wat er 

achter c.q. in de mens schuilgaat, verhelderend. Meer aandacht hiervoor vind ik een erg goede 

ontwikkeling. Ik heb dan ook veel bijscholing gedaan en dit werpt in de praktijk zeker zijn 

vruchten af. Het draagt positief bij om een mediation goed af te ronden. 

Wat betekent NMv voor jou? 

Op dit moment vooral kennisoverdracht en netwerken met collega’s. Ik ben lid geworden van de 

NMv, omdat ik het belangrijk vind dat de krachten gebundeld worden om de belangen van de 

mediator te behartigen. Inmiddels weten we dat dit weerbarstiger is vanwege de vele partijen en 

meerdere meningen en invalshoeken op dit gebied. Dat baart me wel zorgen.  

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben? 

Een verbindende rol om alle partijen die nu over mediation gaan, bijeen te brengen, zodat er één 

stem naar de overheid gaat. Belangrijk bij o.a. het voorstel mediation naast rechtspraak in een 

wat dwingender karakter. 

Wat wens je de jarige job toe? 

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Ik wens de NMv een constructieve samenwerking met 

de andere belangenbehartigers voor mediators. Samen sterk en krachten bundelen in het belang 

van mediationland. 
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2014 

Naam: Jan Plevier 

Woonplaats: Maarssen 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 2002 

Naam werkgever of eigen praktijk: eigen praktijk via twee 

samenwerkingsverbanden: De Groeifabriek en Interventium 

In welk jaar ben je lid geworden: 2014 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar?  

 

Mediation krijgt een breder geaccepteerde plaats in de 

samenleving. Ook in het juridische domein wordt mediation steeds 

meer omarmd. Sterker: veel juristen doen een mediationopleiding. Veel andere professionals 

volgen een mediationopleiding zonder de ambitie mediator te willen worden. Op het terrein van 

arbeid vindt via Arbowet en diverse werkwijzers de afgelopen jaren een verschuiving plaats naar 

meer conflictpreventie. 

 

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar?  

 

Als eerste mijn wijziging in rolopvatting. Van een onderhandelaar / adviseur op de inhoud naar 

een begeleider / trainer die anderen op hun eigen verzoek ondersteunt in hun eigen autonomie 

om mogelijk tot andere keuzes te komen. Ten tweede: sinds 2005 ben ik zelfstandig gevestigd; ik 

heb ondernemerskwaliteiten ontwikkeld en ingezet om bijna 20 jaar een succesvolle praktijk te 

kunnen voeren. Tot slot: in mei 2022 is bij Boom uitgeverij een boek verschenen dat ik samen 

met collega Frank Emmelot schreef: Conflictvaardig op het werk. 

 

Wat betekent NMv voor jou?  

 

Een logische keuze om lid van te zijn. De belangenbehartiger voor alle mediators in Nederland. 

En natuurlijk Tijdschrift Conflicthantering! 

 

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben?  

 

Ik sluit hierbij graag aan bij het motto van NMv: een sector, een geluid, met ruimte voor 

overbrugbare verschillen. 

 

Wat wens je de jarige job toe?  

 

Een goede samenwerking met andere organisaties in onze sector, politiek en bedrijfsleven. En 

genoeg gemotiveerde vrijwilligers om zo goed door te gaan op jullie weg. 
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2019 

Naam: Maaike Grauwmeijer 

Woonplaats: Helmond 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 2019 

Naam werkgever of eigen praktijk: Junctio 

In welk jaar ben je lid geworden 2019 

 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar? 

 

Mijn beeld van de beweging in de afgelopen 20 jaar is dat er 

een slag is gemaakt in het versterken en waarborgen van de 

kwaliteit van mediation. De meerwaarde van mediation is 

(gelukkig) steeds meer zichtbaar en voelbaar. Hoewel de weg naar mediation naar mijn gevoel 

vaker gevonden wordt, is hier nog veel winst te behalen.  

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar? 

 

Van die 20 jaar ben ik nu 3 jaar als mediator actief. Daarvoor heb ik 15 jaar als advocaat gewerkt. 

In mijn arbeidsrechtpraktijk kwam ik niet zo heel vaak in aanraking met mediation. Sinds ik zelf 

mediator ben, is mijn perspectief op (juridische) conflicten enorm veranderd en vind ik het 

achteraf onbegrijpelijk dat ik daar als advocaat niet veel meer van wist en mee deed. In de – nog 

relatief korte periode – dat ik nu mediator ben, heb ik inmiddels tientallen situaties begeleid en ik 

leer nog elke dag over het gedrag van mensen in een dergelijke situatie en hoe je ze hierin een 

stapje verder kunt brengen. Ik geloof dat de vaardigheden gebruikt in een mediation nog veel 

meer onderdeel kunnen zijn van samenwerkingen op de werkvloer en bij conflictsituaties in het 

bedrijfsleven. De komende jaren hoop ik daar mijn bijdrage in te kunnen leveren. 

Wat betekent NMv voor jou?  

 

Het NMV geeft bekendheid aan mijn vak en het delen van kennis en ervaring rondom 

conflicthantering is prettig. 

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben? 

 

Ik zie voor het NMW een mooie rol om mediation nog meer bekendheid te geven en bij te dragen 

aan de ontwikkeling en professionalisering hiervan.  

Wat wens je de jarige job toe? 

 

Veel mooie ontwikkelingen samen met haar leden! 

 

  



 
 

2021 

Naam: Ellen Hoetmer 

Woonplaats: Hoofddorp 

Mediator/conflictbemiddelaar sinds: 2021  

Naam werkgever of eigen praktijk: Hoetmer Arbeidsmediation 

In welk jaar ben je lid geworden: 2021 

 

Welke beweging zie jij mediation maken in de laatste 20 jaar?  

Ik ben nog niet 20 jaar werkzaam in de wereld van mediation, maar 

zie zeker de laatste maanden meer en meer toenadering tot een oplossing middels mediation. 

Waar bedrijven eerder afhielden, en de situatie zelf wilden oplossen, zie ik nu toch steeds meer 

toenadering om mediation als tool in te zetten om het geschil op te lossen. Een zeer positieve 

verandering, ik zie mediation nog altijd als HET middel om geschillen op een veilige en 

gezamenlijke manier op te lossen 

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling in die 20 jaar?  

Zie bovenstaande. 

Wat betekent NMv voor jou?  

Ik zou graag meer betrokkenheid van de leden mogelijk willen maken. Voor mij is NMV nu meer 

een informatieve organisatie waarbij ik graag meer betrokkenheid van de leden zou willen zien. 

Wat voor rol zie jij NMv graag hebben?  

Ik zou het fijn vinden als NMv de leden meer betrekt in de wereld van mediations, om ook 

hiermee de mediators onderling meer in contact te brengen. 

Wat wens je de jarige job toe?  

Hoop dat we mediation samen nog meer in kaart mogen brengen, op naar de volgende 20 jaar 

wat mij betreft! 

  

https://www.mediatorsvereniging.nl/meer-over-mediation/relatie-detail/2115/3617


 
 

2022 

Mijn naam is Filip-Wim Lindeman. Ik ben 57 jaar oud, getrouwd, 

vier kinderen en bijna zes kleinkinderen. Ik woon in Emmer-

Compascuum, in Drenthe. Ik ben afkomstig uit het voortgezet 

onderwijs, voormalig leraar Duits, op verschillende scholen allerlei 

managementfuncties gehad en de laatste jaren werkzaam geweest 

als directeur.  

Kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling? 

In december 2021 heb ik het roer omgegooid. Ik ben gestopt met 

mijn baan en ben een omscholing tot mediator gestart. Inmiddels 

heb ik mijn basisopleiding afgerond en ik zit midden in de opleiding Familie-mediation. Mijn ADR- 

en MFN-theorietoets heb ik inmiddels beiden gehaald. Op moment van schrijven ben ik nog in 

afwachting van de uitslag van mijn video-assessment. Zodra ik deze behaald heb, ga ik met volle 

energie aan de gang als MFN-registermediator. 

Ik ben inmiddels druk bezig mijn eigen praktijk vorm te geven, Lindeman Bemiddeling 

(www.lindeman-bemiddeling.nl). In deze praktijk doe ik mediation in het brede onderwijsveld en 

in familiezaken. 

In april 2022 ben ik lid geworden van de NMV, meteen na afronding van mijn basisopleiding. Ik 

vind dit lidmaatschap belangrijk omdat deze vereniging, dat verwacht ik tenminste, mediators 

bindt, met elkaar in contact brengt en informatie verschaft in nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop ook 

via dit lidmaatschap meer mensen te Ieren kennen en mijn netwerk steeds verder op te bouwen. 

Ondanks mijn leeftijd ben ik pas een junior op het gebied van mediation. Over de ontwikkeling 

van mediation en de NMV kan ik dus uit eigen ervaring weinig vertellen. Weliswaar heb ik in het 

onderwijs veel ervaring met bemiddelende gespreksvoering, “echte” mediation is een echt vak 

apart, zo heb ik inmiddels wel ervaren. Het is wel een vak dat past bij de ontwikkeling die ik zelf in 

de afgelopen jaren heb doorgemaakt. Ik geloof echt in de kracht van mensen zelf om op een 

goede manier hun conflicten te beëindigen. Die kracht bezitten we allemaal, zijn we alleen vaak 

kwijtgeraakt. Aan ons als mediator de prachtige taak om die kracht weer terug te vinden en aan 

te boren. Mooi toch?  

Wat betekent NMv voor jou?  

De NMV betekent voor mij nu een onderdeel van een start van mijn nieuwe leven, een vraagbaak 

en een hulp bij de groei van mijn deskundigheid.  

Wat wens je de jarige job toe?  

Ik wens de jarige NMV van harte toe dat ze deze rol voor mij en alle andere mediators nog lang 

zal kunnen vervullen. 

 

 

 

 

https://www.mediatorsvereniging.nl/meer-over-mediation/relatie-detail/2115/3077
http://www.lindeman-bemiddeling.nl/


 


