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Tjebbe Hepkema lid sinds 2005 

Welke beweging zie jij mediation 
maken in de laatste 20 jaar? Erken-
ning voor het beroep, professionali-
sering. 
Kan je iets vertellen over jouw ontwikke-
ling in die 20 jaar? Algemeen zoekend 
begonnen door verdere verdieping over 
de conflicttheorieën. Naast de eigen 

praktijk werkzaam als coach, ook omdat er te weinig media-
tions binnenkwamen. 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 uit te voeren, voornamelijk binnen de gezond-
heidszorg.

Jan Plevier lid sinds 2014

Welke beweging zie jij mediation maken 
in de laatste 20 jaar? Mediation krijgt een 
breder geaccepteerde plaats in de samen-
leving. Ook in het juridische domein 
wordt mediation steeds meer omarmd. 
Sterker: veel juristen doen een mediation-
opleiding. 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. 
Wat betekent NMv voor jou? Een logische keuze om lid van 
te zijn. De belangenbehartiger voor alle mediators in Neder-
land. En natuurlijk TC!

DOOR  HANS BEKKERS

NMv, 20 jaar een  
vereniging van leden
NMv is een ledenvereniging. 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. De volledige bijdragen staan op de NMv-website, hier presenteren we 

een bloemlezing daaruit. 

John Bosnak lid sinds 2002

Kan je iets vertellen over jouw ontwikke-
ling in die 20 jaar? Ik ben in de afgelopen 
periode steeds meer intuïtief te werk 
gegaan. Dat heeft een keerzijde: de 
automatische piloot. Een van de redenen 
waarom ik bijna altijd een co-mediator 
inschakel die vers van de opleiding komt, 
is dan ook om mij bij de les te houden.  

Wat wens je de jarige job toe? Ik onderschrijf de gedachte 
van Jacques de Waart in zijn artikel in TC 2022/2 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 sterke verbon-
denheid realiseert. Ik wens de jarige job toe deze uitdaging 
aan te gaan.

Yvonne Gruis lid sinds 2002

Wat betekent NMv voor jou? De NMv 
beschouw ik als overkoepelende organisa-
tie die optreedt als belangenbehartiger 
van het fenomeen mediation. NMv is een 
aanspreekpunt voor zowel de consument 
als de overheid.  
Wat voor rol zie jij NMv graag hebben? 
Vermarkten van mediation is een belang-

rijke taak van de NMv. Trachten te bereiken dat er geloof en 
vertrouwen komt in het mediationproces als oplossingsme-
thode, volwaardig en even waardevol als de gerechtelijke 
procedure. 
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Arno Diederen lid sinds 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. In 2010 zag je steeds meer 
advocatenkantoren die in hun naam de 
toevoeging ‘& mediators’ hadden opge-

nomen. Vijf jaar later is mediation in het familierecht de 
hoofdstroom. Dat komt vooral door het verplichte ouder-
schapsplan. In het arbeidsrecht is het een bijna verplicht 
nummer bij (situationele) arbeidsongeschiktheid. 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. 
Wat voor rol zie jij NMv graag hebben? Ik denk vooral een 
onderling discussieplatform over wat wenselijk is om media-
tion een nog grotere rol in de samenleving te laten spelen. 
Intern discussieplatform en uithangbord dus.

Henrie Pastoor lid sinds 2012

Kan je iets vertellen over jouw ontwikke-
ling in die 20 jaar? In de beginperiode 
maakte ik vooral gebruik van de probleem-
oplossende benadering: ‘De mediator 
controleert het proces terwijl de partijen 
de inhoud controleren.’ Door de jaren 
heen merk ik dat een meer resultaatge-
richte 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 voor rol zie jij NMv graag hebben? Een verbindende rol 
om alle partijen die nu over mediation gaan, bijeen te bren-
gen, zodat er één stem naar de overheid gaat. Belangrijk bij 
onder andere het voorstel mediation naast rechtspraak in een 
wat dwingender karakter.

Ellen Hoetmer lid sinds 2021 

Welke beweging zie jij mediation maken 
in de laatste 20 jaar? 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 media-
tion nog altijd als hét middel om geschil-

len op een veilige en gezamenlijke manier op te lossen. 
Wat betekent NMv voor jou? Ik zou graag meer betrokken-
heid van de leden mogelijk willen maken. Voor mij is NMv nu 
een informatieve organisatie.

Maaike Grauwmeijer lid sinds 2019

Kan je iets vertellen over jouw ontwikke-
ling 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 (arbeidsrecht)praktijk kwam ik niet zo 
heel vaak in aanraking met mediation. 
Sinds ik 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 die we 
gebruiken in een mediation nog veel meer onderdeel kunnen 
zijn van samenwerkingen op de werkvloer en bij conflictsitua-
ties in het bedrijfsleven. De komende jaren hoop ik daar mijn 
bijdrage in te kunnen leveren. 
Wat betekent NMv voor jou? De NMv geeft bekendheid aan 
mijn vak en het delen van kennis en ervaring rondom conflict-
hantering is prettig.

Filip-Wim Lindeman lid sinds 2022

Kan je iets vertellen over jouw ontwikke-
ling in die 20 jaar? 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 zit ik midden 
in de opleiding familiemediation. Mijn 
ADR- en MfN-theorietoets heb ik beide 

gehaald. Ik ben druk bezig mijn eigen praktijk vorm te geven, 
Lindeman Bemiddeling. In deze praktijk doe ik mediation in 
het brede onderwijsveld en in familiezaken. 
Wat betekent NMv voor jou? In april 2022 ben ik lid gewor-
den van de NMv, meteen na afronding van mijn basisoplei-
ding. Ik vind dit lidmaatschap belangrijk omdat deze vereni-
ging, dat verwacht ik tenminste, mediators bindt, met elkaar 
in contact brengt en informatie verschaft in nieuwe ontwikke-
lingen. Ik hoop ook via dit lidmaatschap meer mensen te Ieren 
kennen en mijn netwerk steeds verder op te bouwen. 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. Ik wens de jarige NMv van harte toe 
dat ze deze rol voor mij en alle andere mediators nog lang zal 
kunnen vervullen. 

Hans Bekkers 

is mediator/beleidsbemiddelaar en bestuurslid van 

de NMv.
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