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Wie advies wil over mediation bij
familiezaken, scheidingen, uit el-
kaar gaan en arbeidsgerelateerde
zaken kan dan langskomen. 

Schulte biedt volgende week ook
een gratis mediationgesprek aan
voor stellen die tijdens of vlak na
de zwangerschap hun kindje heb-
ben verloren of in een vruchtbaar-
heidstraject zitten. ,,Een relatie
kan daardoor in zwaar weer ko-
men.’’

Volgens de mediators is de week
nodig om familiemediation meer
bekendheid te geven. Daarom zoe-

ken ze ook contact met basisscho-
len, huisartsen en ziekenhuizen.
Graag geven ze presentaties aan
leerkrachten en medezeggen-
schapsraden van scholen. Ze hopen
op de invoering van een gemeente-
lijk scheidingsloket in Haarlem.
Dat hoeft geen fysiek loket te zijn,
een plek op de website is ook goed.

Iedereen mag zich mediator noe-
men. Wel wordt een NfM-kwali-
teitsregister bijgehouden. Wie
daar in staat, moet aan bepaalde ei-
sen voldoen. 

Over geregistreerde mediators

kan een klacht worden ingediend
bij Stichting Kwaliteit Mediators.

Knoop doorhakken
Ansink erkent dat een familieme-
diator geen wonderen kan verrich-
ten. Soms ontdekt ze na acht ge-
sprekken dat in partners geen be-
weging zit. Ook als het respect ont-
breekt of als al lange procedures
tussen de partijen zijn gevoerd, is
voor haar geen rol weggelegd.
,,Daar kan ik niks mee, dan moet
de rechter maar snel een knoop
doorhakken.’’

Wessel Mekking

Haarlem ■ Tijdens de derde edi-
tie van de Week van de Mediation,
van maandag 14 oktober tot en met
vrijdag 18 oktober, is familie-
mediation het thema. 
De Haarlemse mediators Margit
Ansink, Rachel Schulte en Pauline
Grapperhaus houden volgende
week donderdag 17 oktober tussen
18 en 21 uur een gratis inloopspree-
kuur in hun kantoor aan het Ke-
naupark 24.

’Mediators kunnen geen wonderen verrichten’

Ansink en Rachel Schulte vertellen
met de Week van de Mediation op
komst over hun vak. Ze zetelen, met
een hoop collega’s, in een stijlvolle
kantoorvilla aan het Kenaupark.
Schulte is als mediator actief in het
familierecht. Ansink doet daarnaast
ook zaken die te maken hebben met
arbeidsrecht. Beiden zijn ambassa-
deur van de Nederlandse Me-
diationvereniging (NMv).

Veel van hun klanten liggen in
scheiding. Waar echtgenoten vroe-
ger vaak meteen een advocaat in de
arm namen, zoeken ze nu een me-
diator. „Doel is hen met elkaar in ge-
sprek te laten gaan en te blijven pra-
ten”, vertelt Schulte. „Het is de be-
doeling een conflict niet uit te vech-
ten, maar op te lossen.”

Escaleert
Terwijl het met advocaten meestal
escaleert, weet Ansink uit ervaring.
„Ik vond dat niet prettig om te doen.
De kinderen zitten ertussen, die lij-
den eronder. Scheidingen doe ik bij
voorkeur als mediator.” De twee ad-
viseren ook om altijd een mediator
in de arm te nemen. „Dat is ook
duurzaam, het biedt toekomst”,
weet Schulte. „Je maakt dan afspra-
ken die je kunt en wil nakomen.” Ze
vindt het prima als stellen zeggen
dat ze klaar zijn met elkaar. „Ik help
jullie om goed uit elkaar te gaan”, re-
ageert ze dan. Ook kan het met een
mediator bij de rechter allemaal een
stuk sneller gaan.

Beide familiemediators bieden
aan om met de betrokken kinderen
in gesprek te gaan. „Soms hoor je

dan dat ouders aan hun trekken. Va-
der wil dan meer dan moeder toe-
staat, daar ontstaat dan ruzie over”,
weet Ansink. Schulte ziet soms loy-
aliteitsconflicten bij kinderen. „Dan
doen ze alsof ze het bij papa niet
leuk vinden om het mama naar de
zin te maken”, merkt ze weleens.

Schulte: „Kinderen kunnen door
zo’n scheiding de rest van hun leven
onzeker zijn, denken dat ze niet
goed genoeg zijn. Het kan zó ver

doorwerken.” Mooi dat ze hun
steentje kunnen bijdragen om dat te
voorkomen, vinden de twee Haar-
lemse mediators.

Ouders met kinderen die gaan
scheiden, zetten tegenwoordig
meestal in op een co-ouderschap.
„Maar vaak is dat niet haalbaar”,
weet Schulte. „Tijdens een relatie is
de zorg voor de kinderen ook niet al-
tijd fiftyfifty geweest. Week op,
week af is voor kleine kinderen niet

per se fijn. Dan zijn ze weer bij papa,
dan weer bij de oppas, dan weer bij
mama.” Ansink: „Een voorbeeld:
een vader wil dan de kinderen in-
eens de helft van de tijd, en dan ver-
wijt de moeder dat de man tijdens
het huwelijk altijd weg was. Ik snap
wel waarom zo’n man dat zou wil-
len. Ze hebben het gevoel dat ze
door een scheiding hun gezin kwijt-
raken. Uiteindelijk blijkt het in zo’n
geval ook prima te zijn als het kind
wat minder dagen per week bij de
vader is.”

Papa-land
Ansink gaat in gesprek met kinde-
ren vanaf een jaar of tien. De jongere
Schulte doet dat vanaf de kleuter-
leeftijd. De gesprekken zijn vertrou-
welijk, de mediators vragen altijd
wat ze mogen vertellen aan de ou-
ders. Schulte praat weinig met de
jongere kinderen, maar ze vertellen
haar veel met een mattenspel.
„Daarbij leggen ze hun wereld neer,
met een ik-land en een mama- en
een papa-land. Aan de hand van hoe
ze dingen neerleggen, kun je veel af-
leiden.” Bij scheidingen wordt on-
der leiding van een mediator vaak
ook de verkoop van een huis of de
boedelverdeling besproken.

Schulte en Ansink doen als media-
tor meer dan echtscheidingen bege-
leiden. Eerstgenoemde houdt zich
ook bezig met familieruzies en be-
middelt tussen buren, noemt ze als
voorbeelden. „Door allerlei aanna-
mes kunnen burenruzies een mon-
ster worden. Een eerste gesprek kan
al veel helpen, dan gaan ze totaal an-
ders de deur uit.”

Ansink vertelt dat ze ook gesprek-
ken tussen bestuursleden van een
stichting begeleidde. „Ze vochten
elkaar de tent uit.” En ze zat aan ta-
fel met een vader en volwassen zoon
die steggelden over een huurover-
eenkomst en begeleidde ze gesprek-
ken over de ontvlechting van een fa-
miliebedrijf.

Bij arbeidsconflicten kan Ansink
ook een rol spelen. „Een werkcon-
flict kan een enorme weerslag heb-
ben. Sommige mensen zitten door
een dreigend ontslag net zo in de
put als anderen bij een scheiding.”

Schulte concludeert: „Je kunt me-
diation bij alles inzetten. Het werk
is hetzelfde, alleen de onderwerpen
verschillen.” 

Familiemediators willen scheidingen in goede banen leiden

’Vecht een conflict niet
uit, maar los het op’
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Mediators Rachel Schulte en Margit Ansink houden vanwege de Week van de
Mediation een gratis inloopspreekuur. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Wessel Mekking 
w.mekking@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem ■ Margit Ansink vond
het als advocaat soms vreselijk
om echtscheidingen te doen.
Sinds 2001 probeert ze als media-
tor scheidingen in goede banen
te leiden. In het begin bekeken
advocaten haar met argusogen.
Nu nemen steeds meer toekom-
stige ex-partners een mediator in
de hand. „Familiebanden kun-
nen enorm sterk zijn, maar de
impact kan verwoestend zijn als
het misgaat”, heeft ze tijdens
haar werk ervaren.


