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Macht, onmacht en tegenmacht bij 
mediation – Introductie

Georg Frerks

1. Inleiding

De rol van macht bij mediation is een gevoelig en controversieel onderwerp. Aan 
de ene kant heeft mediation te maken met conflicten waar macht en machtsver-
schillen bijna inherent een rol spelen, aan de andere kant heerst er de pretentie 
–zeker bij de meer klassieke opvattingen over het beroep– dat de mediator op 
geen enkele manier macht, of zelfs maar enige vorm van beïnvloeding mag han-
teren bij de uitoefening van zijn vak, mede omdat dit niet bij zijn of haar puur 
onafhankelijke rol zou passen. Vaak ligt alles in praktijk wel wat subtieler en 
speelt macht bewust of onbewust, direct of indirect, toch een rol bij mediation. 
Per slot van rekening liggen macht en machtsverschillen ten grondslag aan tal 
van conflicten die de mediationtafel passeren, zo niet aan bijna alle.

De diverse hoofdstukken in dit boek staan stil bij de rol van het verschijnsel 
macht bij mediation. Daarbij zijn vele vragen aan de orde.

Op welke wijze komt macht bij mediation naar voren? Hoe staan verschillende 
stromingen of stijlen binnen mediation hier tegenover? Kunnen we deze ver-
schillen in opvatting over macht expliciteren? Hoe benaderen mediators het ver-
schijnsel macht? Hoe ervaart de mediator macht? Hoe gaat hij daarmee om? 
Hoe kan hij voor een zeker machtsevenwicht tussen de partijen zorgen, zonder 
‘partij’ te kiezen? Hoe zorgt hij dat de underdog in de machtsrelatie ook aan zijn 
-of vaker nog haar- trekken komt? Wat vraagt dit in termen van countervailing po-
wer of ‘tegenmacht’? En wat, hoeveel, en op welke wijze kan en mag de mediator 
hieraan bijdragen?

En, hoe machtig is mediation of de mediator zelf geworden, nu mediation in vele 
geschillen een eerste verplicht station is geworden van de juridische procedure? 
Wat doet dat met mediation of de mediator in machtstermen? Wat is de macht 
die bijvoorbeeld uitgaat van de vaststellingsovereenkomst? Wat doet de mediator 
met de macht die hem door de partijen vaak expliciet, maar zeker impliciet wordt 
toegedicht? 
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Bij internationale onderhandelingen is het heel gebruikelijk om in termen van 
‘leverage’ te denken en die ‘leverage’ ook in te zetten. De mediator werkt hier 
meestal een bepaalde gewenste richting uit en aarzelt niet daarbij waar nodig ook 
overredingskracht, drang of zelfs sancties in de vorm van beloning en straffen 
te zetten. Hoewel dit wellicht anathema is in de mediation praktijk zoals we die 
in Nederland kennen, zijn er misschien subtielere mechanismen aan het werk. 
Hoe vrijwillig is mediation bijvoorbeeld nog als er een heel circus omheen wordt 
opgetuigd, met alle franje van expertise, juridische inbedding e.d.? Hoe ziet een 
conflictpartij dat vanuit een machtsoptiek? Werkt dat intimiderend? Zo zijn 
er vele vragen te bedenken die het thema macht in mediation raken. Een rele-
vant onderwerp is tevens de gender-dynamiek. Hoe gendered is mediation 
eigenlijk en kan mediation iets betekenen om de gender ongelijkheid aan te 
pakken?
Omgekeerd kan er soms ook sprake zijn van onmacht, bijvoorbeeld wanneer de 
mediation vastloopt of onvoldoende soelaas kan bieden. In weer andere gevallen 
weet de mediator de partijen niet te ‘bereiken’ of ligt één van de partijen of zelfs 
beiden dwars. Ook in zo’n geval moet de mediator in staat zijn het proces in ter-
men van macht en machtsverschillen te duiden en bij te sturen. 

2. Omschrijving van macht

Macht verwijst naar het vermogen van een persoon (groep of instantie) een 
ander te beïnvloeden, of te dwingen zaken te doen of te laten, zelfs tegen zijn 
eigen wil. Macht is daarmee een relationeel element dat zich constitueert in 
onderlinge persoonlijke en maatschappelijke verhoudingen. 

Het verschijnsel macht is uitgebreid bestudeerd in de sociale wetenschappen. 
Van oudsher was er in de geschiedwetenschap al een fascinatie voor de elite, de 
machtigen, de koningen en de prinsen, die volkeren en gebieden aan zich onder-
wierpen en daarover al dan niet op arbitraire of rechtvaardige wijze, vreedzaam 
of met geweld, de scepter zwaaiden. Vanaf de Griekse filosofen, via Machiavelli, 
Hobbes tot en met Marx hebben klassieke denkers zich over het verschijnsel 
macht gebogen. Maar ook bij de latere sociaalwetenschappelijke bestudering van 
samenlevingen en hoe daarin maatschappelijke orde tot stand kwam, kwamen 
verschijnselen als macht, gezag, normen, regelgeving en legitimiteit om de hoek 
kijken. De Duitse socioloog Max Weber onderscheidde verschillende vormen 
van macht of dominantie: op basis van (het monopolie op) geweld, traditie, cha-
risma, en wetten en regels. Ook in de Amerikaanse sociologie is veel aandacht 
besteed aan macht door auteurs zoals Dahl, Wright Mills, Parsons, net zoals 
door Engelse sociale wetenschappers als Lukes en Giddens, de Duitser Jürgen 
Habermas en de Fransman Foucault. Deze auteurs geven allemaal hun eigen 
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kijk op macht en veel van hun ideeën hebben op een of andere manier doorge-
werkt in meer concrete toepassings- en beroepsgebieden in de diverse sociale en 
maatschappelijke sectoren. Dit is het meest in het oog lopend in die gebieden 
waar conflicten een rol spelen. Bij conflicten is per definitie sprake van belangen-
tegenstellingen, die niet zelden voortvloeien uit verschillende machtsposities en 
een omstreden hantering van macht en/of machtsmiddelen. De rechtspraak en 
mediation zijn evidente voorbeelden van sectoren die hiermee moeten omgaan 
en waar een reflectie op macht geboden is.

De auteurs in dit boek gaan dan ook in op diverse aspecten van de rol van macht 
bij mediation. Bij wijze van inleiding, stip ik daarvan enkele aan.

3. De aard en oorsprong van macht

Macht is een alom aanwezig verschijnsel in de menselijke samenleving en in-
herent aan menselijke verhoudingen. Het is het meest pregnant waarneembaar 
in situaties van grote ongelijkheid, zoals in organisaties met een duidelijke hi-
erarchie zoals het leger of bedrijven. Maar macht kan ook spelen bij opleidingen 
tussen docent en student of in de zorg tussen dokter en patiënt, of in huwelijken 
tussen de echtelieden, en tussen mannen en vrouwen. In feite is er sprake van 
macht in iedere situatie waar een boven- en ondergeschikte aanwezig zijn. Ove-
rigens is het niet zo dat de onderliggende partij totaal geen macht of machtsmid-
delen heeft, zoals aangetoond in het klassieke werk ‘The Weapons of the Weak’ 
van James Scott, die beschrijft hoe minder bevoordeelde partijen allerlei subtie-
le middelen inzetten die aan de macht van bovengeschikten knagen, zoals het 
opzettelijk verkeerd begrijpen, bewust wegblijven van bijeenkomsten, roddelen, 
etc.

In dit boek bespreekt Bollen hoe macht opereert in hiërarchische arbeidsverhou-
dingen, tussen bazen en leidinggevenden en hun werknemers. Voor wat betreft 
de mediation bespreekt Bollen in haar hoofdstuk welke bronnen van macht er 
bestaan. Gebaseerd op de auteur Raven (1965) onderscheidt ze macht op basis 
van: (1) belonen (2) straffen (3) expertise (4) informatie (5) legitimiteit en (6) 
persoonlijkheid. 

Ook Jordaan onderkent meerdere bronnen voor macht en benadrukt dat de basis 
van macht vaak ook gelegen is in percepties en niet altijd alleen in de realiteit. 
Uitslag legt in dit verband uit dat macht net als onmacht door de betrokkenen 
wordt toegekend en geaccepteerd. Ook geeft Uitslag aan dat nog andere factoren 
van invloed kunnen zijn op de machtsverdeling. Zo kan het zijn dat een van de 
partijen een sterke wens heeft iets te bereiken en daardoor afhankelijker wordt 
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van de andere partij. Ook maakt het uit of er meerdere alternatieve oplossingen 
zijn of dat er slechts een enkele manier is om het conflict op te lossen. Meerdere 
oplossingen vergroten de keuzevrijheid. Tenslotte is het van belang of partijen 
een gevoel van interdependentie ervaren of juist niet. 

Bollen geeft verder nog aan dat deze machtsbronnen niet gelijkelijk over partijen 
verdeeld hoeven te zijn en dat die ook kunnen veranderen over de tijd genomen. 
Zo kan een ondergeschikte meer specialistische kennis hebben dan zijn of haar 
baas. Op deze wijze is het behulpzaam te denken in termen van een machtsba-
lans die kan variëren. 

Jordaan gaat ook uit van machtsverschillen tussen partijen en ziet die niet per se 
als problematisch. Ze zijn ‘a fact of life’ en evenals andere auteurs ziet Jordaan 
macht als contextueel bepaald en verbonden aan andere omstandigheden. Macht 
wordt pas een probleem als de uitoefening van macht door één partij het recht op 
zelfbeschikking van de andere partij belemmert.

Zowel Bollen als Jordaan onderkennen ook dat macht niet altijd noodzakelij-
kerwijs hoeft te worden aangewend, of verkeerd hoeft te worden gebruikt. Niet 
iedereen houdt van ‘wapengekletter’ of vindt het nodig het hele repertoire aan 
beschikbare machtsmiddelen in te zetten. Bovendien kan macht ook op een po-
sitieve manier worden aangewend, zoals Jordaan benadrukt. Aan de andere kant 
heeft macht ook een zelfversterkend effect. De macht van macht, zogezegd. Als 
macht succesvol wordt gebruikt, verwerft het daarmee ook weer een extra im-
puls, of zoals Uitslag opmerkt gaat er een magnetische werking van uit.

Diederen kiest een andere invalshoek en richt zich op ‘de macht van vertrouwen’ 
als een cruciale factor bij conflictoplossing. Hij stelt dat dat vertrouwen niet al-
leen een zelfstandige macht bij conflicten is, maar dat werken aan herstel van 
vertrouwen een effectief middel voor conflictoplossing kan zijn. Tot nu werd ver-
trouwen vooral nog teveel als een toevallig optredend bijeffect van interventies 
gezien. Net als macht is vertrouwen relationeel en is vertrouwen een resultaat 
van die relatie. In de visie van Diederen is vertrouwen altijd gerelateerd aan het 
doel waarvoor je een verbinding aangaat en daarmee ook aan de wederpartij met 
wie je de verbinding aangaat. Vertrouwen is er als de ander jou betrouwbaar lijkt, 
aldus Diederen.
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4. De effecten van macht op partijen en hun conflict

Bollen geeft in haar hoofdstuk aan dat macht het gedrag van partijen beïnvloedt. 
Machtiger partijen gedragen zich vrijer en voelen zich minder beperkt om bij-
voorbeeld hun emoties te uiten. Minder machtigen voelen zich vaak geremd 
en zijn bang voor de gevolgen van hun gedrag. Machtiger partijen kunnen het 
zich permitteren minder open te staan voor het perspectief van anderen, terwijl 
minder machtige partijen meer open staan voor beïnvloeding en over een extra 
set voelsprieten beschikken om situaties in te kunnen schatten, aldus Bollen. 

Diederen geeft aan dat ook vertrouwen een dergelijke rol speelt: “Vertrouwen is 
de eigen gemoedstoestand over het gedrag van de wederpartij rond de afspra-
ken die je samen maakt. Is de ander daarop betrouwbaar? Alleen wie de ander 
vertrouwt dat hij zich aan de afspraken zal houden, sluit met die ander een over-
eenkomst”. 

Eijkman bespreekt macht vooral in het kader van toegang tot mediation. Er 
wordt verondersteld dat de ‘gemiddelde Nederlander’ steeds meer zelfredzaam 
wordt bij allerlei beslissingen en zelfs ook ‘juridisch zelfredzaam’ is, maar hoe 
reëel is dat eigenlijk?, vraagt Eijkman zich af. En hoe spelen machtsfactoren en 
verschillen in macht door bij de toegang tot, onder meer, mediation? Deze speelt 
zich door allerlei veranderingen steeds meer af op gemeentelijk niveau in over-
eenstemming met de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO), de Participatiewet 
en de Jeugdwet, waar allerlei sociale professionals in de gemeentelijke wijkzorg-
teams een belangrijke functie vervullen. Eijkman waarschuwt er voor dat in onze 
participatiesamenleving de werkgever of de gemeente vertegenwoordigd door 
deze sociale professionals of wijkteams niet teveel invloed krijgen bij de toegang 
en deelname aan mediation. De zwakste partij heeft vaak niet de mogelijkheid 
zelfstandig alternatieven te exploreren. Daarom is het van belang dat cliënten ju-
ridisch zelfredzaam worden en daarin door het wijkteam of anderen zoals de (ge-
meentelijke) klachtenfunctionarissen of ombudsmannen worden gesteund. Ook 
zal in de praktijk het contact tussen het wijkteam en de cliënt na een mogelijke 
bemiddeling of advies worden voortgezet. Vanuit dit perspectief is het belangrijk 
dat op wijkteamniveau men zich niet alleen bewust moet worden hoe belangrijk 
vrijwilligheid is, maar ook wat de rol van macht is bij toegang tot mediation in 
het familie-, arbeids-, straf- of bestuursrecht, aldus Eijkman.
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5. De effecten van macht op de mediation

Bollen beschrijft dat de noden en percepties van machtigen en minder mach-
tigen met betrekking tot mediation duidelijk uiteenlopen. Ze gaat in op het zo-
geheten 3-R model waarin op basis van regels, rollen en relaties, binnen een 
aantal contextuele condities de mediation tot bepaalde uitkomsten leidt of dient 
te leiden. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt op welke niveaus of via wel-
ke aspecten macht een rol speelt bij de mediation. Zo analyseert Bollen welke 
factoren de machtsbalans bij een mediation beïnvloeden en benoemt daarbij de 
nationale en organisatiecultuur, de vraag wie de mediation betaalt en bij de me-
diation aanwezig is, en of de partijen zich willen verzoenen of liever de relatie 
willen beëindigen. 

Eijkman ziet het gevaar van een toenemende invloed van de professional of hulp-
verlener uit de gemeentelijke wijkzorgteams om de veelal niet zo mondige partij 
te gaan helpen. Hierin ligt het risico dat deze hulpverlener dan partij in het con-
flict wordt.

Voor Jordaan gaat het er niet om dat er gelijkheid aan de tafel komt of dat de 
macht tussen de diverse partijen in evenwicht moet worden gebracht, maar wel 
dat de partijen in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen of en hoe hun 
geschillen op te lossen.

Diederen geeft aan dat het beschamen van afspraken of het wederzijdse vertrou-
wen, het tegendeel van wantrouwen oproept. De ander wordt daarbij gezien als 
de vijand van de eigen belangen, en meestal trekt de wantrouwer daarbij ook de 
conclusie dat de ander doelbewust en met opzet de afspraken niet zal nakomen, 
hetgeen zich dan uit als op de ander gerichte persoonlijke verwijten in alle emo-
tionele gradaties tussen teleurstelling en wanhoop.

6. De macht van de mediator

Jordaan staat stil bij het zogenaamde neutraliteitsvereiste van de mediator. Hij 
geeft aan dat dit veelal als formeel uitgangspunt wordt gehanteerd, maar in we-
zen een onhoudbaar concept is, waarop veel kritiek is gekomen. In de praktijk 
heeft de mediator nu eenmaal macht en gebruikt deze ook gedurende de media-
tion. Jordaan stelt dat de macht van de mediator voornamelijk voortvloeit uit zijn 
controle over het mediation proces, zoals via het opstellen van de agenda en de 
grondregels voor het proces; het besluit wie en voor hoe lang mag spreken; het 
(her)formuleren en framen van de onderwerpen, het gebruik van de caucus en de 
opstelling van de overeenkomst. Mediators hebben meestal ook een normatief 
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overwicht en overredingskracht, terwijl partijen een emotionele of psychologi-
sche afhankelijkheid ten opzichte van de mediator kunnen ontwikkelen. Er is in 
de literatuur dan ook wel beweerd dat de mediator de machtigste persoon in de 
kamer is, aldus Jordaan. 

Ook Uitslag staat stil bij de macht van de mediator die volgens haar voortvloeit 
uit de positie van de mediator als regisseur van het mediation proces. Het gege-
ven dat beide partijen akkoord zijn met de persoon van de mediator is van groot 
belang voor de positie van de mediator. Niet alleen vinden de strijdende partijen 
elkaar waar het gaat om de keuze van de mediator, maar ook geven zij de medi-
ator de positie die nodig is om het proces te begeleiden. Uitslag benoemt hierbij 
verder dezelfde soort factoren als Jordaan hierboven, maar wijst tevens op de 
persoonlijkheid en expertise van de mediator. Uitslag analyseert ook wanneer de 
machtspositie van de mediator kan omslaan in onmacht. Dit kan gebeuren wan-
neer een van de partijen teveel leunt op de mediator en hij daardoor de indruk 
van onpartijdigheid verliest. Partijen trekken vaak aan de mediator om steun 
bij hem te vinden voor hun standpunten of ideeën. Daarom moet de mediator 
‘koers houden’ en ‘voor de wind gaan’. Hierbij is de balans tussen een passieve en 
activistische rol van belang. De mediator moet de partijen niet in hun sop laten 
gaar koken, maar ook niet forceren. Bovendien moet hij in staat zijn in te spelen 
op nieuwe en soms onverwachte ontwikkelingen, aldus Uitslag.

Frerks gaat in zijn hoofdstuk in op de gender dimensie bij mediation. Hij verkent 
of en in welke mate mediation ‘gendered’ is en hoe zich dat dan manifesteert. 
Ook is hierbij de vraag aan de orde of en hoe mediation kan helpen de gender 
ongelijkheden aan te pakken. Frerks bespreekt diverse auteurs die hierover on-
derzoek hebben gedaan en wijdt ook een paragraaf van zijn hoofdstuk aan de rol 
van gender bij internationale mediation. Hij concludeert dat gender inderdaad 
wel degelijk een rol speelt bij mediation en er duidelijke genderverschillen waar-
neembaar zijn. Aan de andere kant blijken deze verschillen niet in alle gevallen 
ernstig of heel groot hoeven te zijn en zijn er mogelijkheden voor de mediator 
hieraan in positieve zin iets te doen. Op het terrein van de internationale me-
diation is er echter op het gebied van gender nog veel werk aan de winkel en is 
de vooruitgang relatief beperkt. Wel is er door de VN, de EU en allerlei NGOs 
beleid ontwikkeld en zijn er richtlijnen opgesteld voor een concrete aanpak in de 
beleidspraktijk. 
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7. Suggesties aan de mediator om met macht om te gaan

Op basis van haar voorgaande analyse identificeert Bollen verschillende manie-
ren voor de mediator om een (te) onevenwichtige machtsbalans te herstellen, 
zoals door het opstellen van gedragsregels, door de interactie naar een meer 
constructieve en gereguleerde manier van discussiëren te leiden, door machts-
verschillen te benoemen en macht te ‘herkaderen’, en ruimte te bieden voor ie-
ders verhaal. Bollen concludeert dat: “Kennis van de effecten van macht op het 
gedrag, de emoties en de denkwijze van minder en meer machtigen dan ook 
noodzakelijk is om gepast te kunnen interveniëren in een mediation en te stre-
ven naar een machtsbalans. De uitdaging voor de mediator is op zoek te gaan 
naar een werkbare machtsbalans waarbij conflictpartijen op een gelijkwaardige 
manier kunnen deelnemen aan de mediation, gemotiveerd zijn om aan een ge-
zamenlijke oplossing te werken en hun macht positief aanwenden”.

Diederen geeft aan dat het geen zin heeft om te gaan onderhandelen, als partijen 
elkaar niet eerst weer als potentieel te vertrouwen contractspartij kunnen zien. 
In een mediationtraject wordt de grootste vooruitgang geboekt op het zogenaam-
de omslagmoment, het moment waarop beiden inzien dat het beter is om samen 
te werken aan een oplossing dan door te gaan met vechten. Door de bril van 
vertrouwen bekeken is dat het moment waarop zich onder het totale vijandbeeld 
weer een elementaire en zeer minieme blijk van vertrouwen manifesteert. Dit is 
het punt waar de mediator effectief kan worden. Immers, verlies van vertrouwen 
markeert in eerste instantie het ontstaan van een conflict en vertrouwen speelt 
daarom dan ook een zelfstandige rol bij conflictoplossing bij alle soorten conflic-
ten, of het nu gaat over familierelaties, samenwerkingsverbanden, arbeidsver-
houdingen, of dat het zich tussen zakelijke partners afspeelt. Conflictoplossing 
die de focus expliciet legt op het repareren van het beeld van onbetrouwbaarheid 
van de ander heeft impact op de verhoudingen van partijen. En die impact is gro-
ter dan de mogelijkheden die juridische conflictoplossing via rechter of arbiter 
biedt, aldus Diederen. 

Uitslag staat stil bij de rol van kennis. Hoeveel kennis moet de mediator hebben 
en hoe gespecialiseerd moet die kennis dan zijn, b.v. voor wat betreft juridische 
aspecten. Er bestaat een zekere angst dat een verregaande juridisering van de 
mediation het initiatief weghaalt bij de partijen en de grassroots. Aan de ande-
re kant moeten de uitkomsten en gesloten overeenkomsten wel deugdelijk en 
uitvoerbaar zijn, ook vanuit juridisch oogpunt. Uitslag vraagt ook nog de aan-
dacht voor een geheel ander punt, namelijk de zelfkennis van de mediator en 
het vermogen te analyseren wat er gebeurt en hem ‘overkomt’ tijdens de medi-
ation. Ook de mediator zelf is immers onderdeel van de machtsdynamiek en de 
machtsbalans tijdens de mediation.
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Jordaan bepleit dat de mediator de macht die in hemzelf berust toepast om te 
verzekeren dat de beoogde zelfbeschikking daadwerkelijk kan plaatvinden door 
elke partij ondanks de aanwezigheid van machtsverschillen. Mediators mogen 
daarbij procedurele interventies plegen om te garanderen dat de beoogde zelf-
beschikking tot stand komt. Hierbij dienen ze zich wel bewust te zijn welke im-
pact deze procedurele interventies op de uitkomst van het conflict en de relaties 
tussen de partijen heeft. Jordaan geeft verschillende methoden om de zelfbe-
schikking van partijen te garanderen en te bevorderen. In dat verband bespreekt 
hij verschillende relevante auteurs die terzake suggesties hebben geformuleerd 
(Moore, Boulle & Nesic, Mayer, Rooney, Rogers). Tevens geeft Jordaan aan hoe 
dit in de training en beoordeling van mediators kan worden verwerkt.

Frerks releveert in zijn hoofdstuk over gender in mediation ook verschillende 
manieren waarop de gender balans hersteld kan worden en hoe de mediator 
daarbij een rol kan spelen.

8. Nederlandse mediation wetgeving

Het laatste hoofdstuk door Jongbloed gaat over de actuele ontwikkelingen op het 
terrein van de Nederlandse mediation wetgeving, i.c. het ontwerp van de Wet 
bevordering mediation. Jongbloed geeft een overzicht van de belangrijkste bepa-
lingen en bespreekt de verschillen en overeenkomsten met eerdere initiatieven. 
Ook geeft hij aan waar –naar zijn oordeel– nog zwakheden of onvolkomenheden 
in het ontwerp voorkomen. 

Referenties

J.C. Scott (1985) Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale: 
Yale University Press.

B. H. Raven (1965) ‘Social influence and power’, in: D. Steiner en M. Fishbein 
(eds) Current studies in social psychology, 371–382. New York: Holt, Reinhart 
and Winston.
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