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OPLOSSINGSGERICHTE MEDIATION 
 

 

Oplossingsgerichte mediation richt zich niet op het conflict, maar vraagt ‘Wat 

wilt u voor het conflict in de plaats?’ ‘Wat werkt?’ en ‘Wat ziet u als een 

volgende tekenen van vooruitgang?’ De focus ligt op het bereiken van de 

gewenste situatie in de toekomst. Deelnemers aan mediation worden als 

competent gezien om hun doel te formuleren en oplossingen te bedenken en uit 

te voeren die dit doel dichterbij brengen.  

De expertise van de oplossingsgerichte mediator ligt in het stellen van de juiste 

vragen om daarbij nuttig te zijn. Daar waar deelnemers gestuurd zijn of vinden 

dat de ander schuld heeft en moet veranderen heeft de oplossingsgerichte 

mediator de expertise om te motiveren tot gedragsverandering. 

 

Het concept en de methodiek van oplossingsgerichte mediation, alsook de rol 

van de oplossingsgerichte mediator verschilt van andere vormen van mediation 

en kan er ook goed mee gecombineerd worden. Met dit model is de sfeer 

positief en kan dat ook blijven. Exploratie en analyse van het conflict en het 

uiten van negatieve emoties zijn (grotendeels) overbodig. Mediation wordt zo 

korter, lichter, competentiegericht en kostenbesparend. 

 

Oplossingsgerichte vragen vormen de kern van oplossingsgericht werken. 

In deze praktische training leert u o.a. de vier oplossingsgerichte basisvragen 

waarmee u deelnemers aan mediation kunt uitnodigen het conflict op te lossen 

en (beter) samen te werken. Aan het eind van de workshop bent u in staat om: 

- deelnemers aan mediation uit te nodigen hun doel te formuleren en vorm te 

geven aan hun eigen oplossingen; 

- de vier oplossingsgerichte basisvragen te gebruiken;  

- hoopvolle en optimistische gesprekken te voeren; 

- deelnemers uit te nodigen tot gedragsverandering;  

- overeenkomsten en verschillen met andere vormen van mediation te 

onderscheiden. 
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Beschrijving training 

Korte keynote presentaties en praktische oefeningen 

 

Inhoud 

• Wat is oplossingsgericht werken?  

Het paradigma van de synthese i.p.v. paradigma van de analyse 

• Wat is oplossingsgerichte mediation? 

• De rol van de oplossingsgerichte mediator 

• De vier oplossingsgerichte basisvragen 

• Voeren van hoopvolle en lichtere gesprekken 

               

 
 

 
Drs. Fredrike P. Bannink MDR 
 

Master of Dispute Resolution, International Full Certified ADR Mediator en Conflict 

Coach en klinisch psycholoog. Training, coaching en mediation praktijk, 

Amsterdam. Oud mediator Rechtbank Amsterdam. 

Internationale keynote spreker, trainer en auteur van 40+ boeken. 

www.fredrikebannink.com 

Zie website voor werk en boeken 


