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maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen. 
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Introductie 

 

Deze methodebeschrijving is speciaal bedoeld voor hulpverleners die werken met zwerfjongeren of 

andere groepen kwetsbare jongeren. Het helpt hen situaties te herkennen waarbij zwerfjongeren via 

mediation (weer) in gesprek kunnen komen met hun ouders om een eventuele conflictueuze relatie te 

verbeteren. Zwerfjongeren zitten vaak in een neerwaartse spiraal van criminaliteit, middelengebruik en 

langdurige dakloosheid. Mediation helpt deze spiraal te doorbreken. Na mediation hoeft de jongere niet 

altijd naar het ouderlijke huis terug te keren. Vaak leidt mediation tot een verbeterde relatie en daarmee 

de nodige steun.  

 

Mediation is een nuttig instrument om dakloosheid onder jongeren tussen de 16 en 23 jaar tegen te 

gaan. Via mediation kunnen gemeenten het tekort aan preventieve hulpverlening voor jongeren in 

kwetsbare situaties verminderen. En dat is een goede zaak. Zo staan in een evaluatie van de opvang 

in de vier grote Nederlandse steden kritische geluiden over de realisatie van de preventie van 

dakloosheid: ‘Er zijn wel projecten om terugval te verminderen, maar voorkómen dat mensen die nog 

nooit dakloos zijn geweest dakloos worden, nee’ (uitvoerende organisatie)
1
.  

 

Mediation tussen een zwerfjongere en zijn ouders is geschikt als vroege interventiemaatregel, pre-

crisis maatregel en ter preventie van terugkerende dakloosheid. Mediation richt zich op verbetering van 

de communicatie en de relatie tussen jongere en ouders. Het vergroot het maatschappelijk 

steunsysteem en de veerkracht van de zwerfjongere, moedigt mensen aan om duurzame en positieve 

oplossingen voor conflicten te zoeken. Zwerfjongeren en hun ouders lossen hun problemen op, terwijl 

ze de regie en oplossing in eigen hand houden.  

 

 

 

 

 

                                                   
1
 M. Tuynman & M. Planije (2014). ‘Het kán dus!’: Een doorbraak in het Nederlandse 

dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak Maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 

2006-2014. Trimbos Instituut. 

Sanne heeft op haar 15
e
 haar ouderlijk huis verlaten toen haar moeder na de scheiding een 

drankprobleem kreeg bovenop haar psychische problemen. Ze vertelt: “Als er goede hulp 

was geweest van een mediator als tussenpersoon, dan was ik er denk ik beter uit gekomen. 

Ik heb er al weleens aan gedacht  toen ik  wat langer op mezelf was, maar ik kon dat niet 

betalen. Daarom ging het helaas niet door.” 

 



 

 

Dit is een wezenlijk andere benadering dan de ‘traditionele’ hulpverlening. Deze gaat uit van het idee 

dat mensen hulp nodig hebben bij iets dat ze zelf niet kunnen. Mediation biedt mensen faciliteiten om 

stappen te nemen; ze kunnen het immers zélf. Door de afhankelijkheidspositie van de jongere ten 

opzichte van zijn ouders gaat de hulpverlener al snel naast de jongere staan om hem te helpen in het 

conflict met zijn ouders. De mediator kiest juist een neutrale en onafhankelijke positie, zonder oordeel, 

en helpt jongere en ouders om weer met elkaar in gesprek te komen. 

 

Leeswijzer 

In deze methodebeschrijving staat eerst de interventie kort beschreven in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 

geeft een uitgebreide inhoudelijke beschrijving van mediation. Praktische tips voor doorverwijzende 

hulpverleners en de randvoorwaarden voor mediation zijn te vinden in hoofdstuk 3, de onderbouwing 

van de interventie in hoofdstuk 4. Praktijkervaringen staan beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 

ten slotte zijn een begroting, maatschappelijke business case en evaluatievragen opgenomen. 
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1 De interventie in vogelvlucht  

1.1 Waarom met deze interventie aan de slag  

Van huis weglopende jongeren tussen de 17 en 23 jaar komen vrijwel altijd in de volwassenenopvang 

terecht (Ducket, 2010), zo blijkt uit internationaal onderzoek. Over de mogelijkheid om de jongere weer 

naar huis terug te laten keren, zijn nauwelijks onderzoeksgegevens. Volgens het themarapport 

volksgezondheidsmonitor (Van Bergen et al 2010) is de relatie met de ouders een risicofactor voor het 

ontstaan en het verloop van dakloosheid. Toch bestaat in het huidige beleid niet of nauwelijks een 

mogelijkheid om de relatie tussen de zwerfjongere en de ouders (te proberen) te verbeteren.  

In ‘Prevention is better than Cure’ geeft één op de drie respondenten die wegliep vanwege 

gezinsruzies aan dat verzoening met de ouders mogelijk was geweest (Randall en Brown, 1999).  

In de studie ‘Significance of Family to Young Homeless People’ denkt 32% van de ondervraagde 

dakloze jongeren dat mediation had geholpen op het moment dat ze dakloos raakten (Monfort: 2009). 

 

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid actief stappen ondernomen om dakloosheid onder 

jongeren terug te dringen. Onder meer door mediation te subsidiëren om de relatie van de 

zwerfjongere met zijn ouders/verzorgers te verbeteren. ‘Night Stop UK’ laat de jongeren bij 

gastgezinnen overnachten. Deze gastgezinnen bieden hen een veilige plek in een huiselijke omgeving 

om even op adem te komen. Ondertussen onderzoeken de jongere en zijn ouders samen via mediation 

om het contact te herstellen en te onderzoeken of de jongere veilig terug naar huis kan. Zo niet, dan 

volgt een zoektocht naar een veilige vervolgplek. Doorstroom naar de straat of nachtopvang is geen 

optie.  

 

Deze Engelse ‘best practice’ kan een waardevolle aanvulling zijn op het huidige zorgaanbod voor 

‘weglopende’ jongeren tussen de 17 en 23 jaar, zo blijkt uit een groepsgesprek dat Movisie in 2013 

organiseerde. Als vervolg zijn in Groningen en Zeeland onder de naam ‘Tussenstop’ twee pilots gestart 

om te kijken of het initiatief in Nederland kans van slagen heeft. De methodebeschrijving maakt deel uit 

van de pilot, wat niet betekent dat deze alleen in de context van ‘Tussenstop’ is te gebruiken. Juist niet. 

Deze beschrijving helpt alle hulpverleners zwerfjongeren (of andere groepen kwetsbare jongeren) door 

te verwijzen naar mediation om zo een conflictueuze relatie met de ouders te verbeteren.  

 

Hella Masuger, directeur Stichting Zwerfjongeren Nederland: “Ik heb me er altijd over 

verbaasd dat jongeren vaak als individu worden benaderd. Een jongere is altijd onderdeel 

van een familiesysteem en ik denk dat het belangrijk is om waar mogelijk de relaties te 

herstellen.  Ik geloof er in dat iedereen uiteindelijk uit is op  een goede verhouding met zijn 

familie. Dat betekent niet dat je heel de tijd met elkaar in contact hoeft te staan maar wel dat 

je het gevoel hebt dat je elkaars bestaan erkent en in ieder geval kan laten weten hoe het 

met je gaat”. 
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1.2 De aanleiding: heb probleem, het doel en vraagstelling 

Het probleem 

De relatie tussen ouders met kinderen verschilt essentieel met die van vrienden of andere familieleden. 

Het contact van ouders naar kinderen, en naar de kinderen van kinderen beïnvloeden het vermogen 

om andere relaties aan te gaan. Wanneer het contact met ouders verbroken is, gebeurt er iets met de 

onvoorwaardelijkheid van ouders naar kind. Dit bedreigt de basisveiligheid van het bestaan. Een 

verbroken contact met de ouders heeft grote gevolgen voor de jongere. Het leidt er soms toe dat 

jongeren niet meer om zichzelf of om hun toekomst geven, resulterend in onder meer slechte 

schoolprestaties, alcohol- en drugsgebruik of het aangaan van ongezonde relaties c.q. het niet 

aangaan van gezonde relaties. Het verbroken contact verzwakt het sociale netwerk en de veerkracht 

van de jongere. 

 

Wat we willen bereiken: het doel van een mediation-programma 

Belangrijk bij de opzet van een mediation-programma is het bepalen van het uiteindelijke doel. Ligt 

volgens de lokale overheid of de organisatie de belangrijkste meerwaarde in de terugkeer van de 

jongeren naar het ouderlijk huis? Of is het herstellen van de gebroken gezinsrelatie een net zo positief 

resultaat? Richt een evaluatie zich uitsluitend op de terugkeer van het aantal jonge mensen naar het 

ouderlijk huis, dan bestaat het gevaar van onderwaardering van andere, belangrijkere voordelen. 

Onderzoek van Lemos en Crane ‘Mediation and Homelessness’ (2001) meldt: ‘Een geschikte analogie 

zou die zijn met Relate, de huwelijksbegeleidingsdienst. Het is niet hun doel om huwelijken in stand te 

houden. In veel gevallen is het juist hun rol om mensen te helpen om vriendschappelijk uit elkaar te 

gaan. Dus ze dringen het aantal scheidingen niet terug, maar ze helpen wel bij het bereiken van 

andere voordelen… Net zo geldt dat mediation waarschijnlijk niet de vraag naar maatschappelijke 

huisvesting terugdringt, maar wel andere voordelen bewerkstelligt, vooral in het onderhouden en 

versterken van sociale netwerken.’ 

 

Bij mediation bepalen de partijen, in dit geval de zwerfjongere en de ouders, de uitkomst. Zij komen 

onder begeleiding van de mediator zélf tot de oplossing voor hun conflict. Het proces van mediation 

richt zich op de verbetering van de onderlinge communicatie en relatie. Alleen dan is sprake van een 

duurzame en ‘gedragen’ oplossing. Bij mediation kan dus nooit een andere partij, zoals de overheid, de 

oplossing opleggen.  

 

Mediation leidt bijvoorbeeld tot (een van) de volgende oplossingen: 

� De jongere en zijn of haar familie verbeteren hun communicatie/relatie en krijgen meer begrip 

voor de situatie van de ander; 

� de jongere en zijn of haar familie lossen hun probleem op, zodat de jongere of weer naar huis 

komt of thuis blijft; 

� de jongere en zijn of haar familie lossen hun probleem op en besluiten dat de jongere niet 

thuis maar bij andere familie of vrienden gaat wonen; 
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� de jongere en zijn of haar familie lossen hun probleem op, waarna de jongere naar huis 

terugkeert om vervolgens te verhuizen naar een alternatieve accommodatie; 

� de jongere en zijn of haar familie lossen hun probleem op, maar besluiten dat de jongere 

helemaal niet naar huis terugkomt. In plaats daarvan helpt de familie de jongere bij het vinden 

van een zelfstandige woonplek. 

 

Het oplossen van problemen helpt de relatie tussen de zwerfjongere en de ouders te verbeteren. 

Andersom helpt een verbeterde onderlinge relatie bij het oplossen van problemen. Dit is belangrijk voor 

zowel jongeren die terugkeren naar huis als voor jongeren ergens anders gaan wonen. Het vergroot de 

kans op blijvende informele ondersteuning door de ouders. Ook kan het betekenen dat de jongere 

geen beroep (meer) hoeft te doen op begeleid wonen of herhuisvesting en wellicht genoeg heeft aan 

minimale ondersteuning.  

 

Vraagstelling 

Hulpverleners spelen een centrale rol in het ontdekken van kansrijke casussen waarin mediation een 

waardevolle aanvulling kan zijn op het reguliere beleid. In deze methodebeschrijving staat dan ook de 

volgende vraag centraal: Wanneer is de inzet van mediation geschikt om de relatie tussen een 

zwerfjongere en zijn/haar ouders te verbeteren?  

1.3 Voor wie: doelgroep 

In welke situaties hebben zwerfjongere en hun ouders baat bij mediation? 

De groep zwerfjongeren laat zich kenmerken door een meervoudige problematiek. Snoek et. al. (2008) 

deed onderzoek naar mogelijke cliëntprofielen om de doorstroming in de Maatschappelijke opvang te 

verbeteren
2
. In dit onderzoek zijn zwerfjongeren in 3 profielgroepen onderverdeeld. Iedere profielgroep 

heeft zijn eigen specifieke problemen: 

� De perspectiefvolle groep. Deze jongeren zijn met concrete en gerichte hulpverlening relatief 

snel en efficiënt te helpen. 

a. Onveilige of onhoudbare thuissituatie, goede basis, heftige problematiek  

op één leefgebied. 

�  De multiproblem / vallen-en-opstaan groep. Deze jongeren gaan opnieuw een 

hulpverleningstraject in, haken vervolgens af en belanden zo weer op straat. Weinig basis, 

complexe, langdurige en multiproblematiek. 

b. Geïnstitutionaliseerden, internaatjongeren, uitvallers uit de jeugdhulpverlening. 

c. Gebruik softdrugs, geen zinvolle dagbesteding. 

d. Harde kern-jongeren; ex-detentie, veelvuldige politiecontacten. 

e. Verstandelijk gehandicapten. 

f. Ernstige problemen rondom seksualiteit en zwangerschap. 
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� De zorggroep. Deze jongeren hebben een zeer slechte aansluiting bij de leefgebieden 

wonen, werken, relaties, identiteit. 

g. Ernstig verslaafden (harddrugs). 

h. Ernstige psychiatrische problematiek. 

i. Dubbele diagnose (psychiatrie en combinatie met middelengebruik). 

j. Ernstig gewelddadig (eventueel in combinatie met verstandelijke beperking en 

veelvuldige justitie contacten). 

k. Ernstig structuurgebrek.  

 

Mediation werkt het beste bij de eerste profielgroep: de jongeren die met concrete en gerichte 

hulpverlening relatief snel en efficiënt zijn te helpen. Bij de andere profielgroepen is mediation minder 

geschikt. Dit vanwege een geëscaleerde situatie of andere serieuze problemen.  

 

De meest geschikte doelgroep van mediation bestaat daarom uit jongeren die dreigen dakloos te raken 

of zwerfjongeren tussen de 16 en 23 jaar die niet onder invloed van drugs of alcohol zijn op het 

moment van verwijzing, geen acute psychische problemen vertonen en niet het slachtoffer zijn 

(geweest) van huiselijk geweld.  

 

Mediation is vooral geschikt als er conflicten of spanningen in de thuissituatie zijn. Het voorkomt dat 

jongeren op straat terecht komen, omdat ze verder geen oplossing meer zien. 

Let op! Vanuit de term zwerfjongere gaat een zekere stigmatiserende werking uit. Daarom gebruiken 

we in deze beschrijving waar mogelijk de term ‘jongere’. Vanwege de leesbaarheid is gekozen voor 

‘hem’ als verwijswoord naar zowel jongens als meiden.  

 

‘Ouders’ zijn de tweede deelnemende partij aan mediation. Onder de term ‘ouders’ vallen niet alleen de 

biologische ouders, maar ook niet-biologische verzorgers waar de jongere tot voor kort verbleef. Dat 

zijn vaak officiële en niet-officiële adoptieouders, oudere zussen/broers, tantes en ooms. Mediation 

vindt dus plaats tussen de jongere en elke partij die hem onderdak bood. 

Het gebeurt vaak dat jongeren thuis in conflict raken omdat een van de ouders een nieuwe partner 

heeft (zie hieronder het voorbeeld van Jessy). In het ene geval plaatst de ouder zich tussen kind en 

partner. In het andere kiest de ouder partij voor de nieuwe partner uit angst de partner te verliezen. 

Gevolg: de jongere gaat probleemgedrag vertonen en is daarmee volgens het systeem het ‘probleem’.  
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Persona is afkomstig van http://www.1stapvooruit.nl/index.php?module=personas 

 

Wanneer mediation niet geschikt is 

Mediation is minder geschikt als: 

� de jongere aangeeft dat er thuis sprake is van geweld of misbruik. Of wanneer er redenen zijn 

om te vermoeden dat dit het geval is. Pas als screening uitwijst dat dit niet zo is, vindt 

verwijzing plaats naar mediation; 

� relatieproblemen niet de voornaamste oorzaak zijn van de huisvestingsproblemen. Cliënten die 

door een teveel aan mensen in huis behoefte hebben aan andere huisvesting, krijgen geen 

verwijzing naar mediation. Dit is verspilling van tijd en inzet, zowel voor de cliënt als de 

mediation-dienst; 

� er geen ondersteuning of toekomstplan ten grondslag ligt aan de mediation. Zo’n benadering 

biedt weinig garantie voor een langetermijnoplossing. Gezinnen en individuen hebben meestal 

ondersteuning nodig na afloop van de mediation-sessies. Bij geslaagde mediation-pogingen 

zijn monitoring en een effectieve evaluatie belangrijk; 

� mensen noodgedwongen moeten meedoen; als dit gebeurt, is de interventie gedoemd te 

mislukken. 

 

DIT IS JESSY, 17 JAAR. 

Weggelopen van huis toen de nieuwe vriend 

van haar moeder haar begon te slaan. 

Logeert afwisselend bij vrienden en 

vriendinnen. Heeft een afgeronde VMBO-

opleiding. 

 

"Ik ben Jessy. En ik ben 17. 

Van de zomer wist ik het zeker: ik ben er helemaal 

klaar mee thuis. Ik ga weg. Laat die twee hun eigen 

liefdesnestje maar bouwen. Ik wens de baby veel 

geluk! Maar ik ben geen klein kind. Ik pik het niet 

langer dat die vent van m’n moeder de baas over mij 

speelt. Alsof ik niet onwijs mijn best doe op school. 

En van alles bedenk om te zorgen dat mijn moeder 

zich een beetje goed voelt. Sinds mijn zesde ben ik 

gewend om voor mijzelf te zorgen. En nu zou zo’n 

kerel mij even komen vertellen wat ik anders moet 

doen. Mooi niet. Dat hij mij voor de zoveelste keer 

een mep verkocht, deed de deur dicht. Ik laat me 

door niemand slaan. Ik ben weg". 
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1.4 Door wie: uitvoering en beleid 

Hulpverleners: de doorverwijzers naar mediation 

Jongeren en hun ouders komen bijna nooit zelf op het idee om mediation in te zetten bij het oplossen 

van problemen of conflicten (zie onderstaand kader). Vaak zijn ze niet bekend met mediation of 

hebben ze een verkeerd beeld over wat het inhoudt. Daarom zijn doorverwijzende hulpverleners zo 

belangrijk. Zij kunnen jongeren en hun ouders op een laagdrempelige manier meer over de voordelen 

van mediation vertellen.  

Belangrijke verwijzende partijen zijn onder meer docenten, schoolmaatschappelijk werkers, 

medewerkers van (nacht)opvangvoorzieningen en sociale wijkteams. Ook schoolartsen, sociaal 

verpleegkundigen, leerplichtambtenaren en medewerkers RMC zijn belangrijke doorverwijzers, omdat 

(ziekte)verzuim op school vaak een signaal is voor achterliggende problematiek.  

 

 

 

 

Willem verliet op zijn 15
e
 weg zijn psychisch zieke moeder. Hij heeft vervolgens een half 

jaar bij vrienden van zijn moeder gewoond en later met begeleiding gaan wonen op een 

eigen kamer. Hij twijfelt of hij met mediation in contact was gebleven met zijn moeder: “Er 

waren gewoon te veel problemen voor mijn moeder; ze had geen ruimte meer voor haar 

kinderen. Het is geen kwestie van niet willen maar van niet kunnen. Ik had wel voor 

mediation opengestaan, maar ik wist dat het echt geen goede omgeving voor mij was 

thuis. Er is niet alleen veel gebeurd, maar de echte reden waarom ik geen contact meer 

heb met mijn moeder en zusje is dat ze beiden een verslaving hebben en met slechte 

mensen omgaan. Als ik weer contact met mijn moeder zou hebben, krijg ik medelijden en 

zal ik iets doms doen en me laten meesleuren. Ik zie wel dat familie belangrijk is voor 

mensen om mij heen. Een goede relatie met mijn moeder had ik in een andere situatie 

wel fijn gevonden.” 

 

Rooij: “Ik had dikke ruzie met mijn moeder nadat ik bij McDonalds was ontslagen. Ze heeft 

me uiteindelijk het huis uitgezet. Een vriend van mij heeft me opgevangen en via zijn 

begeleider ben ik in contact gekomen met  een welzijnsorganisatie. Op dat moment was het 

beter dat ik het huis uitging ,maar misschien was het wel anders gelopen als er een mediator 

was geweest om te bemiddelen. Ik heb wel eens gedacht aan een begeleider, maar ik wist 

niet precies wat er mogelijk was, hoe ik iemand kon vinden en hoe ik dat moest aanpakken.”  
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De Mediator 

De mediators binnen dit programma zijn opgeleid tot mediator, erkend en ervaren. Een mediator blijft 

onbevooroordeeld, luistert actief, handelt onpartijdig, stimuleert verandering van perspectief en zoekt 

naar onderliggende behoeften en interesses. Mediators dienen geregistreerd te zijn in het Mediators 

federatie kwaliteitsregister Nederland (MfN); het kwaliteitsregister voor mediators. MfN-

registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken 

onder vastgestelde condities
3
. 

 

Gemeente 

Als financier van de inkoop van mediation is de gemeente onder de functie ‘begeleiding’ betrokken bij 

het mediation proces. 

 

Begeleidende organisaties 

Begeleidende organisaties bieden ambulante hulp aan het gezin als na afloop van de mediation nog 

begeleiding nodig is. 
  

                                                   
3
 Van deze voorwaarde kan gefundeerd worden afgeweken als de mediator de mediation opleiding met 

goed gevolg heeft afgelegd bij een erkende mediation opleiding.  
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2 Omschrijving van de interventie 

2.1 Wat je moet weten over mediation 

Wat is mediation? 

Mediation vindt plaats wanneer twee mensen of twee partijen het oneens zijn met elkaar en met hulp 

van een onafhankelijke derde (de mediator) willen komen tot een mogelijke oplossing. De mediator, die 

de nodige training en ervaring moet hebben, vervult deze rol. Dit is een hele simpele definitie van 

mediation. Hieronder volgen een paar definities uit andere bronnen:  

 

� ‘Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, 

de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke 

belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen’ 

(Brenninkmeijer et al 2013, definitie gebruikt door Mediators federatie kwaliteitsregister Nederland). 

 

‘Mediation is een beproefd proces om onenigheden op te lossen waarbij een onpartijdige derde (de 

mediator) mensen met een geschil helpt om een voor beide partijen acceptabele oplossing te vinden.’ 

(Mediation UK). 

 

‘Mediation is een proces dat wordt toegepast als twee of meer mensen niet in staat zijn om met elkaar 

te communiceren, en als gevolg daarvan problemen hebben om overeenstemming te bereiken. Het 

proces maakt gebruik van een getrainde mediator die de partijen helpt om met elkaar te communiceren 

en besluiten te nemen bij kwesties die problemen veroorzaken.’ 

(Russell, Jones en Walker, rechtskundig adviseurs). 

‘Ik heb een uitgebreide definitie van mediation die gaat over het helpen communiceren tussen 

individuen of groepen in conflictsituaties om op die manier te leren omgaan met vervreemding of die te 

overwinnen en positieve verandering te bewerkstelligen. Dat laatste is belangrijk. Om effectief te zijn, 

moet de inzet van de mediators helpen om een conflict in een positieve richting te buigen, hoe 

minimaal dan ook.’ 

(Brendan McAllister, The Mediation Network for Northern Ireland) 

 

In Engeland past een aantal vrijwilligersorganisaties die werken met jonge zwerfjongeren al geruime 

tijd mediation toe. Dit gebeurt soms door gekwalificeerde mediators, soms (op een meer informele 

manier) door projectmedewerkers. In dit geval is sprake van laagdrempelige bemiddeling. Mediation is 

meestal maar een onderdeel van de beschikbare ondersteuning in deze projecten. Andere vormen van 

dienstverlening zijn onder andere huisvestingsadvies en informatie, praktische ondersteuning en 

tijdelijke accommodatie.  

 

Invalshoeken in mediation 

Er zijn verschillende vormen van mediation. Allemaal zijn ze ontstaan vanuit verschillende visies.  
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De meest gebruikte vorm is de probleemoplossende mediation. Deze gaat uit van het verkennen van 

het probleem, het formuleren van de standpunten en het boven tafel krijgen van de achterliggende 

belangen. Op grond hiervan onderhandelen betrokken partijen om tot een oplossing te komen.  

 

Een tweede mediation vorm is de transformatieve mediation. Deze gaat uit van de autonomie van de 

partijen. De rol van de mediator is vooral gericht op het geven van erkenning en op empowerment. 

Achterliggende gedachte is dat er twee basisbehoeften zijn, namelijk de behoefte aan verbinding en de 

behoefte aan zelfontplooiing. Bij een conflict is de balans tussen beide behoeften weg. 

 

Een derde mediation vorm is de narratieve mediation. Deze vorm van mediation is gebaseerd op het 

sociaal-constructionisme. De mediator gaat uit van twee verhalen: het dominante conflictverhaal en het 

alternatieve verhaal. Het alternatieve verhaal is de uitzondering op het dominante verhaal. Via 

narratieve mediation construeert de mediator samen met de twee partijen een verhaal waarin het 

conflict ophoudt invloed uit te oefenen op het leven van beide partijen. In het verhaal spelen goede 

momenten uit het gezamenlijke verleden een belangrijke rol. Idee is dat wat toen werkte te versterken 

en te gebruiken voor de verstandhouding van nu en de toekomst. Deze vorm maakt deelnemers ook 

weerbaar tegen de invloed van het dominante conflictverhaal. 

 

Binnen mediation zijn twee invalshoeken te hanteren: ‘mediation gericht op problemen binnen het 

gezin’ en ‘mediation gericht op problemen/vraagstukken in de samenleving’.  

 

Mediation binnen het gezin (ook wel familie mediation genoemd) 

Toepassing van deze vorm van mediation vindt vooral plaats bij echtparen die in scheiding liggen. Ze 

gebruiken het onder meer om zaken af te stemmen die te maken hebben met regelingen voor de 

kinderen, financiële regelingen en het verdelen van eigendommen. 

 

Mediation in de samenleving 

Hieronder vallen onder meer burenbemiddeling, mediation op de werkvloer, mediation tussen dader en 

slachtoffer, en het werken in scholen om jongeren op te leiden tot peer mediators. 

Samenlevingsmediators hebben te maken met de samenleving als geheel. Ze weten vaak wel iets over 

de achtergrond van problemen die de spanningen tussen ouders en kinderen mede veroorzaken.  

 

Principes van mediation 

De volgende principes zijn in de loop van de tijd ontwikkeld door organisaties die betrokken zijn bij 

mediation. Zowel Mediation UK als het UK College of Family Mediators onderschrijven ze.  

 

Sleutelbegrippen in mediation 

� Onpartijdige, neutrale en deskundige mediator; 

� Vrijwillig (van de kant van de cliënten); 

� Vertrouwelijk; 
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� Besluitvorming op basis van consensus; 

� Gericht op de toekomst om een ‘win-win’ resultaat te bereiken en conflicten op te lossen. 

 

Fasen in mediation proces
4
 

� Voorbereidingsfase; 

� Plenaire mediation-fase met als subfasen: 

o Openingsfase 

o Exploratiefase 

o Draai- en categorisatiefase 

o Onderhandelingsfase 

o Besluitvormingsfase 

� Afsluitingsfase. 

 

Rol van de mediator – onderliggende principes 

� Mediators helpen mensen om hun eigen behoeften te onderkennen, problemen te 

verduidelijken, situaties te verkennen en te onderhandelen over hun eigen overeenstemming;  

� Mediators geven geen adviezen aan de partijen in het conflict, maar helpen mensen om met 

elkaar te communiceren; 

� Mediators zijn onpartijdig en hebben geen enkel belang bij de uitkomst van het proces. 

 

De mediator: 

� blijft onbevooroordeeld; 

� luistert actief; 

� handelt onpartijdig; 

� stimuleert verandering van perspectief; 

� zoekt naar onderliggende behoeften en interesses.  

 

 

 

                                                   
4
 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze fasen het Handboek Mediation geschreven door 

Brenninkmeijer et al. (2013), vanaf blz. 87. 

Hans Geleynse, mediator en regiocoördinator Vandestraat bij SZN over de verschillende rol 

van een hulpverlener en mediator: “Als hulpverlener heb je de neiging om de boel te gaan 

redden, je gaat in de adviesrol zitten. Je zet de ouders snel en onbewust in een soort hokje 

als medeveroorzaker van de problemen. Dat voorkom je bijna niet, omdat hulpverleners het 

dagelijks gedrag zien van de jongere. Als mediator ben je opgeleid om het proces bij de 

ouders en de jongere zelf te laten omdat dat tot een veel duurzame oplossing leidt.  Die 

onafhankelijke en neutrale rol is kenmerkend voor een mediator.” 
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Onderdelen van succesvolle mediation 

De conflicterende partijen: 

� nemen vrijwillig deel; 

� zijn bereid om open en eerlijk te zijn over de situatie en hun aandeel daarin; 

� willen constructief samenwerken met de andere partij om te zoeken naar een oplossing;  

� willen dat er een relatie blijft bestaan; 

� voelen dat ze in een veilige omgeving zijn.  

 

Mediation werkt niet: 

� als mensen zich gedwongen voelen om deel te nemen; 

� als ze geen behoefte hebben aan een toekomstige relatie; 

� als ze zich onveilig of bedreigd voelen; 

� als de mediator een gevestigd belang heeft in het resultaat van de mediation. 

 

Mediation programma’s met jongeren en hun families hebben alleen nut als aan bovenvermelde 

principes is voldaan. Alle betrokkenen moeten de consequenties inzien van het toepassen van die 

principes en zich ervoor inzetten.  

 

Kern mediation samengevat in de 4V’s 

De basis van een mediation bestaat uit vier V’s die samen een plek krijgen in een mediation 

overeenkomst. Zitten er nog andere partijen aan tafel, dan kunnen deze een 

geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.  

 

Vrijwilligheid 

Mensen kiezen er zelf voor om aan de mediation tafel te zitten. Ze zijn niet gestuurd of ‘gedwongen’ 

om deel te nemen. Mensen mogen de mediation tafel ook verlaten als zij het niet meer het geschikte 

middel vinden.  

 

Vertrouwelijkheid 

De inhoud van het mediation proces is strikt vertrouwelijk. De mediator mag nooit zonder overleg een 

terugkoppeling aan derden geven. De inhoud van het gesprek blijft tussen vier muren, een verslag van 

het gesprek komt er niet. De informatie is geen bewijs in een rechtszaak. Dit is belangrijk voor jongeren 

en ouders om te weten. Vaak bestaat de angst dat een instantie (zoals het bureau jeugdzorg) ingrijpt 

en de regie overneemt.  

 

Verantwoordelijkheid 

Partijen zijn verantwoordelijk voor de uitkomst van de mediation en dus voor een oplossing van het 

conflict. Een mediator geeft geen adviezen en bemoeit zich niet met de inhoud. Verantwoordelijkheid 

betekent ook een inspanningsverplichting van partijen.  
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Veiligheid 

De mediator zorgt voor een veilige sfeer en bewaakt de ruimte voor inbreng van alle partijen. Er is 

ruimte om hardop te denken, zonder dat het meteen vastgelegd wordt als afspraken.  

2.2 Vergelijkbare interventies 

Bemiddeling 

Naast mediation, uitgevoerd door professioneel geschoolde mediators, vindt in Nederland ook 

bemiddeling plaats. Het kan gaan om buurtbemiddeling tussen buren, jongeren (buurt) bemiddeling 

gericht op jongeren of herstelbemiddeling tussen een dader en een slachtoffer van een strafrechtelijk 

proces. Er zijn ogenschijnlijk veel overeenkomsten tussen mediation en bemiddeling. Zo staat het 

herstel van de communicatie tussen twee partijen centraal en werken partijen toe naar afspraken die 

voor allebei aanvaardbaar zijn (Herder, 2013). Verschillen zijn er ook. Anders dan bij mediation is de 

procesbegeleiding bij bemiddeling in handen van (relatief kort getrainde) vrijwilligers. Meestal zijn geen 

kosten aan de interventie verbonden.  

 

Eigen Kracht-conferenties 

Eigen Kracht-conferenties helpen gezinnen om de eigen regie over de situatie (terug) te krijgen door 

het gezamenlijk opstellen van een plan. Vaak zijn het gezinnen of individuen (volwassen en 

minderjarige hoofdpersonen) die te maken hebben met gezins-, schuld- en andere sociale problemen 

(Oosterkamp-Szwajcer, 2014). Een Eigen Kracht -conferentie is ook een vorm van herstelbemiddeling 

(Dierx, 2012). Door een Eigen Kracht-conferentie ontstaat een beter begrip voor de situatie. Mensen 

luisteren naar elkaar en werken een gezamenlijk plan uit. Een Eigen Kracht-conferentie verschilt 

duidelijk van mediation. Het is gericht op het versterken van de zelfregie van een individu of gezin, 

terwijl mediation zich primair richt op de relaties en verhoudingen tussen de partijen. Een Eigen Kracht-

conferentie kan een vervolgstap na mediation zijn, evenals een familienetwerkberaad. 

2.3 De visie achter de interventie 

In Nederland zijn verschillende noodopvangvoorzieningen voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Doel 

is om het slapen op straat te voorkomen, ze veilige opvang te bieden en te begeleiden naar passende 

vervolghuisvesting of een terugkeer naar huis. In het project Tussenstop vinden jongeren onder meer 

onderdak bij vrijwillige gastgezinnen, meestal voor een of enkele nachten. Professionele begeleiding is 

op de achtergrond aanwezig. Uit meerdere (internationale) onderzoeken blijkt dat jongeren vanwege 

gezinsruzies of afbrekende familiebanden soms gaan zwerven. Via mediation kan een jongere (weer) 

met zijn ouders in contact komen onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. Hierbij houden 

de jongere en de ouders de oplossing in eigen hand. 
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In een mediation traject krijgen beide partijen (de jongere en de ouders) de ruimte om gevoelens, 

zienswijzen en wensen aan elkaar kenbaar te maken. Alle partijen zijn even belangrijk. Ouders krijgen 

via mediation de kans hun rol als ouders te versterken zonder bemoeienis van anderen. Dit in 

tegenstelling tot de meer traditionele hulpverlening, waarin hulp meestal specifiek alleen voor de 

jongeren is bedoeld. Voor ouders verlaagt dit de drempel om aan mediation mee te doen. Ook voor de 

jongere is de drempel naar mediation lager dan die naar hulpverlening. In veel gevallen blijven 

jongeren loyaal aan hun ouders en willen ze de vuile was niet buitenhangen.  

De onafhankelijke mediator kan helpen om misverstanden aan het licht te brengen door de jongere en 

de ouders naar elkaar te laten luisteren. Het mooie van mediation is dat het beoogde resultaat een 

‘win-win’ situatie is, met conflictoplossing als belangrijkste doel. 

 

  

Roelie Meijering, mediator pilot Tussenstop Groningen: “Soms lijkt het alsof je met het 

winnen van een discussie de grote winnaar wordt, maar zo voelt het uiteindelijk niet. Het is 

de kunst om er samen uit te komen. Dan heb je twee winnaars. Het is belangrijk  om dat te 

laten zien.” 
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3 De aanpak 

Als een jongere opvang vindt in een tijdelijke opvangvoorziening of bij vrienden, is sprake van een 

veilige overnachtingsplek in huiselijke omgeving waar de jongere even op adem kan komen. Heeft de 

jongere zijn rust hervonden, dan kijkt de hulpverlener of mediation een geschikte methode is om de 

jongere (weer) met de ouders/verzorgers in contact te brengen. Tijdens het mediation traject kunnen 

de jongere en de ouders onderzoeken of een veilig weg terug naar huis mogelijk is. Zo niet, dan is het 

zoeken naar een veilige vervolgplek. 

3.1 De aanpak in concrete fasen of stappen 

In deze paragraaf staat beschreven hoe de hulpverlener het beste de keus voor mediation kan 

bespreken en welke vaardigheden hij daarbij kan inzetten.
5
  

 

Selectie kansrijke casussen 

Een goede selectie van casussen is belangrijk. Doorverwijzen van kansloze zaken leidt tot 

teleurstelling en verspilling van tijd, geld en energie. In paragraaf 3.3 zijn enkele richtlijnen 

uitgeschreven. Uit onderzoek blijkt dat partijen vooral zelf moeten uitmaken of ze bewust voor 

mediation kiezen. Hoe bewuster en gemotiveerder de keuze, hoe hoger het slagingspercentage (zie 

Pel, 2004).  

 

Motieven voor jongeren en ouders om mediation te kiezen: 

� de jongere en zijn familie lossen hun problemen op; 

� beide partijen houden regie en oplossing in eigen hand; 

� mediation stelt partijen in staat om hun belangen te verduidelijken; 

� jongeren krijgen/vinden een vorm van contact met hun ouders die zij anders niet hadden  

�  ontwikkeld.  

 

Doorverwijzen 

De doorverwijzende hulpverlener kan invloed uitoefenen op de kans van slagen door gebruik te maken 

van de juiste methode en timing van doorverwijzen. 

 

� Timing van doorverwijzen 

Uit de studie ‘Significance of Family to Young Homeless People’ blijkt dat 32% van de ondervraagde 

dakloze jongeren denkt dat mediation nuttig was geweest op het moment dat ze dakloos raakten 

(Monfort: 2009). Een eerdere interventie voorkomt dat relaties verslechteren of onherstelbaar 

beschadigd raken. Op de dag dat jongeren aankomen, zijn ze vaak te kwaad of gekwetst om in direct 

contact met de ouders te treden. 

                                                   
5
 Voor paragraaf 3.1 en 3.2 is het boek ‘Doorverwijzen naar mediation’ van Mr. Pel (2004) 

geraadpleegd. 
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Het moment waarop een hulpverlener doorverwijst is dus cruciaal, maar lastig om in een richtlijn te 

vatten. Vaststaat wel dat de mediation op korte termijn (liefst binnen twee weken) zou moeten 

plaatsvinden. 

  

� Verwijs zowel de dakloze jongere als de ouders door 

Het beste is als de doorverwijzer beide partijen doorverwijst naar mediation. De (onafhankelijke) 

doorverwijzende hulpverlener dient bij voorkeur een mogelijk afwezige partij (waarschijnlijk de ouders) 

te benaderen, omdat dit de neutraliteit van de mediator waarborgt. Een mondelinge doorverwijzing is 

persoonlijker en directer dan een schriftelijke doorverwijzing en heeft daarom de voorkeur. Het 

handigste is om tijdens een gesprek de mogelijkheid van mediation bij conflictoplossing voor te leggen, 

gevolgd door schriftelijke informatie van de mediator over de gang van zaken. Ook is het goed om 

betrokkenen bedenktijd te geven en af te spreken ze een paar dagen later terug te bellen. 

 

� Doorverwijzingstactiek  

De doorverwijzer kan bij het bepalen van een doorverwijzingstactiek laveren tussen twee uitersten. Of 

hij laat de partijen volledig zelf kiezen. Uit onderzoek blijkt dat een vrije keuze positieve invloed heeft 

op het slagingspercentage. Of hij kan druk of drang uitoefenen. Voordeel in dit geval is dat meer 

mensen meedoen, maar het slagingspercentage kleiner is. 

3.2 Benodigde competenties van de hulpverlener 

Do’s en don’ts bij het doorverwijzen. 

 

Do’s 

1. Creëer reële verwachtingen over de uitkomst van mediation, verschaf feitelijke informatie over 

mediation en benoem het doel. Geef in ieder geval de volgende informatie: 

o Bij mediation kiest men geen partij; 

o De mediator bemoeit zich niet met de inhoud. Het is juist de bedoeling dat de mensen 

er zelf uitkomen;  

o De mediator helpt de partijen om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven; 

o De mediator heeft geheimhoudingsplicht; 

o Partijen bepalen zelf of ze wel of niet voor mediation kiezen.  

 

2. De houding van de hulpverlener vertegenwoordigt de houding van de mediator. Ook de 

hulpverlener neemt dus een neutrale en “meerpartijdige” houding aan. Maak daarom duidelijk dat 

het niet om jou gaat. Als hulpverlener heb je geen belang bij het aan tafel krijgen van twee partijen. 

Het is een aanbod.  
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3. Een betrokken en onderzoekende houding zet vaak de goede toon.  

o Zijn mensen wantrouwend en zien ze het nut van mediation niet in? Probeer dan via 

het geven van erkenning een opening te creëren. Je kunt er nog een schepje bovenop 

doen, door te zeggen: “Je ziet het nut van mediation niet in? Zeg je daarmee dat je de kans 

op verbetering al hebt opgegeven?” Mensen zullen hun antwoord vaak nuanceren: “Nou, 

opgegeven ... dat niet. Maar we hebben al zo veel gesprekken gehad; dat heeft niet 

geholpen …”. Dan zou je daar weer erkenning op kunnen geven door bijvoorbeeld te 

zeggen: “Je hebt dus al van alles geprobeerd, veel gesprekken gevoerd. En het heeft niet 

geholpen. Dat lijkt me heel moeilijk …”. Op het moment dat mensen zich begrepen voelen, 

gaan ze praten en heb je kans het vertrouwen te winnen. Dat is precies wat nodig is voor 

mediation.  

 

4. Je kunt doorvragen naar de impact die het conflict heeft op de relatie tussen de betrokken 

partijen en dit samenvatten. Geef aan dat ze veel zelf hebben geprobeerd, maar dat het nog niet 

gelukt is; dat kan een opening bieden. Bied mensen een alternatief: “Zou je ervoor open staan om 

te onderzoeken of het met een mediator lukt om het toch zelf op te lossen?” 

 

5. Willen partijen vervolgens nog niet deelnemen aan mediation, vraag ze dan naar het alternatief. 

“Hoe zal het verder gaan als het jullie niet lukt om deze situatie op te lossen?” Let op dat je dit niet 

als argument gebruikt. Vat het verhaal samen en laat mensen zelf tot een keuze komen. 

  

6. Je kunt aanbieden om contact op te nemen met de andere partij en zeggen dat de persoon er 

graag zelf uit wil komen met de ander; op een zorgvuldige manier. En dat dit de reden is waarom 

hij of zij een mediator in de arm heeft genomen.  

o Let op. De ander zal meteen vragen: “Wat heeft de ander al over mij verteld?” “En 

heeft dit invloed op de mening van de hulpverlener?” Het is goed om meteen te vertellen 

dat je niets weet over de situatie, behalve dat er sprake is van een conflict.  

 

7. Inventariseer alternatieve oplossingen. Bespreek bijvoorbeeld de mogelijkheid van opvang in 

een gastgezin. (en vermeld dat dit na de mediation ook altijd nog kan).  

 

8. Een goede voorbereiding is het halve werk. Probeer vooraf te bedenken welke vragen de 

partijen zullen stellen en bereid goede wedervragen en andere reacties voor.  

 

Don’ts 

1. Ga niet mee in inhoudelijke discussies over wie van de partijen gelijk heeft. 

 

2. Kom niet met argumenten waarom iemand moet meedoen. Dit maakt dat de ander met 

tegenargumenten komt. 
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3. Als hulpverlener moet je niet willen sturen, maar meebewegen. Sturen leidt tot weerstand. 

 

4. Ga niet teveel in op de methode van mediation. De mediator zal dit zelf uitgebreid uitleggen. Een 

veelgemaakte vergissing bij voorlichting over mediation in doorverwijzingsgesprekken is de te grote 

nadruk op de methode van mediation: hoe het gaat en wat er tijdens de mediation gebeurt. Voor 

betrokken partijen telt maar één ding en dat is het resultaat. 

 

5. Als je zelf twijfelt over het nut van mediation, kun je beter (nog) niet doorverwijzen. Ga eerst bij 

een mediator langs om te vragen naar voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle 

mediation pogingen. 

3.3 Randvoorwaarden voor de inzet van mediation bij zwerfjongeren 

Willen zwerfjongeren aan mediation ‘meedoen’, dan moeten ze voldoen aan een aantal 

randvoorwaarden. Dit zijn geen ‘harde’ voorwaarden: jongeren die te maken hebben (gehad) met 

huiselijk geweld in de thuissituatie, komen eventueel toch in aanmerking voor mediation. 

De jongere: 

1. wil vrijwillig deelnemen aan mediation; 

2. is tussen de 16 en 23 jaar; 

3. is niet onder invloed van drugs of alcohol op het moment van verwijzing; 

4. vertoont geen acute psychische problemen; 

5. heeft niet te maken (gehad met huiselijk geweld ) in de thuissituatie. 

 

De mediator 

6. De binnen dit programma werkzame mediators zijn erkend en ervaren. 

7.  Dient geregistreerd te zijn in het Mediators federatie kwaliteitsregister Nederland (MfN), het 

kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators. Ze voldoen 

aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities
6
. 

8. Blijft onbevooroordeeld, luistert actief, handelt onpartijdig, stimuleert verandering van perspectief 

en zoekt naar onderliggende behoeften en interesses.  

9. Heeft bij voorkeur ervaring met het aanbieden van mediation aan zwerfjongeren. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6
 Van deze randvoorwaarde kan gefundeerd worden afgeweken als de mediator de mediation opleiding 

met goed gevolg heeft afgelegd bij een erkende mediation opleiding.  
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(Gewenste) uitkomst 

Mediators oordelen niet over de eventuele thuisloosheid van hun cliënten of over hun mogelijke 

huisvestingsproblemen. Ze dragen de kernwaarden neutraliteit en onpartijdigheid hoog in het vaandel. 

Mediators hebben geen ervaring in het uitvoeren van huisvestingsbeoordelingen, net zoals 

hulpverleners niet de expertise bezitten voor het uitvoeren van mediation. Partijen kunnen tijdens het 

mediation proces wel ruggenspraak houden met andere deskundigen. 

 

Monitoring en evaluatie 

Het is raadzaam monitoring en evaluatie vanaf de start in ieder mediation programma in te bouwen. 

Positieve resultaten bij individuele cliënten zijn een graadmeter voor succes, niet de harde cijfers over 

het aantal mensen dat al dan niet naar huis terugkeert. Mediation is succesvol als de relatie tussen de 

jongere en de ouders is verbeterd en beide partijen tevreden zijn met de uitkomst.  

3.4 Juridisch kader voor zwerfjongeren 

Binnen het juridische kader is sprake van een onderscheid tussen minderjarige (16-18) en 

meerderjarige zwerfjongeren (vanaf 18 jaar). Zij vallen onder verschillende wettelijke kaders. 

 

Minderjarigen  

Minderjarige zwerfjongeren vallen onder de Jeugdzorg. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente 

verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en (langdurige) zorg aan jeugdigen en hun ouders bij 

opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en ontwikkelingsstoornissen. Bij minderjarige jongeren 

gelden de wettelijke kaders die op minderjarigen van toepassing zijn. Hulpverleners die betrokken zijn 

bij de directe ondersteuning van de jongeren staan geregistreerd bij het Registerplein. Met een dsm-

indicatie kunnen minderjarige jongeren een doorverwijzing krijgen naar mediation. 

 

Meerderjarigen 

Per 1 januari 2015 zijn Nederlandse gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. Artikel 1 lid 1 onder c Wmo verstaat onder 

maatschappelijke opvang: ‘het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan 

personen die, door één of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en 

niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving’.  

 

Op basis van de aangehaalde definitiebepaling ontwerpen gemeenten criteria om te bepalen welke 

personen tot de doelgroep van de opvang behoren. De gemeenten genieten een hoge mate van 

beleidsvrijheid, zodat ze maatwerk kunnen bieden. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, ligt aan de manier 

waarop gemeenten met deze vrijheid omgaan. Opvang is veelal een algemene voorziening. Mediation 

vormt hierop echter een uitzondering, omdat het alleen voor een specifieke groep zwerfjongeren geldt. 

Mediation geldt als aanvulling op de opvang en daarmee als maatwerkvoorziening. 
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Europees wettelijk kader 

Waar op nationaal niveau juridische richtlijnen zijn vastgelegd, ligt in het Europees Sociaal Handvest 

(ESH) het recht op adequate huisvesting besloten in artikel 31 paragraaf 1. Deze paragraaf verplicht 

verdragstaten alle noodzakelijke juridische en praktische maatregelen te nemen om gelijke 

behandeling te bereiken en de invloed van het gevoerde beleid ten aanzien van kwetsbare groepen te 

volgen. Op basis van paragraaf 2 van artikel 31 moeten staten zowel preventieve als reactieve 

maatregelen nemen om dakloosheid te voorkomen en uiteindelijk te elimineren. 

Op de korte termijn zijn staten verplicht toe te zien op het bieden van onmiddellijke opvang, 

maatregelen op de lange termijn moeten leiden tot de opheffing van structurele problemen van 

daklozen. Het bieden van tijdelijk onderdak is dan ook onvoldoende. Mediation is een preventieve 

maatregel om (langdurige) dakloosheid te voorkomen en dient daarmee als invulling van wettelijke 

verplichtingen van de Nederlandse gemeenten aan het Europees wettelijk kader.  
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4 Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het?  

Mediation algemeen 

Uit de door het WODC uitgevoerde mediation monitor (2005-2008) blijkt dat 73% van de via het 

Juridisch Loket verwezen zaken met een volledige overeenstemming zijn afgerond; 6% verliep met een 

gedeeltelijke overeenstemming, 22% zonder overeenstemming. Uit nadere analyse van de verwezen 

zaken blijken een aantal factoren samen te hangen met de kans op overeenstemming. In de via het 

Juridisch Loket verwezen zaken bleek een hogere mate van escalatie van het conflict samen te 

hangen met een lagere kans op overeenstemming. Om zicht te krijgen op de mate van escalatie 

gebruiken mediators vaak de escalatieladder van Friedrich Glasl. Deze laat zien hoe een conflict zich 

stap voor stap kan ontwikkelen en waar de betrokken partijen zich bevinden in een conflict. 

  

Daarnaast blijkt de kans op overeenstemming groter wanneer beide partijen geen extra kosten voor 

mediation hoeven te maken. 

 

� Hoe eerder de inzet van mediation bij een conflict, hoe hoger de kans dat de partijen tot 

goede oplossingen te komen. 

� Kosteloze mediation verhoogt de kans op succes van het mediation traject. 

 

Een andere succesindicator voor de selectie van zaken is de onderhandelingsbereidheid van partijen 

(Combrink-Kuiters, 2003). Partijen moeten bereid zijn om naar elkaar te luisteren, in staat zijn elkaars 

situatie te doorzien en op zoek willen gaan naar oplossingen. Een hoge onderhandelingsbereidheid 

leidt tot een hoog slagingspercentage (70-90%).  

 

� Hoe hoger de onderhandelingsbereidheid, hoe hoger de kans op goede uitkomsten van 

het mediation traject.  

 

Daarnaast is vrijwillige deelname een belangrijke voorwaarde voor het slagingspercentage van de 

mediation: hoe vrijer de keuze voor mediation, hoe kleiner de kans dat partijen voor mediation kiezen. 

Maar: hoe hoger de slagingskans als de partijen besluiten mediation in te zetten bij het oplossen van 

hun conflict.  

 

� Hoe meer dwang of drang, hoe hoger de participatiegraad. 

� Vrijwillige deelname leidt tot een hogere slagingskans van mediation. 

 

Ten slotte heeft een positief advies van de doorverwijzer (naar verwachting) een positieve invloed op 

deelname aan mediation. 

 

� Positief advies van doorverwijzer heeft een positieve invloed op deelname 
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Waarom werkt mediation bij dakloze jongeren? 

Versterken van het sociale netwerk van een zwerfjongere 

De laatste jaren groeit de aandacht voor de sociale en emotionele behoeften van dakloze en thuisloze 

mensen. Om aan sociale en emotionele behoeften te voldoen, heeft de mens behoefte aan mensen 

om zich heen. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden of collega’s. Zo heeft elk mens een 

sociaal netwerk van alledaagse en normale relaties waarin met steun en gezelschap vindt. Deze 

informele sociale netwerken laten een mens mogelijkheden zien en zijn daarom belangrijk voor ieders 

persoonlijke ontwikkeling.  

 

Mediation kan een sleutel zijn om de sociale netwerken van jongeren te versterken en verder op te 

bouwen. Door emotionele afstand kan een jongere positieve sleutelrelaties zijn verloren die hem of 

haar juist versterken en ondersteunen op minder makkelijke momenten (Dore, 2010). Lemos (2000) 

noemt afbrekende sociale netwerken een oorzaak van dakloosheid en tegelijkertijd een barrière om uit 

de vicieuze cirkel van dakloosheid te ontsnappen. Uit een survey in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 

80% van de Britse jongeren wegloopt vanwege problemen thuis (The Children’s Society, 1999). Voor 

zwerfjongeren lijkt het versterken van hun sociale netwerk niet hun eerste prioriteit; praktische zaken 

zoals het vinden van een slaapplek en eten gaan voor. In Nederland is de ondersteuning dan ook 

primair gericht op het voorzien in de eerste levensbehoeften van de zwerfjongere. Dakloze jongeren 

krijgen daarom niet tot nauwelijks netwerkondersteuning. Er bestaat geen twijfel dat familieleden en 

andere mensen uit de gemeenschap informele bemiddeling tussen de ouders en een zwerfjongere 

begeleiden. Alleen verhoogt de vaak ad hoc-matige aanpak juist de kloof tussen de verschillende 

partijen. De afwezigheid van ondersteuning bij het herstellen van sociale netwerken is al een gemis, 

maar volgens sommige critici maken de huidige daklozenvoorzieningen mensen steeds afhankelijker. 

Dit alles bevestigt de behoefte aan onafhankelijke en professionele mediation. Mediation biedt de 

jongere handvatten om de relaties met ouders te versterken en zo het maatschappelijk steunsysteem 

van de jongere te vergroten. Het via mediation zoeken naar duurzame en positieve oplossingen voor 

conflicten, geeft mensen hoop dat ze verloren banden kunnen herstellen (Lemos, 2000). 

 

 

� Mediation kan het sociale netwerk en informele relaties van de jongere herstellen, 

waarmee het dus emotionele en sociale behoeften vervult. 

 

 

Na zes jaar geen contact te hebben gehad, heeft Sanne sinds een jaar weer regelmatig 

contact met haar vader. Ze vertelt dat dit terugkerende contact belangrijk voor haar is: “Ik 

heb sinds een jaar weer contact met mijn vader nadat hij een ingrijpende operatie moest 

ondergaan. Ik ben echt blij dat hij weer in mijn leven is, omdat hij me het thuisgevoel 

teruggeeft. Dat heb ik gemist. Ik merk dat hij helemaal naar mijn woonplaats toe komt rijden 

voor mij, en dat hij echt om mij geeft. Dat is heel fijn.” 
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Vergroten van de veerkracht 

Het hebben van (een aantal) stabiele sociale relaties geeft mensen vertrouwen. Ze hervinden hun 

eigenwaarde en weten dat ze ondersteuning en verzorging krijgen als het leven even wat minder 

gemakkelijk loopt. Met een grote veerkracht kan de mens beter omgaan met veranderingen en zichzelf 

ten volle ontwikkelen. Een veilige thuisbasis is een belangrijk domein binnen de ‘veerkrachttheorie’. 

Een thuisbasis bestaat behalve uit een veilige slaapplek ook uit fundamentele sociale relaties. Zonder 

deze relaties staat een mens minder sterk bij gebrek aan ruggensteun. Mediation vergroot de 

weerbaarheid en veerkracht van een zwerfjongere. Het mediation proces staat deels in het teken van 

‘empowerment’ (zelfvertrouwen) van de partijen, zodat zij zelf tot mogelijke oplossingen komen. Een 

jongere zal dankzij mediation beter kunnen omgaan met de vele dagelijkse nieuwe uitdagingen (Dore, 

2010).  

 

� Mediation kan sociale relaties versterken en maakt de jongere weerbaarder voor nieuwe 

problemen/uitdagingen die op zijn pad komen. 

 

Waarom mediation met de ouders? 

Mediation kan informele sociale relaties versterken en weerbaarheid en veerkracht vergroten. Dit is 

nog geen argument voor waarom een zwerfjongere de banden met zijn ouders moet versterken: 

waarom niet met dierbare vrienden en/of zussen en broers? De relatie tussen ouders met kinderen 

verschilt essentieel met die van vrienden of andere familieleden. Hoe slecht de relatie ook is, de 

loyaliteit is groot. Het contact van ouders naar kinderen, en naar de kinderen van kinderen beïnvloeden 

het vermogen om andere relaties aan te gaan. Wanneer het contact met ouders verbroken is, gebeurt 

er iets met de onvoorwaardelijkheid van ouders naar kind. Dit bedreigt de basisveiligheid van het 

bestaan. Een verbroken contact met de ouders heeft grote gevolgen voor de jongere. Het leidt er soms 

toe dat jongeren niet meer om zichzelf of om hun toekomst geven, resulterend in onder meer slechte 

schoolprestaties, alcohol- en drugsgebruik of het aangaan van ongezonde relaties c.q. het niet 

aangaan van gezonde relaties.  

 

De ouder-kind relatie is vergelijkbaar met de lange zijden van een ladder. Deze vormen de basis. 

Zonder lange zijden, hechten de sporten van een ladder niet. De sporten staan dan voor de andere 

relaties. Juist deze speciale relatie met ouders heeft een enorme impact op het functioneren van 

jongeren, zowel in positieve als negatieve zin. Het is daarom van groot belang alles op alles te zetten 

om dit contact te herstellen.  
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Mediation doet recht aan de ouder-kind relatie, omdat het niet aan de loyaliteit van de jongere en de 

ouders komt. De mediator heeft immers geen mening, oordeelt niet en respecteert daarmee dus de 

loyaliteit. In een grootschalig onderzoek naar mediation en dakloze jongeren in Schotland geeft Dore 

(2010) vier argumenten om mediation te gebruiken om dakloze jongeren in Schotland (weer) in contact 

te brengen met hun ouders. 

1. Dakloze jongeren noemen conflicten met de ouders als belangrijkste oorzaak voor dakloosheid 

(70-90%).  

2. Mediation met de ouders is een geschikte interventiemaatregel in de volgende drie stadia: 

• Vroege interventiemaatregel: voordat het conflict escaleert en de jongere denkt aan 

weglopen van huis. 

• Pre-crisis: nadat het conflict escaleert en de jongere denkt aan weglopen van huis. 

• Preventie van terugkerende dakloosheid: wanneer een jongere dakloos is en het contact 

met familie heeft gebroken, kan mediation helpen om familiebanden en communicatie met de 

ouders te herstellen. 

3. De gezinsstructuur verandert zodanig dat conflictkansen logischerwijs toenemen. In Nederland 

groeit het aantal gebroken gezinnen. Ongeveer 2/3 van de Nederlandse zwerfjongeren heeft 

gescheiden ouders. 50-60% heeft contact gehad met Jeugdzorg of de kinderbescherming. Een 

kwart tot een derde van de jongeren staat Ondertoezichtstelling (OTS). Bij 25% van de jongeren is 

sprake van meervoudige traumatische ervaringen. (o.a. alcohol- en drugsverslaving van ouders, 

mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik) (Pel, 2003). 

4. Mediation is een unieke manier om conflicten te verminderen binnen gezinnen. Elke partij kan de 

eigen betekenis aan het conflict en de eigen doelen uiten doordat de mediator een onpartijdige rol 

aanneemt. De nadruk op deze neutrale vorm van toezicht en betrokkenheid en in mediation is 

uniek. 

 

� Mediation tussen de zwerfjongere en de ouders zorgt voor duurzaam verbeterde 

gezinsrelaties. 

  

Hans Geleynse, mediator en regiocoördinator Vandestraat bij Stichting Zwerfjongeren 

Nederland, vertelt: “Wanneer de relatie met ouders als thuisbasis verbroken is, heeft een 

jongere niets meer om op terug te vallen. Als de relatie met de ouders niet herstelt, kan een 

jongere blijven zwerven of in de hulpverlening zitten zonder dat het zich goed oplost. Dit uit 

zich niet altijd in zwervend gedrag maar ook in problemen op school, op het werk  en in 

sociale relaties. Je moet wel heel veerkrachtig zijn wil je daar zelf doorheen komen.” 
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5 Praktijkervaringen 

5.1 Een praktijkvoorbeeld 

Cynthia is uit huis gegaan op 18 jarige leeftijd. Toen ze 17 jaar was, kreeg haar moeder een nieuwe 

relatie. Binnen een halfjaar trok de vriend bij hen in huis. Hij had drie kinderen uit een eerdere relatie.  

Aangezien Cynthia’s moeder een erg depressieve periode had, zorgde Cynthia voor haar moeder,  

stiefbroertjes en stiefzusje. Ze voelde zich niet gehoord door haar familie en vriendinnen. Daarom 

begon ze te blowen en zich af te zetten tegen de verantwoordelijkheid die ze droeg voor het 

huishouden. Toen Cynthia’s moeder erachter kwam dat ze blowde, wees ze haar de deur. Cynthia 

denkt dat ze wel open had gestaan voor een mediator: “Ik denk dat het geholpen had als er iemand 

van buitenaf kon bemiddelen. Mijn stiefvader stond er wel tussen, maar hij was het vaak eens met mijn 

moeder. Als er een persoon was geweest die neutraal meezocht naar een oplossing, had dat absoluut 

geholpen. Mijn moeder had er ook wel voor open gestaan.” 

Cynthia vertelt dat  de timing van mediation erg belangrijk is: “Het beste moment was destijds geweest 

toen ik nog thuis woonde, voordat ik uit huis werd gezet.” Toen Cynthia net uit huis was gezet, had 

Cynthia ruimte nodig voordat ze weer contact wilde met haar moeder: “Ik was zo ontzettend boos op 

mijn moeder, ik kon me niet voorstellen dat je als moeder zijnde je eigen kind eruit zet met twee 

tassen. Als iemand mij dan mediation had aangeboden, had ik gezegd dat het te laat was. Mijn moeder 

wilde eerst een half jaar geen contact met mij en heeft een paar keer de deur voor mijn neus 

dichtgedaan. We hebben elkaar bijna een jaar niet gezien. Maar nadat we allebei onze ruimte hebben 

ingenomen, namen we de tijd om een pas op de plaats te maken. Met gesprekken via (organisatie) 

hebben we gesproken over dingen die we eerst niet tegen elkaar zeiden. Zo kon ik de fouten van mijn 

moeder loslaten en zij die van mij. Het gaat nu ontzettend goed, ze komt af en toe langs voor een kopje 

koffie.” Cynthia denkt dat het handig is als er na de vier mediatonsessies een manier is om terug te 

vallen op de mediator. Ze denkt zelf aan de mail of Skype.  

5.2 De uitvoerder over de interventie 

Fred van Es, projectleider Tussenstop Groningen, vertelt over de doelgroep van mediation: “Er is een 

categorie jongeren waar dusdanige conflicten of problemen thuis zijn dat ze niet thuis kunnen wonen. 

Daarbinnen is een groep jongeren, een groep systemen, jongeren met hun ouders, waarbij family 

mediation een hele goede bijdrage kan leveren aan het weer herstellen van de relatie tussen die 

ouders en die jongere.” 
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Mediator Erna Roelfsema vertelt over het belang van het werken aan een goede ouder-kind relatie: 

“Als het contact echt verbroken is, heeft dat grote gevolgen voor de toekomst van de jongere. Er is iets 

stuk. Als het figuurlijke draadje van de ouders naar het kind is doorgeknipt, gebeurt er iets met het 

perspectief van de jongere. Dan lijkt het leven zinloos.”  De signalering van het probleem gebeurt door 

een schoolarts, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker of bij ernstige problemen Bureau 

Jeugdzorg.  “Zij proberen de ernst van de situatie in te schatten en met de ouders in contact te komen.” 

Het gaat niet om grote doelen in mediation zoals weer thuis wonen: “Als het lukt om weer met elkaar in 

gesprek te komen. Al is het maar zo klein, ook al is het een onbetrouwbaar contact. Alleen al het feit 

dat ze met elkaar in gesprek zijn, kan heel veel opleveren. Al is het maar één gesprek waarin vragen 

gesteld kunnen worden over wat er is gebeurd. De bereidheid voor een gesprek moet je met beide 

handen aangrijpen, om de jongere te helpen om weer met zijn ouders in contact te komen. En als de 

relatie weer verbeterd, betekent dat voor beide kanten ontzettend veel. Het is belangrijk voor de 

persoonlijke ontwikkeling van de jongere.” Mediator Roelie Meijering: “Soms lijkt het alsof je met het 

winnen van een discussie de grote winnaar wordt, maar zo voelt het uiteindelijk niet. Het is de kunst 

om er samen uit te komen. Dan heb je twee winnaars. Het is belangrijk om dat te laten zien.” 
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6 Evaluatie en monitoring 

6.1 Kostenindicatie en input business case 

Kostprijs 

Gemiddeld is er voor een mediationtraject 15 uur nodig voor een mediator (13-19 uur). Deze uren 

bestaan uit: 

- Aanmelding: 1 uur 

- Intake met jongere: 2 uur 

- Intake met ouder)s): 2 uur 

- Gesprekken: minimaal 2 tot maximaal  5 keer  2 uur 

- Plan opstellen: 2 uur 

- Nazorg: 0,5 uur 

- Optioneel: Eventuele aanvullende regelzaken: 2 uur 

 

Het uurtarief voor een gecertificeerde mediator ligt op ongeveer € 75 per uur, exclusief BTW en 

inclusief reiskosten en administratie.  

 

De kosten van een mediationtraject bedragen in totaal gemiddeld € 1.125 ex BTW (op basis van 15 

uur). De onderprijs voor mediation ligt op € 975 (op basis van 13 uur) en de bovenprijs op € 1425 (op 

basis van 19 uur) 

 

We vooronderstellen dat bij een juiste intake- en selectieprocedure, ongeveer 50% van de jongeren 

terug naar huis kan met aanvullende ambulante begeleiding. 

 

Enkele kanttekeningen bij het meten van resultaten mediation  

Mediation kan langdurige dakloosheid, criminaliteit en middelengebruik voorkomen. Het is alleen heel 

moeilijk om de resultaten van mediation in kaart te brengen (Quilgars et al, 2008). Uit studies in het 

Verenigd Koninkrijk blijkt een grote variatie te bestaan tussen het aantal jongeren dat terugkeert naar 

het ouderlijk huis als resultaat van mediation: deze aantallen variëren in Londen van 38% tot 96%. 

(Association of London Government, 2005).  

 

Beleidsorganen zijn vaak gericht op financiële korte termijn winsten, zoals de terugkeer van de jongere 

naar het ouderlijk huis. Dit is echter lang niet altijd de door jongeren of ouders zelf gewenste uitkomst. 

Duidelijk is: in mediation staan de belangen van de conflicterende partijen centraal. Voor dakloze 

jongeren is de gewenste uitkomst misschien wel het oplossen van conflicten en het onderhouden van 

contact, terwijl ze hun dakloze bestaan voortzetten. Ook is er een verschil tussen het meten van de 

terugkeer naar huis en het langdurig thuis blijven wonen.  
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Voor een goede meting van de resultaten van mediation bij dakloze jongeren, is de opzet van een 

grootschalig longitudinaal onderzoek nodig. Dit is vanwege beperkte middelen tot nu toe helaas niet 

mogelijk. Om toch een beeld te krijgen van de resultaten van Mediation, is het belangrijk om mediation 

uitkomsten te monitoren en te evalueren. Dit om op een kleinere schaal informatie over de effectiviteit 

van mediation bij zwerfjongeren te verzamelen. 

6.2 Evaluatie en monitoring 

Mediation met jonge mensen en hun ouders is een betrekkelijk nieuw toepassingsterrein. Daarom zijn 

effectieve evaluatie en monitoring van de uitkomsten van belang. Daarbij moet evaluatie verder gaan 

dan beantwoording van de vraag hoeveel jonge mensen terugkeren naar het ouderlijk huis. Andere te 

evalueren onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

� De meningen van de deelnemers. Heeft mediation hen geholpen. En zo ja, hoe?  

� Is er verandering gekomen in de mate van ondersteuning die de jongere kreeg van zijn 

familie voor en na mediation?  

� Is het gezin erin geslaagd om een voor beide partijen acceptabele oplossing te vinden voor 

hun problemen? 

� De beslissing is genomen om de jongere thuis te laten wonen; hoe lang bleef die regeling 

werken? 

� De beslissing is genomen dat de jongere het gezin zou verlaten; heeft mediation dan 

geholpen om daar een geplande actie van te maken? 

� De jongere heeft het gezin verlaten; waar ging hij of zij dan naar toe? In het bijzonder: is hij of 

zij bij andere familieleden gaan wonen? 

� Is het gezin als geheel van mening dat mediation heeft geholpen bij het verbeteren van de 

relatie tussen de jongere en de andere gezinsleden? 

 

Bovenstaande concrete informatie is dringend nodig in de bijdrage aan de ontwikkeling van 

toekomstige mediation dienstverlening. Het verzamelen en analyseren van deze informatie moet op 

een vroegtijdig moment in alle plannen gebeuren. 

 

Informatie is verzameld door Petra van Leeuwen, trainer en adviseur bij Movisie. 

E-mailadres: P.vanleeuwen@movisie.nl 
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Bijlage 1: Checklist voor mediation-programma 

� Werk met erkende en ervaren mediation bureaus 

Mediators dienen geregistreerd te zijn in het Mediators federatie kwaliteitsregister Nederland 

(MfN), het kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde 

mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. 

Zie www.mfnregister.nl
.
 Van deze voorwaarde kan gefundeerd worden afgeweken als de 

mediator de mediation opleiding met goed gevolg heeft afgelegd bij een erkende mediation 

opleiding. 

� Realiseer je dat veel mensen nog nooit van mediation hebben gehoord en geen weet hebben 

van de voordelen die het kan opleveren. De beste bron van informatie voor de cliënt is het 

mediation-bureau zelf, eerder dan de lokale overheid. Het mediation bureau en hulpverleners 

kunnen bijdragen aan de stap naar mediation door zelf een folder te maken over de 

dienstverlening en ze kunnen ook thuisbezoeken afleggen.  

� Realiseer je dat vrijwilligheid een belangrijke voorwaarde is voor mediation.  

� De mediator is geen hulpverlener, zorg voor een afbakening in tijd en verantwoordelijkheden. 

� De Mediator ontwikkelt duidelijke richtlijnen omtrent vertrouwelijkheid. Dit is een kernwaarde 

voor mediation, en mediation-bureaus zullen zelf al gekeken hebben naar opzet en onderhoud 

van vertrouwelijkheid. Mediators mogen met toestemming van hun cliënten de resultaten 

rapporteren aan de lokale overheid, maar het moet duidelijk zijn dat er geen details over de 

mediation worden gedeeld.  

� Begrijp goed dat van mediators niet verwacht kan worden te oordelen over de eventuele 

thuisloosheid van hun cliënten, of over de eventuele huisvestingsproblemen die ze zouden 

hebben. Onpartijdigheid en neutraliteit zijn kernwaarden voor mediators. Mediators zijn niet 

getraind en hebben geen ervaring in het uitvoeren van huisvestingsbeoordelingen, net zoals 

huisvestingsbeambten niet de training en ervaring bezitten voor het uitvoeren van mediation.  

� Ondersteun ieder initiatief met bruikbare documentatie. Dit kan zijn:  

o Een brochure of folder voor cliënten met details over de dienstverlening 

o Een verwijsformulier 

o Een mediationovereenkomst. 

� Zorg dat monitoring en evaluatie vanaf de start in ieder mediation-programma worden 

ingebouwd. Succes kan worden gemeten aan de hand van – voor de partijen- positieve 

resultaten, niet met harde cijfers over het aantal mensen dat al dan niet naar huis terugkeert. 

Kijk bij het onderdeel ‘evaluatie en monitoring’ voor ideeën over het soort informatie dat zou 

moeten worden verzameld in een grondige en doorgaande evaluatie. 

 


