
Van mediator naar
conflÍctpartij, of:

waarom ik het
MfNI-register verliet
hem achtervolgen. Klaagster kwam in een strafzaak met haar

werkgever terecht en sleepte de mediator daarin mee. Ondanks de

geheimhoudingsverplichting legde zij met haar advocaat van al1es bloot,

ook op tv. Dit verslag leidde tot verontwaardigde tweets en allerhande

meningen op andere soclale media, waardoor Bijlsma op internet nog

steeds opduikt a1s incompetente mediator. Hij voelt zich niet meer

gebonden aan de regels van geheimhouding en doet hier uitgebreid

verslag van wat hem is overkomen.

Een niet-gegronde klacht tegen mediator Jent Bijlsma blijft

Op 3r januari zotT oordeelde het
college van beroep van de Stichting Tuchtrecht-
spraak Mediators (hierna: het college) dat ik tucht-
rechtelijk niet verwijtbaar had gehandeld. Deze

uitspraak kwam anderhalf jaar nadat een klacht
tegen mij was ingediend, over mijn optreden in
een arbeidsmediation. Die klacht, mijn eerste en

enige ooit, stelde onder meer dat ik in een caucus-

gesprek van 15 april zor5 (waar klaagster niet bij
aanwezig was) fundamentele gedragsregels op

grove wijze had gescl'onden en zo het aanzien van

de bij de Mediationfederatie Nederland (MfN)
aangesloten Íegistermediators zeer ernstig had

geschaad. Oplegging van de zwaarst mogelijke

sanctle zou volgens klaagster op zijn plaats zijn
lees: schrap die man uit het MfN-register. In haar

reactie op mijn verweer stond: 'Het gaat mij erom
dat dhr. Bijlsma een ander niet meer kan beschadi
gen met zijn eígen nanier van mediation houden.'

Het kwam erop aan voor mlj, want ik verdien,
anders dan veel andeÍe mediators, mijn brood met
mediations.

De Tuchtcommissie had de klacht in eerste aanleg

deels gegrond verklaard en legde mij de maatregel

van een berisping op. In hoger beroep vernietiSde

het college deze uitspraak.' Het college overwoog

daarbij onder meer:'Het College van Beroep beves

tigt dat een caucus naar haar aard vertrouweiijk is.

Dat houdt in dat de deelnemers aan een caucus

erop moeten kunnen vertrouwen dat hetgeen

zij daadn bespreken tussen hen zal blijven. Een

DoorJent Bijlsma
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transcript van een dergelijke caucus kan daarom
in beginsel niet tuchtrechtelijk worden getoetst.
Dit beginsel leidt uitzondering indien komt vast te
staan dat een mediator tijdens de caucus bijvoor-
beeld ongeoorloofde procesafspraken maakt, de
jegens de andere partij in acht te nemen vertrou-
welijkheid schendt of handelingen verricht die de

gelijkwaardigheid van partijen doen doorbreken.
van dat laatste is het College van Beroep echter
niet gebleken." Wel stelde het college dat ik mij,
qua toonzetting in een e mailbericht van 30 april
zor5, onvoldoende met de door mij in acht te
nemen nodige neutraliteit en terughoudendheid
had opgesteld. De ernst van deze gegrondverkla
ring was 'zeer betrekkelijk' en dus werd afgezien
van het opleggen van een maatregel. Het college

'verklaart de overige klachten ongegrond'.

Na deze uitspraak, waarmee in hoogste instantie
was vastgesteld dat mij geen blaam trof die tucht
rechtelijke gevoigen zou moeten hebben, dacht ik
verder te kunnen gaan met mijn ieven. Dat pakte
echter heel anders uit.
Ik kan een dik boek schrijven, of een dramatisch
feuilleton 1n dertien delen, over de afgelopen vier
jaar. Waar het mij in deze bijdmge om gaat, is de

vertrouwelijkheid van de MfN mediation, de bete
kenis van caucus en de bescherming van de MfN-
mediator tegen schending van deze vertrouwelijk
heid door een van de partijen.r want al werd mijn
handelswijze in de tuchtzaak gewogen, daarbuiten
leek dit oordeel waardeloos.r De MfN-regels schie-
ten tekort voor een MfN mediator als de andere

mediationpartijen zich niets aan deze regels gele

gen laten liggen.

Doordat ik mij lange t{d als mediator gebonden
achtte aan mijn plicht tot geheimhouding kon ik
mij niet inhoudelijk verweren toen de klaagster
diezelfde plicht we1 schond. Dit heeft, zoals ik hier
na zal beschrijven, zeer schadelijke gevolgen voor
mij gehad. Ik meen dat ik, onder meer vanwege de

rechten die ik ontleen aan het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens, niet langer ben
gebonden aan de geheimhoudingsverplichting, en

ik vrij zal vertellen wat er is gebeurd.
Ik begin met een beschdjving van de arbeids-
mediation waarmee het aliemaal begon. Ik noem
in dit stuk de werkneemster hierna voor de helder-
heid consequent klaagster. Die status had zij brj de

aanvang van de mediation voor mij als mediator
uiteraard nog niet.

Het conflict
Klaagster was politieagente. Het arbeidsconflict
begon in zorz doordat zij haar bevoegdheden had
ingezet in een privésituatie. Taxi's die een gehan

dicapt buurjongetje op schooldagen ophaalden en

brachten, blokkeerden enkele minuten de uitrit van
het woonhuis van klaagster. Zij sprak de taxichauf
feurs aan, waarschuwde hen meermalen en ging de

taxi's vervolgens regelmatig bekeuren. Op aandrin
gen van haar leidinggevende had klaagster daarna
ingestemd met het intrekken van de bekeuringen.
Later stelde ze dat de leidinggevende haar daartoe
had gedwongen vanwege zijn'v endschap'met de

managers van het taxibedrijf Ditwerd intern onder-
zocht, maar haar gelijk kon niet worden aange
toond. Deze voorgeschiedenis werd in de latere,
door klaagster georkestreerde publiciteit zorgvuldig
buiten beeld gehouden. De werkverhouding tussen
klaagster en haar werkgever was lnmiddels zo
verslechterd dat ik als mediatorwerd ingeschakeld.

Intakegesprekken
Na een aanloop vanaf 7 mei 2014 begon de media-
tion in december. Ik voer aitijd vrijblijvende aparte
(caucus)intakegesprekken. lk leg partijen dan uit
wat mediation inhoudt, wat de spelregels zijn en

ook wat mijn mediationstijl is. Heel beknopt: ik
ben zo nodig een directieve mediator, die conse
quenr meerzijdiB partijdig opereefl en partijen zo
nodig met meedogenloze compassie confronteert
met het eigen conflictgedrag.
Na dit gesprek kreeg ik, met klaagster in cc, via
haar gemachtigde stukken opgestuurd, waaronder
een rappofi over de psychische problematiek van
klaagster.s Uit de stukken bleek dat sprake was van
een slepend, slopend, diep geëscaleerd en complex
conflict.

Het intakegesprek duurde tweeëneenhalf uur.
Klaagster zei onder psychologische begeleiding te
staan.6 Ze vertelde dat zelfs als zij tot een minnelij
ke schikking zou komen, haar echtgenoot zich het
recht voorbehield de strijd tegen haar werkgever
voort te zetten. Daar sprak ik klaagster uiteraard
op aan: dit soort gevoelens zijn menseiijk, maar
als meeÍzijdig partijdig mediator kon ik de andere
partij niet aan tafel noden als zij er zo'n verborgen
agenda op na hield.7 Dat begreep klaagster. Ook
bespraken we thema's als 'oud zeer', krenking,
loslaten, eigen verantwoordelijkheid en keuzes

maken. Klaagster vond dat veel waardevolle tijd en

energie verioren was gegaan, die wellicht anders
en beter besteed hadden kunnen worden. Haar
grootste wens bleek: het (blijven) werken als poli-
tievrouw Het doel van de mediation voorklaagster
werd daarom terug te keren op de werkvloer, en

andere mogelijkheden voor een oplossing te onder-
zoeken als dat niet zou gaan.

Op 9 februari zor5 sprak ik in caucus voor het
eerst met vertegenwoordigers van de werkgever.
In dit intakegesprek zocht en vond ik de ruimte

conform de wens van klaagstq om in de media

tldschr conflictr:iie.'rg | ,oreas I Nf/v Sd! 19



tion meer te bespreken dan de exit-regeling die tot
dan roe de doo. de uerkgever ge\Àenste inzel was

geweest.

Eerste gezamenlijk mediationgesprek
Vervolgens kwam er op 6 maart 2015 een eerste

gezamenlijk gesprek. De MfN mediationovereen-

komst werd (nogmaals) besproken en door ieder

een getekend. Het doel van de mediation werd

omschreven als:'Er ziin problemen ontstaan in
het dienstverband waar partijen een passende

oplossing voor zoeken.' Partijen leken tot elkaar

te komen, zeker nadat de werkgever excuses had

gemaakt voor hoe het conflict had uitgepakt. lk
maakte een verslag8 en partijen gingen nadenken

over mogelijke uitkomsten.'
De volgende dag stelde klaagster niet begrepen

te hebben dat zij zelf de kosten van haat gemach

tigde moest betalen - zoals staat vermeld in de

mediationovereenkomst. Om deze reden wilde ze

stoppen. Ik heb de werkgever toen bereid gevon

den haar een vergoeding voor juridische kosten in
mediation te geven tot een maximum van € 5.ooo.
Zo kon het mediationtraject toch doorgangvinden.

Tweede gezamenliik mediationgesprek
Ik ontving van klaagster een lang relaas waaruit
ik opmaakte dat zijzelf eigenlijk geen mogelijkhe

den meer zag voor een minnelijke schikking maar

dat haar gemachtigde nog we1 mogelijkheden zag.

Omdat zÍ partij is (en haar gemachtigde niet) vroeg

ik de gemachtigde onl opheldering, die mij verzeker

de dat klaagster achter zijn voorstellen stond.

Tijdens de tweede mediationbijeenkomst, op

15 april 2015, kwam de werkgever met ideeën om

de wens van klaagster terugkeer naar de werk-

vloer in te willigen en deed hij een trajectaanbod.

Klaagster legde daarop een heel eisenpakket op

tafe1, waaronder de eis dat er (op)nieuw onderzoek

moest komen naar leidinggevende(n), betrokken bij

(de nasleep van) het intrekken van de bonnen aan

de taxichauffeurs. Ditviel slecht bij de werkgever. Er

waren immers al onderzoeken geweest. De rverkge_

ver interpreteerde de eis van klaagsters als: er moet

nieuw onderzoek komen waarvan de uitkomst al bij

voorbaat vaststaat, namelijk: klaagster heeft gelijk.

De werkgever vond dat klaagster terugviel in haar

oude groefen voelde zich terug bij af.

De caucus
Ik ging pendelen in caucus in een poging de

werkgever aan boord te houden. In het SesPrek
dat ik met de werkgever had, gebruikte ik aarr de

vakliteratuur van de mediator ontleende termen
om het conflictgedrag van klaagster aan de werkge-

ver te verklaren.'" over die gekozen bewoordingen

ontstond later ophef. Buiten mijn weten om bleken

eÍ opnames van dit gesprek te zijn gemaakt."

Klaagsters conflictgedrag was conflict technisch
voorbij de hoogste schaal van Glasls escalatielad

der. Ik omschreef dat als 'de psychiatrie voorbij'.
Natuurlijk diagnosticeerde ik klaagster daarmee

niet in psychiatrische zin, want ik ben geen medi

cus of psycholoog. Dit is wel wat later door ande-

ren van mijn woorden wetd gemaakt. Daarnaast

besprak ik met de werkgever in caucus wat er zou

kunnen (gebeuren) als ze er niet uit zouden komen

met klaagster, mede door haar psychische proble-

men, en welke opties er waren om klaagster te
(her)plaatsen.
De toon van de caucus en de manier waarop ik
mij uitdrukte kan, voor wie de vakliteratuur niet
kent, aanleiding geven voor misverstanden. Voor
veel mediators is mijn stijl ongewoon, n1aar dat

maakt mijn manier van caucus nog niet onjuist of
onbetamelijk.
Het MfN reglcmcnt bepaalt dat het de media-

tor is 'toegestaan afzonderlijk en vertrouwelijk
met partijen te communiceren' (art. ,1.3) met
de nadrukkelijke instructie dat 'alle informatie
die hem door één ven de pcLrtijen ltuiten &a1wezíg-

heid van de dndcre pcLrtij Nordt 1)el"strekt |te|'t|'oll

elít [wordt behandeld], behoudens voor zover

de belrokkcn parti- uirdrukkelijk roestemminB

verleent om die informatie tijdens de mediation
in te brengen' (art. 7.5). Dit is een expiiciete clau

sulering van een binnen de mediation a1 geldende

geheimhouding. Het in mediatorskringen vaak

gehoorde geluid, dat a1les wat je in caucus hoort
als regel ook overgebracht dient te worden aan de

andere partij is apert onjuist.

De beslissingsbevoegdheid voor het houden van

een caucus als procesingreep ligt bij de mediator,

maar de beslissingsbevoegdheid van de overdracht

van informatie ligt zowel bij de mediator als bij de

partijen. Hierover maken de mediator en de betref-
fende partijen zo nodig in caucus afspraken. A1s

mediator in strafzaken en andere diep geëscaleer-

de conflicten zijn caucusgesprekken in mijn prak

tijk de regel uiteraard naast en aanvullend op

gezamenlijke gesprekken.
Na afloop van deze caucus had ik ook een caucus

met klaagster. Daarna kwamen partijen ter afron
dir.rg tevreden gezamenlijk bijeen. Door het pende-

len leek de kou uit de lucht.

Na het tweede mediationgesprek
Omdat het vervolgens stil bleefmailde ik klaagster

en haar gemachtigde op 23 april. Uit het antwoord
van 29 april bleek dat zij vond dat er te veel naar

de werkgever werd geiuisterd en dat er nlet of
nauwelijks aan haar wensen tegemoet u,erd geko-

men. B rjrcn uerken bij oe oolrtie was geen ootic
meer. Ik reflecteerde in een pittige e-mail, waarop

ik later door het college terecht ben aangesproken.
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Op 27 mei 2015 iiet de werkgever weten mediation
niet meer te zien zitten, nu klaagster terugviel
in het hun zo bekende conflictgedrag. Ik stuurde
partijen op 10 juni 2or5 een neutraal geformuleerd
beëindigingbericht."

Klacht
Op 1 juli 2015 volgde de klacht door de (nieuwe)
gemachtigde van klaagster. De klachtbehandelaar
van de Stichting Kwaliteit Mediators vertelde dat
klaagster geen zln had in een bemiddelingsgesprek
en dus de klacht linea recta zou worden doorgeleid
naar het tuchtrecht.'3 De klacht werd zes maanden
later, met vele voor mlj volstrekt nieuwe punten
aangevuld, op 8 januari 2016 definitief ingediend.

Nieuure verwikkeling: politiebezoek
In augustus 2015 stonden twee interne onderzoe-
kers van de politie op mijn stoep voor een getui-
genverhoor inzake een disciplinair onderzoek tegen

klaagster wegens het mogelijk (doen) maken van
een illegale opname. De nieuwe gemachtigde van
klaagster had een briefaan de korpschefvan de Nati
onale Politie gestuurd, waarin delen van een 'trans-
cdptie'van de stiekem opgenomen caucus waren
opgenomen. Ik kon gelet op de MfN-regels uiteraard
niets verklaren over de inhoud van de mediation
omdat die informatie, anders dan in het 'gewone'
bewijsrecht, 'juist níét mag worden gebruikt om later
het eigen gelijk mee te bewijzen'.'i Zo startte een

vervreemdend proces waar ik door de geheimhou

ding mijn mond moest houden terwijl klaagster c.s.

de handen vrij hadden omvan alles te beweren.

Ik deed daarna aangifte tegen de gemachtigde,
omdat hij gegevens verspreidde van een illegale
opname.'5 Desgevraagd meldden de interne onder
zoekers dat klaagster en haar gemachtigde zich
beriepen op het zwijgrecht dat hen als verdachten
toekomt.'6 Dat doen ze tot vandaag de dag.

De strafzaken
Het Openbaar Ministerie besloot de twee strafza-
ken die tegen klaagster wegens het maken van
een il1ega1e opname, en die als gevolg van mijn
aangifte tegen de gemachtigde van klaagster -
tegen mijn wens in, gelijktijdig te behandelen. Ik
werd als getuige vier uur gehoord bij de rechter-
commissads door de advocaten van klaagster en

haar gemachtigde.'? Zij deden hun uiterste best
mij in een zo kwaad mogelijk daglicht te stellen
als een mediationregels aan zijn laars lappende

'politiemediator'.'3 Dit weÍd later op de openbare
rechtszittingen ook gesteld, terwijl ik daar niet
verdacht werd van enig strafbaar feit. Hoewel de

strafrechtadvocate van klaagster rondbazuinde
dat ze mij als getuige op de zitting zou oproepen
deed ze dat helaas niet. In de gangvoor de zittings-
zaa\ zei ze:'Ik ga die man geen podium geven.'

Dat was jammeÍ, want als ik wel was opgeroepen
had ik de voorzitter van de meervoudige kamer
kunnen verzoeken mij formeel te ontheffen van
mijn geheimhoudingsplicht, zodat ik had kunnen
reageren op alle valse beschuldigingen.

ln juli 2o1B werd klaagster vrijgesproken omdat
niet buiten redelijke twijfel was vast te stellen
dat klaagster de opname van de caucus zelf had
gemaakt of doen maken. In haar kielzog werd de

gemachtigde van klaagster ook vrijgesproken.
Omdat het OM geen hoger beroep instelde was
daarmee de kous af.

Radio- en televisie-uitzending Eenvandaag
Op S septembeÍ 2017, dus nog tijdens de lopende
strafzaken, beide Jan Born, redacteur van het
tv-programma Ee11U1ndadg. Hij zei dat er een

tv-uitzending kwam op 7 september zotT over de

zaak van klaagster. Ik vertelde hem dat klaagsters
klacht al door het onathankelijke MfN-tucht-
recht was onderzocht en dat ik gebonden was aan

geheimhouding, en dus niet kon reageren laat
staan op tv zou kunnen praten oveÍ deze media
tion. EelxycLlld.Í;,aglBorn iiet de uitspraak in de

tuchtzaak in de uitzending onvermeld. En in plaats
van te melden dat de mediator niet kón reageren
betichÍÍe Eenv&lldarrg dat ik niet wílde reageren
wegens de geheimhouding. Dit leidde tot de voor
de hand iiggende publieke gevolgtrekking dat
'de mediator vast wat te verbergen heeft'. In een

e mail kondigde Eellyand.aaglBorn aan (een deel
van) de illegale opname online te zullen zetten.
En zo geschiedde. Deze opname werd vervolgens
online via sociale media verspÍeid dooÍ Jan Born
en kiaagsters echtgenoot.

Vaorddnkondiging en de radio
De vooraankondiging van de uitzending op het
internet iuidde: 'Politie duwt kritische agenten ziek

tewet in. De politie probeert van kritische agenten

af te komen door ze een psychiatrisch stempel te

geschiderd
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geven. Dar blijkt uir een geheime opname in bezit
yar, Ee\1vti11clclag. IrL de opname worden de voordelen
besproken van het ontslaan van een agent op medi-
sche gronden waardoor de kosten op het UWV zun
afte schuive[.''s Middags is Born op de radio waar
bij hij stek: '... frauduleuze handelingen mogelijk
en de politie gaat daadn mee'. Hij gaf daarmee een

giftige draai aan de waarheid en zette het frame van
de avonduitzending alvast in de grondverf.

De uitzendingen ran Z september 2a1Z
Ik werd in de tv uitzending van Eenyand&ag,
zonder enige reserre of voorbehoud, neergezet als

een mediator die niet te beroerd is de werkgever
de weg te wijzen naar het verkrijgen van een valse
verklaring waarmee een werknemer op oneigen-
lijke gronden en mer een psychiatrisch stempel op
de koop toe uit de organisatie gewerkt kan worden.
Het gevolg was een stortvloed aan 'commentaren,
op sociale media en daarbuiten. BotrrlEenyand.'clg
presenteerde één bron, dus was het voor kijkers
volstrekt onduidelijk waarop de ernsrige beschuldi-
gingen waren gebaseerd. In berichten op de sociaie
media werd ik onmiddellijk en bij voortduring met

Namens de 1\4fN werden mediators
gewaarschuwd niet overhaast te
reageren vanuit aannames, en dat deze

uaak tuchtrechtelijk ai was onderzocht

naam en toenaam in verband gebracht met de op tv
getoonde 'onoorbare praktijken'. Al met al meende
ik dat er grenzen overschreden waren door Born en
de als woordvoerdervan klaagster optredende straf-
rechtadvocate. Ik deed mijn beklag bij AVROTROS.

Gevolgen van de uitzending
Mensen zijn sociale wezens en beoordelen op basis
van hun morele intuitie rvat goed is en wat siecht.
'we nemen eikaar voortdurend ín a split second de
maat. En aan de hand van onze morele intuiïie
maken wij snel uit u.ie de goodg&l is en wie de óad
g1ry.', De uitzending had een enorme impacr op mij,
ons gezin en ons bedrijf die nog voortduurt tot op
de dagvan vandaag.

Socidle media
De uitzending vond op het interner gretig aftrek
bij zogenoemde reaguurders waaronder ook
mediators.:ó Er vormde zich een veelkoppig trol
lenkoor dat met nietsontziende agressie mij de
maat nam, op basis van de zorgvuldige geframede

informatie van Jan Born. Mediators stortten, zonder
de context re kennen, hun oprattirg uiL in rweers,
op blogs en op de fora van Linkedln.'' Bekende
mediators namen daarbijgeenblad voor de mond en
noemden nijn uirlarirger - gedaan in een verrrou
welijk caucusgesprek en illegaal opgenomen

'misselijkmakend''foute boel' en'onthutsend'.
Namens de MfN werden mediators gewaarschuwd
niet overhaast te reageten vanuit aannames, en dat
deze zaak tuchtrechtelijk al was onderzocht. Het
mocht niet baten, zij hadden hun oordeel al klaar.

De N ederland se Medíat arsv e re ntg í n g
Op 9 september 2ot7 verstuurde de NMv een
persbericht: Nederlandse Mediatorsvereniging
geschokt over beelden Eén Vandaag. 'ln her
programma van Eén Vandaag werd een schrij-
nend verhaal uitgezonden over een zieke politie
medewerker die een arbeidsconflict heeft met haar
werkgever. In deze uitzending werden geheime
opnames getoond waarin iemand die optreedt
als mediator met de werkgever in vertrouwelijke
setting over de zaak spreekt (...). Hoewel we niet
het hele verhaal kennen, zijn we als Nederlandse
Mediatorsvereniging geschokt hoe deze media-
tor zijn rol in de te horen passages heeft vervuld.
(..)'. Dit persbericht werd uiteraard geplaatst op de
E enVandaag-w ebs\te en driftig gererweet.

Ik klaagde bij de NMv De NMv kwam daarna rerug
op het persbericht; maakte op een openbare leden
veÍgaderlng excuses, en nam via een persbe cht
publiekelijk afstandvan het eerste bedcht... U snapt
al dat EenYandqagl|an Born dit tweede NMv bericht
niet publiceerde. Omdat de NMv begin 2oi9 alle
berichtgeving verwijderde, rest online slechts het
eerste beschadigende persbericht op de website van
EellvqniLcLag. Die website wordt nog altijd gevonden,
watvoor mij geregeld leidt tot het niet doorgaanvan
ofstoppe[ met een net begonnen mediation. lk ben
gebrandmerkt als een incompetente mediator.

Klacht bii AVROTROS
Mijn klacht blj AVROTROS over de teneur en het
Íiame van de eenzijdige uitzending viel op barre
grond. De omroep laat in reactie aan mijn advocaat
weten dat mijn klacht'op geen enkel momenr de
kern van de zaak aankaart: het feit dat uw cliënt de
gedragsregeis van zijn beroepsgroep fors overschre-
den heeft in de door hem geleide mediation tussen

[klaagster] en haar werkgever. Zijn uitlatingen in de

caucus zijn de directe aanleiding geweesr deze op
te nemen in het item. Deze uitlatingen zijn in strijd
met de kernwaarde van een goede mediator: integri
teit. De uitspraken zijn verder in strijd met aÍtikei
3.2 (de mediator doet geen uitspraak over de kwes
tie), artikel 4 (de mediator stelt zich onathankelijk
op), artikel 5: onparrijdigheid, artikel 7 competen-
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tie (integer en betrouwbaar, empathisch) van de

gedragsregels voor MfN-mediators [door] en ieder

[die] zelfde opnamen [heeft] kunnen beluisteren en

kan de conclusie getrokken worden dat de media
tor zich inderdaad niet onattrankelijk, onpartijdig
en integer heeft gedragen'. AVROTROS weet het
blijkbaar allemaal beter dan de in het kader van het
l\4 fN Luchrrecht in het leven geroepen instrnlies.

Van een latere zittingbij de Raad voor de Journalis
tiek (Rvdl) heb ik nog het zuur. Jan Born beweer
de staalhard dat hij een misstand van algemeen
belang had aangetoond en borendien mijn naam

niet had genoemd. Ik kon me niet inhoudelijk
verweÍen vanwege mijn plicht tot geheimhouding.
De RvdJ kent geen tuchtrecht voor journalisten
en is een zelfregulerende instantie die niet aan

waarheidsvinding doet.'3 De ruad, met als bijnaam

'Papieren Tijger', kan geen sancties opleggen en

niet verplichten tot een rectiÍicatie. De mad kan
juridisch niks.

De procedure liep voor Born dan ook met een (i(ser

a'. Orn'iddel ijk daarra begor hij m jr raan ove-
het internet teverspreiden. Hij noemde mij directbij
naam (39x), retweette mijn naam (zx), Iinkte mijn
naam aan de online gezette caucus (5a) en aan de

uitzending van - september:ot- waarin mijn ncom

niet r,rerd geroerd (ro\/ o1r zo dus mijn 'raam

alsnog aan het frame van de uitzending te verbin
den. Ook publiceerde hij een artikel op de website

van EenVandaag waarin hij mijn naam noemt.

Geheimhoudingsplicht
Kort na de uitzending van Eenvdlldadg vtoeg
mijn advocaat aan de advocaat van klaagster,
om, conform het beginsel van eqrLality of arnts, de

MfN-geheimhouding op te heffen. Op 17 okto-
ber zorT vijf weken na de uitzending antwoordde
zij afwijzend: 'Geachte confrère, Hierbij bericht
ik u dat mijn cliënt aan uw cliènt geen onthefnng
verleent van zijn geheimhoudingsplicht.' Pas toen
al het kwaad was geschied kwam op zr maart zor8
de mededeling:'In de verschillende stukken (.)
verwijst u steeds naar de geheimhouding die uw
cliënt (de heer Bijisma) zou hebben wat betreft
het bewuste mediationtraject, omdat cliënte hem
hiervan niet zou hebben ontslagen. (..) Uw cliënt

[heeft] zich eerder in zijn tuchtzaak niets gelegen

laten liggen aan deze gestelde geheimhoudings-
plicht. ook ovedgens blijkt uit de overeenkomst
van mediation dat in geval van een strafrechtelijke
proceduÍe geen sprake meer is van een geheim-
houdingsplicht. Aangezien uw cliënt kennelijk
steeds naar eigen gelieve kiest wanneer hij wel en

nier gebruikmaakt van diens vermeende geheim
houdingsplicht, bericht ik u daarom vanuit de

zijde van de verdediging in voormelde zaak dat uw

c1iënt is ontslagen van deze vermeende plicht.'Wat
een baarlijke nonsens over de reikwijdte van de
geheimhouding voor MfN mediators. Van toepas-
sing is artikel 7.6 c van het MfN reglement waar
staat dat in het geval een klacht , tucht- ofaanspra-
kelijkheidsprocedure tegen de mediator is gestart,
de mediator ontslagen is uit de voor hem geldende

geheimhoudingsplicl\t voor zoyer nodíg om de klacht
te beh tdeletx. Daarbuiten blijft de geheimhouding
van kracht, dus ook in een strafzaak. Alleen de
(straf)rechter had mij kunnen bevrijden van deze
inmiddels loden 1ast.

Me diat or sÍe de r at ie N e derland
Ik woeg de MfN meermalen om het publiekelijk
voor mij op te nemen maar kreeg als reactie: 'De
MfN/SKM is een onat'hankelijke private stich-
ting en geen belangenbehartiger (.) van indivi
duele mediators.' Uiteindelijk krijg ik een e lrail
met daadn: 'De kwaliteitsstichting heeft ook haar
geheimhouding. Wij laten ons niet in het openbaar
uit over zaken/personen die bij ons bekend zijn en/of
gespeeld hebben. (.) De verwachtingen die je hebt
van de kwaliteitsstichting (waaraan wij volgens jou
niet voldoen), bespreken wij graag in een gesprek.

We wi1len je daarnaast vriendelijk verzoeken om
mij niet meer te mailen over deze zaak.' Ik heb per

31 december zor8 mijn lidmaatschap van de MfN
beëindigd en me ingeschreven in het ADR register.

Slot
Mijn trouw aan de MfN regels heeft mijn leven
grondlg veranderd. Ik veronachtzaamde mijn
gezondheid, kreeg een chronische longaandoe-
ning en psychische problemen waardoor relaties
met familie, vrienden, collega's, opdrachtgevers en
anderen onder druk kwamen te staan en werden
verstoord. De kosten voor juridische bijstand zijn
de € 65.000 gepasseerd. Mijn opdrachtenporte-
feuille is grotendeels opgedroogd. Het onuitwisba
re geheugen van het internet zorgt daarbt door
het brandmerk voor permanente stress.

Ik meen dat u,ij allemaal mediators, advocaten,

zelfs joumalisten a1s Jan Born - ons bewust moeten
zijn van het effect dat onze uitingen in tv-program-
ma's, op Facebook, op Twitter, et cetera heeft, juist
door de grote snelheid en het enorme bereik van
de digitale middelen.'r Eisen van zorgvuldigheid
groeien immers mee met de technische en soci

ale ontwikkeling. Ik ondervond dat ook mediators
bereid zijn om, naast de reguliere rechtsgang en

ondanks de vertrouwelijkheid van de mediation, een

aanvullende openbare procesgang op sociale media
te openen waafin zij, samen met het door onwaar
heden misleide publiek, op geriefelijke wijze de ro1

van aanklager en rechter combineren zonder daarop
aanspreekbaar te willen zijn. tg
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Noten
r. Voor een beschdjving van de zaak: P.H.A.

Boshouwers, A.W. Jongbloed en F. Schonewille
(ted), Rechtsprddk Mech iritioT?, Den Haagi Sdu 2018,

p. 266 268. Helaas js er el:n voormij storende fout
geslopen in de beschrijvingvan de beoordeling door
college van beroep. In tegenstelling van war het boek
stelt heefr her college we1 degelijk gekeken naar her
'uanscdpt' van de bandopnamen.

2. mediationtuchrrecht.nl > uitspmken > uirspmken jn
2015-2016 > B 2ot6-5.

3. Mijn klacht regen klaagsrers latere

strafrechtadvocate en meerdere tegen mij gerich!e
aansprakelijkheidsstellingen laar ik in deze bijdrage
buiten beschouwing.

4. Lcek? Ja, een koltgedingrechter bleek het tuchtrecht
wel serieus te nemen, zie ECLI:NL:RBNHO:2o19:4521

S. Ik kon er gelct op de NIP beroepscode, artike149,
níét van uitgaan dat he! rappora nogklopte.

6. q r.d'a'Or t" -nnr l, n-l .Oeq emm tg.ar
klaagster, bij haarbehandelaarof medialionwel
aanSewezen was engeen belemmering \-ormde voor
een mogelijk herstel.

7. Dit deelde ik later telefonisch aan de echlgenoot
mee. Klaagster, Bjanuari 2o15i ,Voor mijn man is het
inmiddels ook duidelijk dat als ik mediarion doe hi.j

niet daarna nogweer zijn eigen gevecht gaat voeren.,

8. Dir verslag is door de srrafrechradvocate

van klaagster, zonder ol,erleg met de andere

ondertekenaars van de medi atjonovereenkoms t, later
bij de srrafzaken in handen gcsleld van de rechrbank.

9. De behandelaar tekende een

geheimhoudingsovcreenkomst.

1o. Een conflictpal lij kan buiten he! conflict om
volkotren gezond reageren rnaar ten opzichte van de

tegensrander inhct confllct J&rsl rl?t 17ier. Dft blijkr
uit de opname die ik pas injanuarl21]19 in mljn bezir
kreeg.

11. Tijdens de ruchrprocedure bleek dat klaagsrer de

opname naar elgen zeggen'in de bus had gekregen,.

De tuchtcommissie achtte de uitleg hoogsr
ongeloofwaardig en ging ervan uit dat klaagster

deze opname zelfhad gemaakt ofdoen [raken.
Dit berekende dat z1j onbehoorlijk en mogelijk
onrechtmatig heell gehandeld. Dir oordeel bleeíin de
beroepszaak overeind.

12. Dit durude wat langer dan gewoonlijk
omdat ik te maken kreeg met ingrijpende
familieomstandigheden.

13. Het onrging hem da! er sprake was van een

illegale opname van een caucus. Ookbleek de

SKM-klachrenregellng 2oo9 nier gevolgd; de

mediationovercenkomst onrbek (art. 1d). De

SKM liet weten: 'Ondanks het ontbreken van de
n:rediatlonovereenkomst heefr SKM de melding van
uw clië]lt in behandeling genomen, gezien de aard en
inhoudvan hel bezwaar en conform de doelslelling
van de klachlenrcgeling.'

14. Lisette Sloors en Jacqueline Spierdijk, Zakboek wor tle
medidtay, D-'rL Haag: Sd..r 2a17, p. 20.

15. WvS ar. 139 e. Ik deed dus geen aangifre tegen

klaagsrer-

16. Ironisch is dat n1ij verwelen wordr me te verschuilen
achterde geheimhouding. Klaagstertweetre:,Foute
media.ordie geheiml'toudingmisbrulkr., Haar
echlgenoot: 'Kennelijk is mediation niet zo,ngoed
idee als cr achter de rug om geviespeukt (slc) wordt
men beroepr zich op de geheiohouding ik zou het
niemand aanmden_'

17. 'Wordt de Medlaror roch voor de rechrer als getuige
gedagvaard ofopgeroepen, dan zal hij, zolang er
nog Been verschoningsrechr is, een beroep moeten
docn op zijn geheimhoudingsplicht', in Eva Schutre
.rJa qu-:ne.p.-d 1,...u..d.s(n( a.p-., .i.

mediation' Sdu2ot7,,1o2.

18. À1s medjaror had lk russen 2oot en 2ol8 zes zaken,

afgerond r,9 procent van mijn bedrijfsomzet, waar de
polirie bij betrokken was. Bij een zaak inirieerde de
politie als werkgever de mediation.

r9. Harald Merckelbach, tl1tL!ïtie meLdkt neer kdpot dan je
lieÍ is, Amsterdam: Prometheris 2017.

20. Ook een anonieme buitenstaander bestookte op
dezellde avond een vaste opdrachtgever met een

oproep de sanenwerkingmet mij !e verbreken.
21. Mediarors die her naar mi.jn mening wcl erg bont

maaklen heb ik in 2ot9 aangeschreven. Met de
, ' ro. d-. '19. an .en oo d-- ziig, -n spilL e r

wilden zij hun woorden niet relativeren oDtdat zij,
samengevat, nier wisten dar het om mU ging en/
ofdar we 'gelukkig' 1n eer, land leven waar vrijheid
van meningsuiting bestaat. Een aantal schreefzich
niet te ku nnen voorstellen hoe een bericht over een

anonieme mediator toch ltan schaden; zij hadden
mijn naam toch niet genoemd? Afgezienvan het fei!
dat zijblijkbaar de werkingvan de sociale media
niet kennen, gaan ze wel heel makkelijk voorbij
aan de onderllggende v:aagr past her een mediator
on, over een conflicr waar hlj zelfgeen kennls van
heeft, op het internet de eigenvisie, gebaseerd op
volstrekt eenzijdigc infomtatie, rond re bazuinen?
Op ulrdrukkelijk verzoek van de redactie l-reb ik de

namen uir dlt artikelgcschrapt.
22. 'Het bestuur van de NMv komt ter ug op haar eerdere

reactie naar aanleldingvan een uitzending van ,Een

Vandaag', nu is gebleken dat tr_rchtrechtspraak en

hogerberoep hebben plaatsgevonden, waarmee de

SKM-rechtsgang is voltooid. De door de uitzendlng
gesuggereerde lndruk dat hier sprake was van ecn
ongecontroleerd proces is onjuisr. Het spijt ons dat
de betrokken mediaror zich persoonlijk gckwetsr
voelt door onze publicitei!. Wijbieden daarvoor onze
welgemeende excuses aan.'

23. Wilfred Takken,'Hier kunje klagen over de medla,,

NRC Hdndelsblad 26 Ícbruari 2018.

24. Max, bedankrl
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