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Als een cliënt mij met zijn vinger toont waar 
overal op zijn lijf hij de pijn voelt, zal ik hem 
wellicht uitnodigen om naar zijn vinger te 
kijken.

PRAKTIJK

MIJN HUISUMMER IS 68, MAAR IK WIL 
HET MET JULLIE HEBBEN OVER 69.

Of de waarde van het contextuele begrippenkader van Nagy in 
de echtscheidingsbemiddeling.

WAAR HEB IK HET OVER?

Ik wil het niet weten wat er door jullie hoofden is gegaan toen 
jullie deze titel lazen, maar ik kan er me wel iets bij voorstellen. 
Ik ga er evenwel niet verder op in...

De titel kwam spontaan bij me op toen ik een tekening zag op 
een facebookpagina van iemand die ik niet zo goed ken, maar 
die ik ondertussen, dankzij die tekening een beetje beter ken.
Het was een schets van twee figuurtjes die tegenover staan. Ze 
kijken naar een cijfer dat tussen hen in ligt. Dat is een 6 zegt 
het ene figuurtje. Nee, dat is een 9 zegt het andere. Ze hadden 
beiden gelijk. Hoe konden ze uit de impasse van het grote gelijk 
geraken?

Het brengt me meteen bij mijn thema. Waarom gebruik ik het 
contextuele denkkader van Nagy in mijn bemiddelingen? 
Het is misschien niet zo’n onaardig idee om in eerste instantie 
te duiden waar het voor mij bij bemiddeling in essentie om gaat. 
Op het gevaar af minder accuraat te zijn, wil ik toch een poging 
wagen om een beknopte definitie te geven van bemiddeling. Ik 
wil ook trachten mezelf als bemiddelaar te positioneren naast de 
coach en de therapeut:

Voor mij is een bemiddelaar iemand die tussenkomt in een 
conflict tussen twee of meerdere belangen(groepen) op 
dusdanige manier dat het conflict kan en mag ‘zijn’, waarna het 
‘door de belanghebbenden’ (en elk woord is hier belangrijk) kan 
worden aangepakt, en waardoor ‘zij‘ het perspectief verwerven 
om met de aangereikte handvatten toekomstige conflicten aan 
te pakken. De bemiddelaar fungeert als facilitator, katalysator, 
die kan helpen om beweging op gang te brengen en maakt in die 
zin dus deel uit van een triade, samen met de cliënten, met elk 
hun tegengestelde belangen in het conflict. In die zin ben ik 
betrokken en maak ik deel uit van het proces. Mijn betrok-
kenheid uit zich ook in mijn meerzijdige partijdigheid, die ik 
onontbeerlijk acht voor een bemiddelaar. 

Als bemiddelaar ben ik dus geen coach. Een coach staat volgens 
mij niet in een triade. Een coach staat ‘naast’ de cliënt en helpt 
hem naar zichzelf te kijken. De coach empowert de cliënt, helpt 
om te kunnen overgaan tot handelen. Ik vermoed dat een coach 
eerder aan de slag zal gaan met één cliënt om hem tools aan 
te reiken om met het conflict om te gaan. De bemiddelaar 
daarentegen staat wisselend achter en (tegen)over elke cliënt. 

De bemiddelaar kan geen coach zijn, omdat hij dan voorbij 
zou gaan aan het voor mij cruciale in bemiddeling: het zijn 
de partijen zelf die samen een oplossing gaan zoeken, want 
wie anders dan zijzelf weten het best welke oplossing de meest 
comfortabele is.

Ik ben ook geen therapeut. Ik heb te veel eerbied voor 
het vak om me daar aan te wagen. Ik ben daar niet voor 
opgeleid. Maar ik kan wel voelen, aanvoelen, vragen stellen 
en lijnen zien. Dit kan inzichten teweegbrengen die openingen 
creëren om in dialoog te gaan met de ander en te zoeken naar 
gemeenschappelijke belangen hetgeen mogelijks de weg 
opent naar een door beiden gedragen oplossing.
En er bestaat geen betere oplossing om te respecteren, dan deze 
die we zelf hebben gevonden. Omdat we er achter staan en haar 
bijgevolg zullen respecteren.

Misschien kan het nog het beste met deze beeldspraak worden 
afgelijnd: Als een cliënt mij met zijn vinger toont waar overal 
op zijn lijf hij de pijn voelt, zal ik hem wellicht uitnodigen om 
naar zijn vinger te kijken. Misschien is hij wel gebroken. Maar 
spalken doe ik de vinger niet. Daarvoor verwijs ik door naar 
de therapeut. In die zin, sluit ik als bemiddelaar natuurlijk heel 
dicht aan bij de benadering van de counselor.
Dit gezegd zijnde, wil ik nu verder ingaan op mijn eerdere 
vraag: waarom gebruik ik het contextuele denkkader van Nagy 

in mijn bemiddelingen? Omdat het – heel kort samengevat – 
voor mij een antwoord bied op de vraag: Wat is er gaande als 
cliënten én ikzelf vastlopen? Als cliënten ‘tegen beter weten in’ 
verstarren en zich fixeren op hun eigen grote gelijk, wat gebeurt 
er dan eigenlijk? 

Ik voelde tijdens mijn bemiddelingen tot in de toppen van 
mijn vingers dat er onder het wateroppervlak stromingen mee 
bepaalden wat er aan de oppervlakte werd gezegd. Ik voelde 
het wel, maar ik durfde er niet in duiken. Ik voelde mij niet 
voldoende geschoold om in de ongekende dieptes van die 
woelige waters kopje onder te gaan. En wat hadden cliënten 
er aan om met een onzekere bemiddelaar wat rondjes te 
zwemmen?

Het was tijd dus om te leren duiken. Om de cliënten uit hun 
impasse te kunnen helpen. Om beweging te kunnen brengen. 
Daar zijn mechanismen voor. Om te begrijpen wat er gebeurt 
en om verder te geraken. Om uit de impasse van het conflict 
te geraken. Maar het gaat hem niet alleen om het aanleren en 
begrijpen van de mechanismen. Het gaat niet om het managen 
van een conflict. Of het coachen van partijen naar een 
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oplossing. Ik wil er vooral voor zorgen dat cliënten ontdekken 
wat hen blokkeert, waar ze zich op vastrijden en hoe dat komt. 
Zodat ze ook in de toekomst zelfstandig naar de onderstroom 
kunnen duiken, hem naar boven kunnen brengen en er leren op 
zeilen.

Dit heeft zijn belang voor de partijen zelf, maar zal ook in 
de toekomst doorwerken voor hen die na hen komen. Intergene-
rationeel dus. Hetgeen me brengt bij het contextuele denkkader 
van Nagy.

DE EIGEN WEG

Wat ik bij cliënten teweeg wilde brengen, moest ik eerlijkheids-
halve ook zelf ondergaan. Ik vond dat niet erg. In tegendeel. 
Ik vond het noodzakelijk om te onderzoeken en ook te 
doorvoelen waar mijn blokkades liggen, wat mijn (de)legaten 
zijn en hoe ik daar mee omga. Of ik die destructief laat door-
wegen in mijn relaties, of integendeel een roulerende rekening 
kan leren ombuigen naar een nieuw evenwicht. Ik wilde te 
weten komen welke loyaliteiten speelden en steeds blijven 
spelen, en hoe ik een evenwicht zocht, zoek en soms vind als 
deze in botsing met elkaar komen.

De twee jaar opleiding als counselor zijn voor mij in die zin 
cruciaal geweest. Maar dat is het ook geweest voor de cliënten 
omdat ik er als bemiddelaar steviger sta.

Twee heftige mooie jaren die ik voor geen geld in de wereld 
zou willen gemist hebben. Ik heb er handvatten gekregen om 
te leren omgaan met de botsing tussen de overtuiging van de 
ander die een 9 ziet, terwijl ik alleen maar een 6 zie. Maar dat 
ging niet zonder slag of stoot. Ik ben daar immers behoorlijk van 
overstuur als ik tegen de muur van de stellige 9 aanloop. En al 
vlug ontstaat dan bij mij de neiging om het conflict toe te dekken 
met een vleugje humor, om te ontmijnen en daarna ‘rationeel’ te 
analyseren. In mijn persoonlijk proces heb ik geleerd van waar 
dit kwam. En ik heb bovendien geleerd hoe noodzakelijk het 
voor me was om te spreken, om ‘achter mijn zes’ te blijven 
staan, zonder de 9 van de ander te minimaliseren of net te maxi-
maliseren. 6 en 9 stonden naast elkaar: 96. Weliswaar nog met 
de rug naar elkaar toe. Maar ik vond dat niet erg meer. Ik heb 

heel goed de noodzaak ervan kunnen doorvoelen.
Ik heb kennis gemaakt met dat zalige gevoel dat je door te praten 
in een veilige omgeving, tot zelfafbakening kunt komen. Dat 
je dan kunt ervaren wat er voor jou echt toe doet. Het spreken 
maakt voor jezelf én de ander zichtbaar waar je grenzen liggen, 
tot hoe ver men kan gaan. En dat je dat dan ook bij de ander kan 
zien. Ik ben van verzoenend toedekken kunnen gaan naar ‘96’.

IN DE BEMIDDELING

96

Dit heeft me de kracht gegeven om het ook te gaan toepassen in 
mijn bemiddelingen. Aan de strijdende partijen de mogelijkheid 
geven om in alle geborgenheid voor zichzelf te praten en de 
ander ook hetzelfde te laten doen. 
Die geborgenheid kan ik creëren door me meerzijdig partijdig 
op te stellen: ik ga wisselend achter elkeen staan. Ik zorg er 
voor dat elk zijn verhaal kan doen, kan uitspreken, en ten slotte 
duidelijk zijn of haar standpunt te kennen kan geven. 
Als bemiddelaar moet ik toezien op de gelijkwaardigheid van 
de partijen. Ik moet er voor zorgen dat elke partij aan het woord 
kan komen. Of dat hen minstens de kans daartoe geboden wordt. 
Bijvoorbeeld door hen drie minuten spreektijd te geven, ook al 
wordt die alleen maar opgevuld door stilte. Dat factoren die de 
gelijkwaardigheid in het gedrang brengen, worden gecounterd. 
Agressie bijvoorbeeld, moet worden geweerd. Terugtrekgedrag 
moet worden hertaald... 

Ik zal mijn woorden zorgvuldig moeten kiezen. Een juiste 
verbale benadering kan een ‘verhaal’ terugbrengen tot de 
wezenlijke bedoeling die de cliënt ermee had. Heretiketteren 
kan dat ook. Het kan er best heftig aan toegaan. Hertalen is 
daarbij cruciaal: taal kan doden. Of net niet... Maar het is nodig 
om het conflict te laten zijn, om duidelijk de standpunten te leren 
kennen. Op dat moment een beroep willen doen op het verstand 
en de redelijkheid is daarbij uit den boze!

Door het conflict te benoemen, wordt er ruimte geschapen voor 
de ander om zijn of haar verhaal te doen. Er komt dialoog op 
gang en die hoeft niet tot een definitieve breuk te leiden. Dit was 
voor mij een veilige ervaring en een motor om te blijven praten. 
Meer nog: het spreken is nodig om betrouwbaar te zijn! Iemand 
die niet spreekt, kan je niet leren kennen. Je kan je er bijgevolg 
niet veilig bij voelen, want je weet niet wie die persoon is. Ook 
ik moet spreken in bemiddeling. Mijn cliënten moeten mij ook 
leren kennen. Zodat ik betrouwbaar voor hen kan zijn. 

Het kan zijn dat dit spuien een louterend effect heeft, maar dat 
is niet in eerste instantie de ultieme bedoeling. Partijen hebben 
elk hun 6/9 duidelijk gemaakt. De volgende stap is om verder 
te kunnen gaan dan de ‘96’. Niet vanuit therapeutisch stand-
punt. Een bemiddelaar is geen therapeut. Maar om beweging te 
krijgen in het conflict. De uiteindelijke betrachting is om een 
overeenkomst te bekomen over de regeling in de echtschei-
ding. Ook met betrekking tot de kinderen. Liever dan een 
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Zien van waaruit het eigen denken en voelen 
mee wordt gestuurd geeft begrip.

beslissing opgelegd te krijgen, kiezen cliënten ervoor om hun 
echtscheiding zelf in handen te nemen. Maar je krijgt geen 
overlegde overeenkomst vanuit een conflict. Het conflict 
moet evenwel eerst duidelijk worden, misschien zelfs worden 
uitvergroot, om dan te kunnen ‘zakken’.

Om dat te kunnen doen, moeten we, nadat de 96 is gesteld, die 
emotionele blokkades en subjectieve belevingen opsporen die 
de omgang en de communicatie blokkeren en de stellingnamen 
fixeren. Zoeken naar die emoties die de wijze van met mekaar 
omgaan bederven en meteen te onderzoeken waarom partijen 
tegen beter weten in hardnekkig vasthouden aan hun vijandige 
bejegening van elkaar, wetende dat het zoeken naar harmonie 
zinloos is zolang niet duidelijk is waarom ze het conflict zoeken.

De bemiddelaar en de cliënten moeten samen aan de slag om de 
emotionele factoren en blokkades te herkennen en te bewerken 
om een betere toekomst te garanderen voor henzelf en hun 
naasten. Hun kinderen in het bijzonder.

Maar als bemiddelaar moet je dan stevig in je schoenen staan 
en bijgevolg goed weten waar de eigen valkuilen liggen om niet 
te worden meegezogen in het conflict. De bemiddelaar zal goed 
moeten kunnen omgaan met de eigen emoties. En naarmate de 
bemiddelaar weifelender is, wordt de machteloosheid die door 
de controverse wordt opgeroepen sterker door partijen gevoeld 
en loopt de wederzijdse irritatie op.  Dit is bijgevolg een van 
de redenen geweest waarom ik de opleiding tot contextueel 
counselor heb gevolgd: mezelf beter kennen om er zekerder te 
staan! Om de cliënten beter te kunnen begeleiden in dit avontuur.

Eens de verstrengeling van de emotie en het probleem is 
blootgelegd, kan een aanvang worden genomen met de 
ontwarring ervan. Ik zal de cliënten vragen vanuit welke 
emotie ze spreken en waar volgens hen ‘het probleem’ zit. Ik 
vind het heel belangrijk om aan beiden heel veel erkenning te 
geven voor wat ze voelen. Ik ben er stellig van overtuigd dat het 
de erkenning is die er kan toe leiden dat cliënten hun emotionele 
blokkade kunnen lossen. Zonder erkenning loeren emotionele 
reacties die de oplossingen blokkeren venijnig om de hoek. Als 
bemiddelaar ben ik dikwijls de eerste die hen erkenning geeft. 
Erkenning geven is een krachtig instrument, op voorwaarde 
dat dit ‘instrument’ in authenticiteit wordt aangewend. Het zal 
de cliënten toelaten om zelf naar erkenning van de pijn van de 
ander te kunnen groeien.

999666

Het conflict is nu duidelijk gesteld, partijen zijn zich bewust van 
de patstelling waarin ze zich bevinden. Ze hebben kunnen zeg-
gen waar het voor hen op aan komt. 
Evenwel, de emoties van waaruit gesproken wordt, blijven vaak 
niet beperkt tot partijen zelf, maar staan in relatie tot de achter-
ban (familie). Naast de erkenning krijgen voor de pijn, is het in-
zicht in de familiegeschiedenis evenzeer een bron van wijsheid 
die beweging kan op gang brengen.

Ik werk graag met genogrammen. Het is een beetje puzzelen 
en de cliënten doen het ook graag. Het laat ze toe om over hun 
familie te vertellen. Dikwijls kom ik zo al heel veel te weten, 
zonder dat verwijten over en weer zijn gestuurd. Het laat hen toe 
om bijvoorbeeld met trots te vertellen over de beroepen van de 
ouders, waardoor ze openlijk loyaal kunnen zijn aan hen, zonder 
het verwijt te horen ‘dat het in hun familie alleen maar om werk 
en geld verdienen gaat’. 

Cruciaal hier is dat de mogelijkheid geschapen wordt om te zien 
van waaruit gesproken wordt. Dat de partners de mogelijkheid 
scheppen enz...De legaten en delegaten die het denken en voelen 
mee bepalen. De loyaliteiten. Als cliënten kunnen zien dat hun 
keuzes die ze maken ook daardoor zijn ingegeven zullen zij zich 
milder opstellen tegenover de ander.

Als een vrouw kiest om halftime te werken en zich te 
bekommeren voor de opvoeding van de kinderen is ingegeven 
door de kijk van de familie van oorsprong op moederschap, 
maakt dat een opening. Die opening maakt het mogelijk om 
te begrijpen er erkenning te geven. Zien van waaruit het eigen 
denken en voelen mee wordt gestuurd geeft begrip. Niet alleen 
voor zichzelf maar ook voor de ander. Zo wordt het mogelijk om 
weg te gaan van de schuldinductie die een serieuze rem is op een 
mogelijke gedegen overeenkomst.

69: de weg naar beweging

Vanuit de kennis van de legaten stel ik de vraag wat cliënten 
willen meenemen in de toekomst. Wat ze van hun familie-
geschiedenis zo belangrijk vinden dat ze doorgeven aan de 
volgende generaties. Ik ga met andere woorden op zoek naar 
hun (de-)legaten.
En dan is de vraag hoe je, wat belangrijk is voor jou, vanuit jouw 
geschiedenis, verzoent met het belang van de ander? Wat heb je 
nodig om, met een minimale motivatie toch bereid te zijn om 
vanuit tegenstrijdige belangen tot oplossingen te komen?  
Met andere woorden: hoe ga je van 96 naar 69?
Het is mijn betrachting om de partijen, door wat voorafgegaan 
is in het bemiddelbaar maken, partijen warm te maken om 
in beweging te komen. Dit is mogelijk door een minimum aan 
vertrouwen dat tegen dan zou moeten zijn kunnen opgebouwd. 

Vanuit het zien van de eigen geschiedenis die meebepalend is 
geweest voor de beslissingen die in het verleden zijn genomen, 
is begrip en erkenning kunnen komen voor de ander. Het krijgen 
van erkenning wekt vertrouwen waardoor we ons kunnen gaan 
bezighouden met de regeling voor een EOT. 

Het is in die ‘context’ dat een moeder aan een vader kan vragen 
‘hoe kan ik jou een vader laten zijn’ hetgeen iets heel anders is 
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EXTERNALISERENDE GESPREKKEN

METHODIEK

Hét probleem is het probleem, niet de persoon. 

1. Wat?

Het is een specifieke manier om over een probleem te spreken 
waarbij het probleem geëxternaliseerd wordt. 
Deze methodiek is ontwikkeld door Michael White, grond-
legger van de narratieve therapie. 
White beschrijft dat mensen hun problemen vaak gaan inter-
naliseren. Ze geloven dat hun problemen een weerspiegeling 
zijn van hun identiteit. Mensen gaan er dan van uit dat hun 
probleem intern is: dat zij of anderen het probleem ‘zijn.’ Dit uit zich 
bijvoorbeeld in uitspraken als “Ik ben depressief, ik ben nu 
eenmaal een onzeker iemand.”  

Wanneer we op en externaliserende manier over het probleem 
spreken, wordt het probleem als het ware ‘tot object’ gemaakt 
en ‘buiten’ de persoon gebracht. Er ontstaat afstand tussen de 
persoon en het probleem. Die afstand maakt het mogelijk om 
‘anders’ naar het probleem te kijken en zich  anders met het 
probleem te ‘verhouden’. Er komt meer besef dat de persoon 
niet samenvalt met het probleem. Hij wordt zich bewust dat hij 
niet het probleem ‘is’, maar dat hij een  probleem ‘heeft’.   
Dit uit zich dan in uitspraken als: “Ik heb een depressie. Ik heb 
regelmatig te maken met onzekerheid.”  

2. Waarom? 

Het externaliserend spreken over problemen 
 • Behoedt mensen ervoor dat ze zich voelen samenvallen
  met het probleem, alsof zij het probleem ‘zijn’.  
 • Helpt mensen een zekere afstand te ervaren tussen het
  probleem en henzelf. 
 • Hierdoor kunnen ze het probleem makkelijker kunnen
  onderzoeken en verkennen wat de effecten zijn van het
  probleem 
 • Helpt mensen om zich meer en ten volle te identificeren
  met belangrijke doelen, waarden… 
 • Helpt mensen stappen te zetten – in harmonie met die 
  doelen, waarden… 
 • Verhoogt het gevoel van autonomie, invloed, hoop en
  deskundigheid.

Het externaliseren en karakteriseren van het probleem gebeurt 
op een wijze dat de persoon de expert is over het probleem. Het 
is hierbij van belang dat er erkenning komt voor de effecten 
van het probleem en dat het probleem verbonden wordt over 
tijd, relaties en context. De persoon wordt geholpen om zich te 
positioneren buiten het probleem en van daaruit een standpunt 

dan de zinsnede ‘je denkt alleen maar aan werken en geld’.
Dit is een optimistisch scenario, dat soms zelfs werkt en mij en 
cliënten gelukkig maakt. Het is en blijft natuurlijk een weg van 
vallen en opstaan, op het ritme van de cliënten. En het bekomen 
evenwicht is broos en breekbaar. Soms moeten we hernemen. 
Belangrijk is evenwel dat men niet meer met de rug naar 
elkaar staat, maar dat men zich terug naar mekaar heeft gekeerd 
en dat er handvaten zijn aangereikt om in de toekomst op dezelfde 
manier te kunnen met elkaar omgaan.

Als bemiddelaar begeleidt je de cliënten niet alleen naar een 
oplossing voor het conflict, maar geef je hen ook tools, hand-
vatten voor in de toekomst. Het lui empathisch konijn maakt
zichzelf overbodig.
Dit is niet alleen gunstig voor de cliënten, maar komt tegemoet 
aan de bekommernis van Nagy om een intergenerationele winst 
te bekomen. Schade voor de volgende generaties wordt daardoor 
voorkomen! 

96 werd 69, de spiegel van         (yin-yang). Een prettige 
gedachte, niet? 

Tiene Vanhyfte 
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