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Wat is bemiddeling 

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het 
aanpakken van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op 
een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Deze 

helpt de partijen om tot een billijke overeenstemming te komen. Een 
bemiddelaar zoekt niet naar schuld of onschuld, gelijk of geen 

gelijk, winnaar of verliezer. Bemiddeling heeft als doel de 
communicatie te bevorderen in functie van regelingen, afspraken en 

overeenkomsten. 

Een bemiddelaar is dus een facilitator die het bemiddelingsproces 
ondersteunt en uitnodigt tot reflectie. Daarbij neemt de bemiddelaar 
geen standpunten in en biedt geen kant-en-klare oplossingen. De 

basishouding van een bemiddelaar is ‘meerzijdig partijdig’: is 
betrokken op beide partijen en heeft de opdracht aan beide partijen 

recht te doen. 

De bemiddeling is vertrouwelijk en de bemiddelaar is gebonden 
aan beroepsgeheim. 

Een bemiddeling verloopt los van de gerechtelijke procedure. Dit 
betekent dat u zowel in de plaats van, maar ook op het moment van 

een lopende procedure met bemiddeling kan starten.

Een bemiddeling is steeds op maat van de partijen.  Daardoor is elk 
bemiddelingsproces uniek met zijn eigen accenten, afhankelijk van 

de behoeften van de partijen.

De eerste maal wordt u samen uitgenodigd zodat de bemiddelaar 
naar uw verhaal en ieders behoefte in het geschil kan luisteren. Het 

bemiddelingsproces verloopt op een gestructureerde manier om 
voldoende houvast te bieden. Er worden samen duidelijke 

afspraken opgesteld waar ieder zich aan dient te houden zolang de 
bemiddeling gaande is.

Wij behandelen geschillen in een (echt)scheiding, 
ouderschapsbemiddeling en generatie- of familiale conflicten.

. 

Hoe verloopt bemiddeling Waarom bemiddeling kiezen 

Bemiddeling is sneller, efficiënter en goedkoper dan een 
gerechtelijke procedure. De beslissing wordt (in tegenstelling tot in 
de rechtbank) niet opgelegd, en daardoor door iedere betrokkene 

ervaren als een win-win-situatie.

Wanneer een rechter een uitspraak moet doen, is er altijd wel 
iemand die niet tevreden is, soms voelen zelfs beide partijen zich in 

het ongelijk gesteld. Bij bemiddeling gaat het niet over schuld of 
onschuld, gelijk of geen gelijk, winnaar of verliezer.

Bemiddeling is constructief (dus niet destructief) en streeft naar 
duurzame oplossingen. Je behoudt zelf controle over je toekomst 

(en die van je kinderen) door samen tot oplossingen te komen. 

Bij bemiddeling staat ieder mens en zijn probleem centraal.

. 


