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Keuze en ambitie…

• Bredere focus in opstelling en benadering

• Het vrij contact (kunnen) opnemen met alle (betrokken) 
partijen binnen de zorgrelatie

• Leren uit ervaringen ( ≠ klachten)

• Opbouwen van professionele communicatie en relaties

• Beleidsondersteunend kunnen werken



Rationeel element

• objectief

• aantoonbaar

• iets is fout gegaan

• oplossing



Klacht

Emotioneel element

• storing in verwachting

• gevoelsmatig

• aandacht



Klager

Klachtenopvang en visieontwikkeling



Mensgerichte focus

Eerst het contact dan het 
contract

Bemiddelingsgerichte focus

Zelf
Met elkaar

Meerzijdig partijdig

In opstelling

In benadering

Zelfgekozen gedragen 
oplossingen



Bij bemiddeling staat men in 
eerste instantie niet voor een 
probleem dat moet worden 
opgelost; 

men staat voor een mens die 
een oplossing zoekt voor zijn 
probleem.

(J.F. Six, V. Mussaud)



Polariteiten in functie en rol

• Klachten i.k.v wet patiëntenrechten versus 
organisatiegebonden

• Laagdrempeligheid versus tweede-lijnfunctie
• Voorbeeldgedrag en expertise

• Oordelen versus (be)middelen

• Inhoud versus proces

• Intern versus extern



Realisaties

• Support voor collega’s (klankbord en bondgenoot)

• Kennis en ervaring delen - uitwisselen

• Opleiding vorming en training

• Belangrijke speler geworden

• Hefboom naar interne en externe stakeholders

• Strategisch verbindend



Blijvende uitdagingen

• Het verankeren van het bemiddelingsgedachtengoed in 
de organisatie / binnen de professionele context

• Leiderschap opnemen: visie uitdragen, managen van de 
processen en coachen van de rol (intern / extern)

• Toegevoegde waarde
• Operationeel 

• Opbouwen en behouden van je integriteit bij elk contact

• Strategisch

• Thematisch geïntegreerd beleidsondersteunend

• Uitbouwen en verbreden van de rol



Leiderschap gaat over

richting geven, ruimte bieden en 

resultaten vragen,

fouten maken, sorry zeggen,

geraakt worden en toch blijven staan, 

anderen het applaus gunnen, 

vertrouwen hebben terwijl je geen 

bewijs hebt of het terecht is…



Waarom is onze professionele (zorg)wereld 
eigenlijk zo woelig? VUCA?!

• (Volatility) Beweeglijk (Vision) richting geven en 
visie-ontwikkelen

• (Uncertainty) Onzeker (Understanding) correcte 
waarmening en besluitvorming

• (Complexity) Complex (Clarity) duiden en verhelderen

• (Ambiguity) Vaag (Agility) soepelheid



Bij bemiddeling gaat het 

erover dat mensen gezien 

worden in hun bestaan

Afscheid nemen is niet zozeer

loslaten, dan wel omarmen

wat is

(Diana Evers, 2017)



Als bemiddelaar ben je 

ambassadeur voor het 

(in) formeel persoonlijk contact

(Luc Van Bauwel, 2018)


