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Rol & taakopvatting advocaat: 
nobile officium
• Klassieke/traditionele rol en taakopvatting 

• Mediaton: gedachtengoed en vaardigheden

• Moderne taakopvatting advocaat

• Advocaat-mediator: de twilight zone



Mediation-advocaat

• Nieuwe professie, wezenlijk andere manier van conflicthantering

• Verbijzondering/verrijking van nobele beroep van advocaat

• Persoonlijk leiderschap advocaat

• Mediation-advocaat: what’s in a name?

• Triple C: Conflictanalist, Conflictcoach, Conflictbegeleider 



Triple C | Conflict-analist

• Specialist binnen conflictdomein met expertise 

• Bewust van juridische kaders en scenario’s

• Inschatten hele speelveld en ZOPA (-plus)

• Belangenbehartiger van eigen cliënt  

• Moderne taakopvatting

• Niet positioneren, niet polariseren, geen punten scoren 



Triple C | Conflict-coach

• Ophalen negatieve/dominante conflictverhaal

• Erkenning impact (gevoel) en effect (gedrag) bij cliënt

• Bewustwording cliënt, ruimte voor reflectie

• Notie van gecombineerde conflictverhaal 

• Check wat gegeven omstandigheden/nieuwe werkelijkheid belangrijk is

• Inventarisatie belangen (…)  

• Energievraag: is er nog hoop? 

• Agency: verantwoordelijkheid (laten) nemen

• Benoemen scenario’s/oplossingsrichtingen

• Consent client 



Belangen 

• Rust, gezondheid 

• Snelle oplossing 

• Beter begrip (hoe dingen zo hebben kunnen 
gebeuren)

• Respect, waardering (voor wat wel goed 
gegaan is)

• Behoud goede naam en reputatie 

• Ongehinderde voortzetting carrière

• Tijd en ruimte voor recuperatie 

• Tijd en ruimte voor heroriëntatie

• Nakoming/verzilveren bestaande afspraken 

• Financiële zekerheid 

• Compensatie voor ontslag (en gevolgen 
daarvan)

• Ongedaanmaking kwetsuren 

• Genoegdoening, schadevergoeding

• Normalisatie/herstel relaties 

• Positieve storyline (nieuwe narratief)

• Afscheid (dierbaren)



Triple C | Conflict-begeleider (1)

• Overbrengen kijkwijze eigen cliënt 

• Benoemen impact en effect   

• Begrip andere kijkwijze en erkenning voor impact/effect andere kant

• Focus op wat (gegeven nieuwe werkelijkheid) belangrijk is

• Sociaal behendig   

• Coöperatief

• Constructief



Triple C | Conflict-begeleider (2)

• Zorg en aandacht cliënt

• Zelfreflectie mediation-advocaat 

• Inzet op positieve oplossingen 

• Relatieherstel met voortzetting samenwerking 

• Beëindiging van de samenwerking (exitregeling)

• Integratief onderhandelen



Collateral beauty

• Besparing tijd en energie cliënt

• Afgebroken negatieve cirkel cliënt

• Meeromvattende/bredere oplossingen

• Geen (nodeloze) beschadiging relaties en reputaties 

• Minder (advocaat)kosten

• Meer betekenisvol voor advocaat

• Minder stressvol voor advocaat

• Grotere cliënt-tevredenheid

• Erkenning en waardering in het bredere maatschappelijke veld 



Wat als het niet werkt?

• Geen panacee 

• Alternatieve benaderingen

• Procederen 

• Mediaton-advocaat in toga 



Toekomstvisie

• Herziening (beroeps)opleiding (NOvA) 

• Mediation-advocaten, krachten bundelen

• Kernwaarden-dissussie + meer focus op Gedragsregel 5  

• Laden met kernwaarden (vFAS?)

• Collaborative lawyering/practises


