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Door Aukje Nauta

Mona Keijzer zit namens het CDA in de Tweede Kamer. Na een studie Nederlands Recht en bestuurskunde werkte zij 

bij de overheid en in de advocatuur. In 1998 werd zij eerst wethouder in de gemeente Waterland en in 2007 in 

Purmerend. Daarnaast is zij ook mediator. Hoe kijkt zij aan tegen het vak en in hoeverre gebruikt ze haar mediation-

vaardigheden in de politiek? Aukje Nauta sprak met haar.

Mona Keijzer: ‘Ik vind het  
belangrijk dat iedereen  
conflictvaardig wordt’

Hoe mogen wij u introduceren bij de lezers?
Ik ben Tweede Kamerlid voor het CDA, waarvan ik al sinds 
1990 lid ben. Ik heb bewust voor het CDA gekozen na een 
bijna-wetenschappelijke exercitie tijdens het vak Politicologie 
dat ik destijds volgde. Het CDA sloot en sluit het beste aan bij 
wat ik in mijn jeugd heb meegekregen: de kracht zit in de 
samenleving zelf. Je moet niet denken dat de overheid alles 
voor je regelt, zoals ‘links’ vaak denkt. Maar de filosofie van 
‘rechts’ – je lost het zelf maar op – is ook niet de mijne. Daar 
waar het niet lukt, moet je mensen stimuleren en steunen.

In die opvatting klinkt al iets van een mediator door.
Het denken en doen van een mediator zat inderdaad al in mijn 
systeem voordat ik mediator werd. Zo heb ik in 1998, toen ik 
net wethouder was, een jarenlange ruzie tussen het gemeente-
bestuur en bewoners van een wijk opgelost, simpelweg door de 
juiste mensen aan tafel te krijgen, heel veel vragen te stellen en 
zo te zoeken naar belangen achter standpunten. Destijds 
wilden de bewoners van die wijk het plan van de gemeente 
voor nieuwe woningen niet accepteren. Aan het begin van een 
bijeenkomst met bewoners stelde ik heel duidelijk: ‘Mensen, 
hier komen hoe dan ook nieuwe woningen. Maar welke 
woningen, hoe hoog, en waar je kunt parkeren, daar kunnen 
we het uitgebreid over hebben.’ Vervolgens stelde ik heel veel 
vragen: ‘Waarom willen jullie de woningen niet? Wat zit 
erachter? Wat is jullie belang?’ Zo achterhaalde ik wat het 
probleem was. Dat de oude school die er stond deel uitmaakte 
van een oude vesting. Dat men bang was op iets lelijks te 
moeten uitkijken. Al die zorgen en suggesties zijn meegeno-
men, waardoor we een prachtig plan konden maken. Dat is 

uitgevoerd ook, de woningen staan er inmiddels alweer enkele 
jaren.

Wanneer koos u voor het vak van mediator?
Dat was in 2007. Ik was toen al meerdere jaren wethouder en 
wilde het bedrijfsleven in. Ik koos voor het beroep van 
advocaat. Maar ik wilde mensen niet alleen vanuit een 
juridische insteek bijstaan. Ik wilde hen ook helpen om samen 
met de ander uit conflicten te komen. Daarom heb ik destijds 
een mediationopleiding gevolgd. Ik zal je eerlijk zeggen: ik heb 
nog nooit een opleiding gevolgd die mij in menselijk opzicht 
zoveel heeft opgeleverd, maar in financieel opzicht zo weinig! 
Ik had verwacht dat ik met die medationopleiding zowel 
inhoudelijk iets kon bereiken, als mijn brood zou kunnen 
verdienen. Maar dat laatste is niet gelukt. Mijn advocatenprak-
tijk liep prima, maar de mediationpraktijk niet, ook al was ik 
een gecertificeerde mediator.

Hoe kwam dat?
Begrijp me goed: nog steeds kan ik iedereen een opleiding tot 
mediator van harte aanraden. Je leert dóór te vragen, altijd 
maar door te vragen: wie, wat, wanneer, waarom en hoe? Zo 
kom je achter belangen van mensen, in plaats van alleen de 
standpunten die ze innemen en zaken te snel voor waar aan te 
nemen. Dat mediation mij financieel weinig opleverde kwam 
ten eerste omdat destijds weinig mensen bekend waren met het 
fenomeen. Ten tweede denk ik dat het voor veel mensen 
veiliger voelt om een advocaat te bellen, ook al is mediation 
uiteindelijk vaak goedkoper en bevredigender. Ten slotte 
wogen de kosten van certificering niet op tegen de baten. Na 
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een mediator moet ook een politicus heel nieuwsgierig zijn. 
Bijna op het vervelende af. Als je dat niet bent, dan heb je ook 
niet de drive om erachter te komen wat mensen nu echt bedoe-
len. In dat gesprek over de rechten voor gehandicapten zei 
iemand van het Dovenschap: ‘Gebarentaal moet een officiële 
taal worden.’ Op mijn vraag ‘waarom’ zei hij: ‘Omdat dove 
mensen nu veel dingen niet kunnen volgen, denk maar aan de 
lijsttrekkersdebatten op tv.’ Verhip, dacht ik, dat is waar ook. 
Maar ik weet ook: regels kunnen nooit een vervanging zijn 
voor hoe mensen omgaan met elkaar. Door goed met zulke 
belangenorganisaties in gesprek te gaan, weet ik wat hun 
belangen zijn en kan ik goed met hen verkennen of dat wat zij 
willen nu het beste te bereiken is met wetten en regels, of juist 
niet.

In de politiek draait alles om debat en is er weinig ruimte 
voor dialoog.
Dat klopt. Politiek is debatteren en standpunten uitwisselen. 
Toch vind ik debatteren heerlijk om te doen. Maar echt tot 
elkaar komen gebeurt weinig in een debat. Bedenk wel: 
voorafgaand aan een politiek debat zijn er al heel veel stappen 
gezet. Fractiestandpunten zijn besproken, partijgenoten 
hebben tijdens congressen ideeën ingebracht, belangengroepen 
zijn gehoord. Het politieke debat is vaak het eindpunt van dat 
proces.

een jaar moest ik mijn certificaat verlengen; dat kostte iets van 
tweeduizend euro. Daarnaast moest ik voor goud geld verplicht 
vervolgcursussen doen, om PE-punten te halen, zelfs al schoot 
ik er inhoudelijk niet veel meer mee op. Toen heb ik mijn 
certificaat laten verlopen.

Hoe vond u het om mediations te doen?
Geweldig! Soms was het verrassend simpel. Zoals die keer dat 
ik bemiddelde tussen twee buren in riante huizen die een 
conflict over het recht van overpad hadden. Ze kwamen er 
onderling maar niet uit. In het begin van de eerste mediation-
sessie kwam er een oplossing op tafel. Ze keken elkaar aan en 
zeiden: ‘Tja, zo zou het ook kunnen.’ Maar ik voelde dat het te 
snel ging. Toen zijn we nog een uur aan het discussiëren 
geweest. Daarna zei ik: ‘Zullen we dat eerste idee nog even 
terugpakken?’ Waarna het meteen geregeld was.
Zo soepel ging het natuurlijk niet altijd. Zeker niet bij 
ingewikkelde conflicten tussen de overheid en groepen 
bewoners, of bij conflicten tussen gescheiden ouders over de 
omgangsregeling met hun kinderen. In het laatste spelen zoveel 
belangen, gevoelens en emoties mee.
Ook als advocaat gebruikte ik mijn kennis en ervaring als 
mediator. Ik begon altijd met vragen als: ‘Wat wil je precies 
bereiken? Wat is jouw belang? Is procederen wel het beste?’ Als 
het even kon probeerde ik hen van procederen te laten afzien 
en voor mediation te kiezen.

Wat is uw opdracht in de Tweede Kamer?
Ik ben vicevoorzitter van een fractie van dertien mensen. Ik 
probeer er een team van te maken zodat we ons christen-demo-
cratische geluid goed over het voetlicht kunnen brengen. Mijn 
portefeuilles zijn langdurige zorg, Wmo, jeugdzorg en cultuur. 
We hebben in Nederland een uniek zorgsysteem, waarbij 
solidariteit het leidende principe is. Of je nu achter de kassa zit 
of in de directiekamer, iedereen heeft recht op (langdurige) 
zorg. Voor tachtig procent betalen mensen nu al naar draag-
kracht mee aan de zorg. Wat wij zorgelijk vinden is dat straks 
de gemeenteraad gaat bepalen of en op welke zorg je recht 
hebt. Vanuit de belangen waar het CDA voor staat, gaan wij 
daar straks tegen opponeren. Daarbij kijken we niet alleen naar 
wat er in het CDA-programma staat, maar ook naar de 
achterliggende waarden die wij belangrijk vinden ‒ zoals 
omzien naar elkaar. Hoe doen we onze waarden het beste 
recht?

Wat heeft een politicus aan mediationvaardigheden?
Dat je doorvraagt, altijd maar doorvraagt. Zo had ik laatst een 
gesprek met belangenorganisaties over het ratificeren van de 
verdragen van de rechten voor gehandicapten. In dergelijke 
gesprekken ben ik altijd geïnteresseerd in het waarom. Wat 
willen deze organisaties bereiken in de samenleving? Net als 
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geholpen. Die zaten al twee jaar bij de rechter. Dankzij 
mediation waren ze er in een paar uur uit.

Tot slot: welke tips hebt u?
Misschien kunnen we mediation maar beter bemiddeling door 
een gesprek noemen. Want veel mensen weten niet wat 
mediation precies inhoudt. En wat de boer niet kent, eet hij 
niet. Dat is een marketingissue: hoe verkoop je mediation het 
beste?
Verder vind ik het belangrijk dat iedereen conflictvaardig 
wordt. Op scholen gebeurt al veel. Gemeenten subsidiëren 
buurtbemiddeling en jongerenbemiddeling. Bij dat laatste 
krijgen jongeren een cursus waardoor ze op het schoolplein de 
rol van mediator kunnen spelen. Ik vind dat een geweldige 
ontwikkeling. Dat mag nog veel meer, zodat we overal zoveel 
mogelijk escalatie van conflicten kunnen voorkomen.

Over de auteur
Prof. dr. Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar Employabi-
lity in werkrelaties aan de Universiteit van Amsterdam, 
op initiatief van de Nederlandse Stichting voor 
Psychotechniek. Zij is mede-eigenaar van Factor Vijf. Zij 
adviseert en publiceert regelmatig over thema’s als 
conflict, arbeidsrelaties en inzetbaarheid, waaronder 
recent Tango op de werkvloer. Een nieuwe kijk op 
arbeidsrelaties (Van Gorcum 2011).

Gunt u uw medepolitici mediationvaardigheden?
Het gebeurt wel eens dat ik denk: vraag nou eens door! Dan 
zitten twee mensen te hakketakken en langs elkaar heen te 
praten. Soms vraag ik dan: ‘Ik hoor jou dit zeggen, en jou dat, 
maar wat ik daarachter hoor is zus en zo, klopt dat?’ En dan 
zeggen ze ‘ja, dat klopt’ of ‘nee, dat klopt niet’, waarna ik zeg: 
‘Welk belang zit er dan wél achter?’ Zo kom je weg van de 
standpunten en heb je een echt gesprek. Omdat ik gehakketak 
zonde van de tijd vind.

Moet mediation op de politieke agenda?
Het CDA is een voorstander van mediation in het algemeen 
maar zeker ook als alternatief voor rechtspraak. Uit een pilot 
bij de Rechtbank Amsterdam blijkt dat het zelfs een functie 
kan hebben bij eenvoudige strafrechtzaken. Slachtoffer en 
dader oordeelden beiden positief over mediation, zo laat de 
pilot zien.
Het mooie van mediation is dat mensen mét elkaar in plaats 
van tégen elkaar praten, en daarmee zelf invloed op de 
uitkomsten hebben. Dat is een groot verschil met procederen: 
dan praat je tegen elkaar, of tegen de rechter. Dan is alles 
zwart-wit: je wint of je verliest. Uit alle onderzoeken blijkt 
bovendien dat mediation vaak sneller gaat dan procederen. 
Mediation is dan ook helemaal niet soft, maar juist heel 
zakelijk, omdat je vrij snel tot overeenstemming kunt komen, 
mits beide partijen willen. Zoals die twee buren die ik heb 


