
   

 

Programma symposium ‘ Mediation tussen trouw en ontrouw’ op 18 oktober 2019 te Ede, georganiseerd 
door het Platform Christen Mediators in samenwerking met de CHE 

 

 

 

13.00 uur Opening door dagvoorzitter mr. Cor Schaap, 

Voorzitter Platform Christen Mediators 

 

13.05 uur Introductie 

 

13.20 uur ‘Te goeder trouw’ 

Lezing over het begrip trouw in recht en mediation 

Door dr. mr. Fred Schonewille 

Lid Platform Christen Mediators en mede-initiator uitstroomprofiel Mediation in de Master Contextuele 
Benadering 

 

13.40 uur  ‘Het moment van genade’ 

Voorbeelden van doorbraakmomenten uit de praktijk van de familieconflictbemiddeling 

Door drs. Jeanine Geijtenbeek 

Bestuurslid Platform Christen Mediators en mediator bij JG Mediation 

 

14.00 uur ‘Klimaatplan voor relaties’  

Lezing over de essentie van het contextuele denken en werken in de mediationpraktijk 

Door dr. Jaap van der Meiden 

Hoofd Instituut Contextuele Benadering van de CHE 

 

14.20 uur Pauze met netwerkkoffie 

 

 



14.45 uur Keuze uit drie workshops: 

 

1. Verbindend eerlijk over Trouw en Ontrouw in partnerrelaties 

Door Mintje Groot Nibbelink, trainer, coach en mediator bij Groot Nibbelink Mediation in Zwolle 

Aan de hand van stellingen verkennen we eigen beelden over trouw en ontrouw in 
partnerrelaties. Door in gesprek te gaan word je je bewust van eigen gedachten en hoor je 
andere invalshoeken. Dit is helpend als je in je werk als mediator of hulpverlener of privé 
geconfronteerd wordt met verhalen over (vermoedens) van ontrouw. 

 

2. Buigen of barsten? 

Door mr. ds. Cor Schaap, drs. Jeanette den Hartogh, ds. Cor Hoogerwerf, bestuursleden PCM en 
als zelfstandigen als mediator o.a. werkzaam binnen kerkelijke verbanden 

Het is een wankel evenwicht, dat balanceren tussen trouw en ontrouw in de kerk. De 
ankerpunten van de koorden zijn God, de naaste en jezelf. De metafoor is die van de 
koorddanser. Wie hoog loopt kan diep vallen. In deze workshop belichten we kwesties die in 
kerkelijk verband kloven kunnen vormen. Hoe kom je daar weer uit? Mediation wil binnen een 
context van vertrouwelijkheid een oefenplaats zijn waar menselijk vertrouwen weer hersteld kan 
worden. Waar boosheid en teleurstellingen omgezet kunnen worden naar begrip en 
gezamenlijkheid met respect voor God, de naaste en jezelf. 

 

3. Vernieuwde trouw in een samengesteld gezin 

Door mr. Pauline Schonewille, mediator en adviseur voor samengestelde gezinnen in haar eigen 
praktijk Familie-Zaken in Deventer 

Het vormen van een nieuw gezin na scheiding of overlijden brengt veel veranderingen met zich 
mee: afscheid nemen en rouwen om wat achtergelaten wordt. Tegelijker groeit er een kans (en 
soms noodzaak) om te laten zien wat “trouw” betekent (als ouder naar je kind) en om bestaande 
relaties opnieuw vorm te geven en nieuwe verbintenissen aan te gaan. In deze workshop wordt 
getoond hoe trouw, ontrouw en rouw zich manifesteren in een samengesteld gezin en hoe we 
daarmee om kunnen gaan. 

 

16.00 uur Presentatie nieuwe website PCM 

 

16.10 uur Toelichting op het nieuwe uitstroomprofiel Mediation in de Master Contextuele Benadering van de CHE 

 

16.20 uur Plenaire afsluiting door de dagvoorzitter 

 

16.30 – 17uur Borrel 

 

 



 
 


