
 
 
PROGRAMMA SYMPOSIUM PLATFORM CHRISTENMEDIATORS  
 
Ruzie rond het sterfbed 
Mediation uit de schaduw van recht en in het licht van zingeving 
 
Datum: 28 oktober 2020 
Locatie: De Brugkerk in Amersfoort 
  Schuilenburgerweg 2, 

3816 TB  Amersfoort 
Tijd:  13.00 – 17.00 uur 
Prijs:  Voor leden Platform Christenmediators gratis,   
  Voor niet-leden € 75,00  
PE-punten: -     3 PE punten MfN  

- Certificaat van deelname + programma verkrijgbaar na afloop  
Opgave: www.platformchristenmediators.nl/symposium-28-oktober-2020/  
 
 
13.00 uur :  Ontvangst met koffie/thee en broodjes  
 
13.30 uur : Welkom en inleiding thema 
 
13.40 uur : ConnFinity – begeleiding van conflicten bij de eindigheid  

Ervaringen van de Belgische stichting ConnFinity door Marc Delaere en 
Inge de Boeck 

 
14.15 uur :  Praktijkverhaal van een geestelijk verzorger  
 
14.35 uur : Wie krijgt de zilvervloot van vader? 

Over nut en noodzaak van nalatenschapsmediation door mr. dr. F. 
Schonewille 

 
15.15 uur : Pauze 
 
15.30 uur : Praktijkverhaal van een begrafenisondernemer 
 
15.50 uur : FORUM met de sprekers rond 4 prikkelende stellingen aan de hand  

van een gespreksleider   
 
16.45 UUR :  Borrel met hapje  



 
Inhoud 
 

Tijdens het symposium willen we nadenken welke rol familieconflicten in de laatste 
levensfase spelen en of/hoe mediators daar een rol bij kunnen innemen. Onlangs is onderzoek 
gedaan naar hoe geestelijk verzorgers omgaan met familieconflicten in de laatste levensfase en 
daaruit bleek dat zij regelmatig met familieconflicten worden geconfronteerd in de palliatieve fase, 
maar dat zij zich over het algemeen niet capabel voelen om als bemiddelaar op te treden. Zij 
verwijzen ook niet door naar een mediator of bemiddelaar, omdat er geen bekend netwerk is van 
mediators die hierin gespecialiseerd zijn. Daardoor worden patiënten en hun families niet verder 
geholpen in het conflict, wat jammer is omdat het conflict van negatieve invloed is op het spirituele 
welbevinden van een patiënt en de familie. En omdat in het oog van de dood een vorm van begeleid 
contact of verbinding helend kan werken.  

In België is de stichting ConnFinity actief (zie: http://www.connfinity.be) die zich op deze 
problematiek richt. Naast de concrete bemiddeling van een conflict bij een levenseinde hebben zij 
ook een cursus opgezet om counselors te trainen in de omgang met familieconflicten bij een 
levenseinde. Twee leden van de stichting zullen tijdens het symposium een bijdrage leveren en een 
voorbeeld delen van een concrete conflictbemiddeling en de opzet van hun cursus toelichten. Verder 
zal de in Nederland actief opererende stichting Nalatenschapsmediation 
(https://nalatenschapsmediation.com) een bijdrage leveren. Vanuit deze stichting zal verteld worden 
wanneer en hoe nalatenschapsmediation vorm krijgt wat nut en noodzaak van 
nalatenschapsmediation is.  

De actualiteit van het thema wordt aan de hand van twee praktijkverhalen benadrukt. Eén 
uit het werkveld van de geestelijke verzorging en één uit het werkveld van de uitvaartverzorging. Dit 
maakt duidelijk dat de problematiek voor meerdere branches herkenbaar is.  

Tenslotte willen we aan de hand van een panel met deelnemers die reageren op prikkelende 
stellingen de problematiek nog verder aanscherpen en ook lijnen naar de toekomst trekken: Hoe 
kunnen we patiënten en cliënten met een familieconflict in een laatste levensfase daadwerkelijk 
verder helpen? Moet daarvoor misschien een speciale cursus ‘palliatieve familiemediation’ 
ontwikkeld worden en zo ja, welke elementen moet deze hebben? Kan de financiering van deze 
diensten beter geregeld worden? In het panel zal daartoe ook iemand uit de financiële 
dienstverlening zitting nemen.  
 
 


