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Als u in conflict bent kunt u verschillende wegen bewandelen om er uit te 
komen. Een van de manieren is mediation. Mediation of bemiddeling houdt 
in dat u zelf het conflict oplost met de ander, door onderhandelingen, onder 
leiding van een onafhankelijke mediator. Het is in het begin vaak even moeilijk 
om met de ander in gesprek te gaan. De mediator zal er voor zorgen dat u op 
uw gemak gesteld wordt. De ervaring leert dat het vaak goed werkt. Een paar 
gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke mediator 
kan u jaren van strijd schelen.

Tijdens de mediation werkt en denkt u dus zelf actief mee en u bepaalt de 
oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing 
van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft 
onafhankelijk en neutraal.

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werk-
bare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste 
monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en 
geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt 
daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: mediation. 

Wat is mediation?

Mediation: bemiddeling lost geschillen 
op 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een 
neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een 
oplossing die voor de betrokken partijen  aanvaardbaar is. Maar vaak zien 
zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van 
een erkende mediator kan daarin verandering brengen. De Mfn mediator 
neemt zelf geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing 
te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, 
waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen 
opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke  
kwesties. Een groot voordeel daarvan is u, als partij in een conflict,  de baas 
blijft over de oplossing van uw geschil. En dat de relatie met de ander niet 
onnodig wordt beschadigd.

Mediation: Gezamenlijke oplossing
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Mediation: De procedure

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en 
vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediati-
on-proces mee te doen. Een mediation kan alleen starten als u en de andere 
partij aan mediation willen meedoen. Anders is mediation gedoemd te mis-
lukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of 
op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan 
de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschil-
lende conflicten. 

De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. In een conflict 
vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er, bij 
het vinden van een oplossing, ook gewerkt aan het herstellen van het vertrou-
wen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt 
onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, 
overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheim-
houdingsplicht geldt ook voor de mediator. Soms kan het toch goed of nodig 
zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om 
de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt 
met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich 
ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Deze principes liggen vast in het Mfn Mediation Reglement. Aan het begin 
van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een  mediation- 
overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te 
lossen. Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De partijen stellen 
zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele 
standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. De mediator 
begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer 
creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst 
wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplos-
sing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een 
overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.
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Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de Mfn  
mediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen. 
Het Mfn  beheert een landelijk register van Mediators. Daarin worden alleen 
gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die een door het Mfn erkende 
training of opleiding gevolgd hebben. Zij werken volgens de gedragsregels van 
het Mfn.  Registratie en gedragsregels zijn gericht op een goede kwaliteit van 
mediation. Als u in conflict bent, kunt u zelf een mediator benaderen. U kunt 
ook het Mediationhuis bellen. Wij zoeken een mediator voor u, passend bij uw 
vraag. 

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte 
van andere vormen van geschillenoplossing. De 
belangrijkste daarvan zijn:

Snelheid: vandaag gebeld is morgen aan de slag…. Als u dat 
wilt!
Informele procedure: in een informele setting gaat samen u 
in gesprek over hetgeen u op wilt lossen
Deskundige begeleiding: de mediator van het Medationhuis 
is gecertificeerd
Actieve rol van partijen
Ruimte voor creatieve oplossingen hem of haar?
Geen onnodige beschadiging van relaties
Gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
Gezamenlijke oplossing = win-win 
Kostenbeheersing: u betaalt de mediator samen! 
(terwijl ieder een eigen advocaat zou moeten betalen als er 
geprocedeerd wordt)

De Mfn Mediator

Voordelen
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Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

U komt vrijwillig. U kiest er bewust voor om te proberen er onderling uit 
te komen. U mag de mediation dus ook beëindigen als u dat wilt

U moet de wil hebben om samen uit het probleem te komen en spant 
zich beiden in om een positieve bijdrage aan de oplossing te leveren

Zolang de mediationgesprekken gaande zijn, geldt dat u niet tegelijk 
mag procederen over dezelfde zaak.  Eventuele lopende procedures en 
andere acties worden daarom voorlopig stilgezet, tenzij partijen samen 
anders overeenkomen

Als u namens een organisatie spreekt, hebt u voldoende mandaat om 
bindende afspraken te kunnen maken

Alles wat u tijdens de mediation bespreekt blijft vertrouwelijk, tenzij u 
onderling anders afspreekt

U bent pas gebonden aan afspraken als u die in een schriftelijke 
overeenkomst aan het einde van de mediation vastlegt

Voorwaarden
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De kosten van een mediation-procedure zijn: 

Het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen; 
De door hen gemaakte kosten.

Kosten

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief. De 
mediator kan u tevoren over het uurtarief informeren. 

Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Het 
staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. 
Zo is het, in een arbeidsconflict, niet ongebruikelijk dat de werkgever de 
kosten voor de mediation voor zijn rekening neemt.

Kunt u geen mediator betalen? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de 
kosten. Dit heet een toevoeging. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen 
om een toevoeging te krijgen. Als u aanspraak maakt op een toevoeging, 
betaalt u altijd een eigen bijdrage. De mediators van het Mediationhuis 
kunnen allen op toevoeging werken. 
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Contact met 
Mediationhuis
Meer weten wat Mediationhuis 
voor u kan betekenen?

Neem dan telefonisch contact met ons op via 0800 020 1684 
of info@mediationhuis.nl. Of bekijk onze website voor een 
mediator bij u in de buurt op www.mediationhuis.nl


