
door Monique Soeter

Er is nog veel onduidelijkheid 
over wanneer mediation 
nou goed inzetbaar zou kun-
nen zijn, wanneer juist niet 

en wat de winst van mediation kan 
zijn. Met andere woorden: wat het 
oplevert. Daarom wil ik in dit artikel 
aandacht geven aan deze onderwer-
pen.  

Uitgaande van een conflictsituatie 
kunt u zich de volgende vragen stel-
len: wanneer kan mediation geschikt 
zijn? Mediation gaat altijd uit van 
een vrijwillige deelname van beide 
(conflict)partijen die daaropvolgend:
– Bereid zijn om met de andere partij 
het gesprek aan te gaan;
– Het allebei belangrijk vinden om 
tot een oplossing te komen van het 
conflict;
– Het conflict nog niet te ver hebben 
laten escaleren.

Wanneer is mediation niet, of slechts 
deels, geschikt?

– U heeft geen belang bij het komen 
tot een (snelle) oplossing;
– U vindt een uitspraak van de rech-
ter heel belangrijk;
– U heeft een uitspraak nodig, die 
ook ten opzichte van derden geldt.

Voor welke soort zaken is mediation 
inzetbaar?
Mediation is geschikt voor mensen 
die een conflict hebben met een 
andere persoon, met hun werkge-
ver, een bedrijf of de overheid en 
die daarbij geholpen willen worden 
door een bemiddelaar die onpartij-
dig en neutraal is. De rechter komt 
hier niet aan te pas. Onder professi-
onele en vertrouwelijke begeleiding 
van de mediator komen partijen zelf 
tot een oplossing. 
Deze oplossing wordt bepaald door 
de partijen zelf waardoor er voor 
partijen een win-win situatie kan 
ontstaan. Dit in tegenstelling tot een 
gerechtelijke procedure waarbij er 
vaak een verliezende partij is. De 
uitkomst van een mediation wordt 
veelal ook contractueel vastgelegd 
in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation wordt veel ingezet bij:
– Echtscheiding, familierecht, erf-
recht;
– Arbeidszaken;
– Overheidsconflicten;
– Letselschade, verzekeringsrecht;
– Contractrecht.
Naast deze genoemde zaken kan me-
diation een goede overweging zijn 
voor alle mogelijke conflictsituaties. 
Voorwaarde is wel dat partijen er sa-
men uit willen komen en bereid zijn 
zich daarvoor in te zetten met be-
hulp van onpartijdige bemiddeling.

Kan mediation ook preventief wor-
den ingezet?
Ja, dat kan zeker! Wanneer media-
tion preventief wordt ingezet kan 
voorkomen worden dat een me-
ningsverschil of belangenverschil 
leidt tot een (steeds groter wordend) 
conflict. Dit zie je bijvoorbeeld in de 
praktijk veel bij arbeidsgerelateerde 
conflicten en echtscheidingen. Com-
municatie wordt moeilijk, loopt vast 
omdat partijen zelf een eigen proces 
ondergaan dat de communicatie niet 
ondersteunt. Onpartijdige begelei-
ding hierbij kan juist escalatie voor-
komen. 

Wat kan mediation opleveren?
– Oplossing is in eigen hand en op 
maat gemaakt;
– Besparing van tijd, geld en stress;
– Relatief snelle maar ook duurzame 
oplossing;
– Het proces in eigen hand houden;
– Behoud van de relatie (ook wan-
neer u afscheid neemt);

– Nakoming van de gemaakte afspra-
ken; 
– Win-win in plaats van een juri-
disch opgelegde oplossing;
– Hoge mate van tevredenheid.

Twijfelt u of uw kwestie zich leent 
voor mediation en wat het voor u 
zou kunnen opleveren? Doet u dan 
nu de test op de website van onze 
vereniging: https://cmamediators.
com/mediation-checklist/. Voor meer 
informatie kunt u altijd contact op-
nemen met Caribbean Mediators As-
sociation, wij informeren u graag. 
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Mediation checklist
“Ja, maar wij hebben echt ongelooflijke ruzie, het lukt 

echt niet meer om te praten, ik slaap er gewoon niet meer 

van, word er letterlijk ziek van, het moet gewoon opgelost 

worden. Liefst nu direct, ik trek het echt niet meer.” En... 

daar start de gang naar het gerecht.


