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Wat is mediation?

Inleiding
Mediation is steeds meer in opkomst. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te proberen
om conflicten op te lossen via mediation. Een mediator heeft een neutrale positie, bemiddelt
en helpt partijen bij het zoeken naar een oplossing.
Casus
Als student van de Mbo-opleiding Juridisch administratief dienstverlener heb je een
inmiddels vernomen dat er regelmatig een mediator betrokken is bij het oplossen van een
juridisch conflict. Wat is nu eigenlijk een mediator? Wat houdt mediation in en ik welke
situaties kun je gebruik maken van een mediator? En niet onbelangrijk, waar vind je een
goede mediator?
Bekijk deze korte film: https://www.youtube.com/watch?v=cSvEOogZaWQ
en bekijk tevens deze website: https://www.gecertificeerdemediators.nl

Beantwoord de volgende vragen:
a) Kitty Penninga geeft in de korte film aan dat zij sinds 2004 geregistreerd mediator is. Bij
welke organisatie staat zij geregistreerd?

b) Wat is het doel van deze registratie van een mediator en waarom kiest een partij voor een
gecertificeerd mediator?

c) Wat houdt mediation precies in?

d) Welke voordelen heeft mediation ten opzichte van het oplossen van een juridisch geschil
via de rechter?

e) Welke kosten zijn er verbonden aan mediation?

f) Je hebt een relatief laag inkomen en geen eigen vermogen. Welke mogelijkheden zijn er
om toch gebruik je maken van een mediator, wanneer je de kosten voor mediation eigenlijk
niet kan betalen?
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g) Kitty Penninga geeft in de korte film aan dat zij als mediator is gespecialiseerd in
arbeidsconflicten, conflicten met de overheid en zakelijke conflicten. Bij welk ander juridisch
probleemgebied wordt er ook zeer regelmatig gebruik gemaakt van een mediator?

h) Wanneer partijen hebben besloten om gebruik te maken van een mediator, wordt de
samenwerking vastgelegd in een mediationovereenkomst. Over welke onderwerpen worden
er afspraken gemaakt in deze overeenkomst?

i) Zoek de contactgegevens van een MfN-mediator op die gevestigd is in jouw woonplaats of
in de nabije omgeving van je woonplaats.
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