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Agenda

• Mediation toen en nu

• Wat eenieder zou moeten weten over 

mediation (Eva)

• Mediation en arbeidsrecht (Thijs)



Kenmerken (en/of misverstanden over) 

mediation

• Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

• Zonder commitment geen start van de mediation

• Vertrouwelijkheid - geheimhouding

• Toekomstgericht: oplossing ligt niet in verleden

• Van (juridische) standpunten via belangen naar 

opties voor oplossingen

• Partijen hebben actieve rol



Is mediation altijd een geschikt 

middel?

• Escalatiegraad (conflictdiagnose)

• Onderhandelingsruimte en -bereidheid

• Commitment

• Oplossing afhankelijk van het antwoord op een 

concrete vraag?



Hoe verloopt een mediation?

• Verwijzing/ kennismaking/ introductie

• Intakegesprekken: 1 a 1,5 uur

• Bijeenkomst van (meestal) 3 uur

• Eerste bijeenkomst: wat dient in mediation te 

worden opgelost?

• Herformuleren/ reflecteren/ schillen → belangen

• Exploreren en onderhandelen

• Vastleggen afspraken (en anders: geen deal)



Hoe verloopt een mediation?

Introductie/ 
intake

Opening

ExplorerenOnderhandelen

Vastleggen 
afspraken



Wat zijn belangen?

• Inhoudelijk (winst, werk, weten hoe 

iets zit)

• Procedureel (stem, invloed, 

vertrouwen, balans)

• Psychologisch (erkenning, respect, 

waardering, zekerheid)



Wat doet een mediator wel/niet?

• Een mediator is een onafhankelijke derde, die helpt belangen 

te vertalen naar oplossingen

▪ Overtuigen van de mediator is zinloos

▪ Juridische argumenten doen er niet toe

▪ Een mediator leest (in de regel) geen stukken

▪ De rol van de mediator is faciliteren/interveniëren

▪ De mediator is verantwoordelijk voor het proces



De advocaat in mediation

WAT NIET WAT WEL

• Pleiten • Positieve werkrelatie 
opbouwen

• Juridiseren • Focussen op belangen

• Proberen te overtuigen • Empatisch en assertief

• Identificeren met cliënt • Luisterende, coachende 
houding



Mediation voorbereiden met je cliënt

• Wat wil jouw cliënt in mediation bereiken?

• Wat kan hij daarvan (niet) bij een rechter krijgen?

• Best case/worst case qua uitkomst, kosten en tijdslijnen

• Advocaten erbij? Waarom wel of niet?

• Wat adviseer je je cliënt te delen in de 
intake/mediation?

• Meegeven: er is pas een deal na ondertekening 
overeenkomst

• Betrokkenheid advocaat na bevestiging geheimhouding



Wat valt onder de geheimhouding in mediation?

• Dat mediation plaatsvindt of heeft plaatsgevonden

• Na afloop aan de rechter: alleen dat mediation heeft 
plaatsgevonden en dat die niet tot (volledige) 
overeenstemming heeft geleid

• Inhoud mediationovereenkomst

• Inhoud mediation, tenzij een partij, onafhankelijk van de 
mediation over de desbetreffende informatie beschikt of kan 
beschikken (feiten, standpunten, voorstellen)

• Verloop mediation (aantal sessies, duur mediation en sessies, 
deelnemers, wie de mediation beëindigd heeft en waarom)

• Resultaat mediation (VSO/afsprakenlijst, tenzij daarin 
uitdrukkelijk anders wordt bepaald)



Capita selecta mediation

• Een “mislukte mediation” bestaat niet

• Mediation is geen “broodroof” voor advocaten

• Mediation voorstellen is geen “teken van zwakte”

• De strategisch ingezette mediation kan ook slagen

• Een mediator is een “onafhankelijke” derde: wat 

is dat?

• “Dank Eva, de onderhandelingen doen we zelf”


