
Presentatie voor de Rechtbank Overijssel:  

Mediation in zakelijke geschillen 

De aan mij toegemeten stelling luidt:  

 ‘In de rechtszaal komen partijen voor een beslissing van de rechter.’ 



Andere stellingen zouden kunnen zijn: 

 In de rechtszaal EN op het kantoor van de mediator komen 

partijen met tegenzin en spanning en een enorme behoefte aan 

een snelle, leefbare oplossing. 

 

 Mediation heeft een breder oplossingsbereik en kan de spanning 

van partijen beter verminderen en de een enorme behoefte aan 

een snelle, leefbare oplossing op zichzelf bezien beter waarmaken. 

 

 Een hechte flexibele samenwerking tussen beide professies zal 

leiden tot een betere oplossingsbedeling. 

 



Rechter en mediator  

zouden elkaar als 

respectabel verlengstuk 

moeten zien. Daarvoor 

moeten ze elkaar (nog) 

beter leren kennen.  
 



Te bespreken vragen: 

 wat zijn essentiële kenmerken van 

mediation in zakelijke geschillen? 

 

 wat zijn faalfactoren?  

 

 wat zou er kunnen verbeteren?  
 



 

 inhoudelijk ingewikkeld / technisch 

meerdere stakeholders 

 lange overleggeschiedenis 

professionele partijen 

mandaatkwesties 
 



 

 toegepaste mediationmethode  

bevestiging vooroordelen 

 angst voor de rechtbank 

ontmoediging aanwezigheid advocaten 
 



 inhoudelijke ervaring 

 procesdossier 

 financiële tegemoetkoming 

 shortlists 

 exclusieve info 

 advocaten expliciet uitnodigen 

 verplichte intervisie 

 training in knelpunten 

 mediator – partij autonomie 

 verbetering contacten rechters – mediators 

 piketmediation 

 



De piketmediator: 

 zakelijkheid van het proces & advocaten expliciet inviteren 

 positief perspectief 

 in de pilotfase gratis 

 regelmatig overleg met de mediationcoördinator 

 doet niet zelf de zaak / objectief adviseur 

 niet ervaren als verlengstuk 

 NEE zeggen mag 

 overheid zelfstandig belang 

 ingebakken faalfactoren 



Als mediators en rechters op  

deze manier gaan samenwerken  

kan de openingsstelling worden  

vervangen door een andere: 

 

 ‘In de rechtszaal beslist de rechter na ruggespraak met de 

piketmediator over de vraag met welke conflictoplossingmethode 

partijen het meeste zijn gebaat.’ 

 



vragen  

 

discussie 



Dank u hartelijk voor uw aandacht en bijdragen ! 

 

                              Dick Bonenkamp 

 

 

 

 Kent u Het Conflictwarenhuis al?  

Altijd de passende aanpak naar de gewenste oplossing  


