
Bij een con� ict of verschil van mening kiezen mensen 
voor een mediator, con� ictcoach of bemiddelaar van 
De Raad van Mediators.

Wederzijdse verwachtingen op � nancieel, 
contractueel of relationeel gebied blijken 
soms te ver uit elkaar te liggen. Het verschil 
van inzicht aan beide kanten is niet op te 
lossen.

Mediation is een bemiddeling door een derde 
persoon die neutraal, ervaren en deskundig 
is. Mediation is een eeuwenoud en beproefd 
middel. Vrij van emoties brengt de mediator het 
geschil in kaart en zoekt in samenspraak met u 
naar een passende oplossing. Dit kost minder tijd 
en energie. Voor u betekent dat minder kosten. 
Bovendien is de kans dat beide partijen elkaar na 
afwikkeling de handen schudden veel groter dan 
bij een juridisch con� ict. Een groot pluspunt!

Het con� ict lossen de partijen dus zelf op waar-
bij de mediator de rol heeft van onafhankelijke 
derde. Deze is neutraal, eerlijk, heeft inzicht en 
geniet gezag. De mediator stuurt het proces van 
het begin tot het einde. De voorwaarde hierbij 
is dat de con� icterende partijen het vooraf eens 
dienen te zijn over de inzet van mediation.

Als je er samen goed uit 
wilt komen



Hoe werkt het?
Heeft u een verschil van inzicht en wenst u dit in 
redelijkheid op te lossen en professioneel af te 
wikkelen? Zet dan mediation of bemiddeling in.

Stap 1
U neemt contact op met De Raad van Mediators of kiest 
zelf uw RvM-mediator in uw woongebied via www.
deraadvanmediators.nl. U meldt uw zaak en vraagt een 
intakegesprek aan. Samen met u stelt de mediator of 
con� ictbemiddelaar vast of uw zaak mediabel is. Indien 
dit geval is, krijgt u een voorstel en kan de volgende stap 
gezet worden. De gesprekken hieromtrent zijn altijd ver-
trouwelijk van aard.

Stap 2
In samenspraak met en onder begeleiding van uw medi-
ator of bemiddelaar, wordt tijdens de eerste bijeenkomst 
geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en ver-
wachtingen liggen en wat de beide partijen als de juiste 
oplossing zien. Op basis hiervan wordt door de mediator 
in volgende bijeenkomsten samen met u gezocht naar 
aanvaardbare oplossingen. De RvM-mediator zal de ver-
schillende mogelijkheden van oplossingen en hun gevol-
gen in kaart brengen.

Stap 3
Deze opties worden in dialoog door u - de twee partij-
en - afgewogen onder begeleiding van de mediator. Het 
resultaat van deze bemiddeling leidt tot een voor alle 
partijen, geaccepteerde oplossing. Deze wordt schriftelijk 
vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Lage kosten met een 
hoog rendement
Mediation en con� ictbemiddeling bij De Raad van Medi-
ators is er al vanaf €115 per uur exclusief BTW.
De kosten en tijdsbesteding voor het inzetten van een 
mediator of con� ictbemiddelaar via De Raad van Medi-
ators, zijn beduidend lager dan bij een advocaat of aan 
andere rechtsmiddelen.

Bel ons gerust, want als u er samen uit wilt komen, kiest u 
voor de Raad van Mediators.

De Raad van Mediators biedt marktgerichte 
mediation, bemiddeling en coaching aan. Wij 
doen dit door zo veel mogelijk professionele 
mediators, con� ictcoaches en bemiddelaars 
te verenigen in een optimaal functionerend, 
modern netwerk.

Hierdoor zijn wij beter in staat in iedere provincie en regio 
een specialist dan wel een generalist aan te bieden voor 
elk denkbaar probleem. In ruime en maatschappelijke zin 
beogen wij ook een signi� cante bijdrage te leveren aan 
het verminderen van het aantal juridische con� icten op 
jaarbasis in Nederland.

De Raad van Mediators helpt u. Hoe doen we dat?

De Raad van Mediators is verbonden met het ADR International Register en werkt nauw met hen samen. 
Alle aangesloten mediators zijn dan ook ingeschreven in het ADR-register.

www.deraadvanmediators.nl

@raadvanmediator
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company/de-raad-van-mediators
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