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Permanente Educatie - Onderhoudseisen

ONDERHOUDSEISEN AANGESLOTEN RVM-MEDIATOR 

Het bestuur van de RvM-mediator stelt naast de eis van PE ook de volgende onderhoudseisen aan haar 
mediators: 

▪ de RvM-mediator doet minimaal 9 mediationtrajecten over een periode 3 jaar 
▪ deze 9 mediationtrajecten beslaan in totaal aantoonbaar minimaal 26 contacturen 
▪ in een jaar zijn minimaal 2 mediationtrajecten afgerond met gezamenlijk aantoonbaar minimaal 8 contacturen 
▪ van de 9 mediationtrajecten over een periode van 3 jaar zijn minimaal 3 met een vaststellingsovereenkomst 

afgerond 
▪ van de 9 mediationtrajecten over een periode van 3 jaar is co-mediation toegestaan  
▪ de RvM-mediator behaalt over een periode van 3 jaar 50 PE-punten met een verplichting tot intervisie conform 

het RvM PE-reglement Mediators 
▪ de RvM-mediator neemt driejaarlijks deel aan een Peer Review, het kwaliteitsinstrument waarbij een 

onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw dienstverlening, kennis en praktijkvaardigheden 
voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een RvM mediator mag worden verwacht


Mediationtrajecten 
Onder mediationtrajecten wordt verstaan: 

1. mediation conform het RvM Reglement Mediators 
2. interne mediations conform het RvM Reglement Interne Mediator 
3. co-mediation die valt onder 1 of 2 

Mediationtrajecten betreffen dus mediations waar conform het RvM Reglement Mediators met een 
mediationovereenkomst wordt gewerkt of mediations conform het RvM Reglement Interne Mediator. 

Het bestuur van de RvM weet en begrijpt dat er altijd situaties zich kunnen voordoen waardoor de RvM-mediator niet 
in staat is om aan de onderhoudseisen te voldoen. Het bestuur van de RvM wil de RvM-mediator ten aanzien van de 
vereiste 9 mediationtrajecten tegemoet komen, mits de RvM-mediator dit kenbaar heeft gemaakt. 

Conflictbemiddelingen 
Indien de RvM-mediator kenbaar heeft gemaakt aan het bestuur dat hij of zij niet aan de vereiste negen (9) 
mediationtrajecten, dan komt het bestuur van de RvM deze RvM-mediator op de volgende wijze tegemoet. Onder de 
9 vereiste mediationtrajecten kunnen conflictbemiddelingen meetellen, mits met voldoende waarborgen omkleed en 
mits deze conflictbemiddelingen voldoen aan de kenmerken die typerend zijn voor mediation, zoals: 

▪ onafhankelijkheid: de RvM-mediator treedt op als onafhankelijke procesbegeleider en doet geen uitspraken over 
het conflict 

▪ vertrouwelijkheid: de RvM-mediator waarborgt vertrouwelijkheid 
▪ vrijwilligheid van de deelnemers aan de conflictbemiddeling 

Daarnaast dient het bovenstaande en de essentie van de wijze van conflictbemiddeling aan de deelnemers van het 
conflict aantoonbaar kenbaar te zijn gemaakt, bijvoorbeeld door middel van een e-mail of een brief, waaruit de 
kwaliteit, de kennis en de praktische vaardigheden van de RvM-mediator blijken.
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