
Aanleiding 

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale
deskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het
doel van mediation is vanuit de werkelijke belangen van partijen tot gezamenlijk
gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen. Mediation is een
vorm van alternatieve geschilbeslechting (ADR) naast de traditionele gerech-
telijke geschilafdoening. Het bevorderen van alternatieve geschilbeslechting is
onderdeel van het justitiebeleid. De doelstellingen die hieraan ten grondslag
liggen zijn: 1) dejuridisering van geschillen, 2) het op de kwalitatief beste respec-
tievelijk meest effectieve wijze afdoen van geschillen, 3) een meer pluriforme
toegang tot het recht en 4) het verminderen van de druk op de rechtspraak
(Beleidsbrief ADR 2000-2002). 

In het kader van het ADR-beleid zijn twee landelijke mediationprojecten opgezet
binnen de justitiële infrastructuur: het project ‘Mediation naast Rechtspraak’ en
het project ‘Mediation andere Rechtshulp’. In het eerste project, verder te
noemen het project Rechterlijke Macht (RM), worden zaken naar mediation
doorverwezen vanuit civiele en bestuurssectoren van rechtbanken en gerechts-
hoven. Doorverwijzing naar mediation kan op verschillende momenten (vooraf-
gaand aan of tijdens de zitting) en op verschillende wijzen (schriftelijk of door de
rechter) plaatsvinden. Voor partijen zijn er geen extra kosten aan verbonden.
Vijf verschillende arrondissementen namen deel aan het project: Arnhem,
Zwolle, Assen, Utrecht en Amsterdam. Daarnaast is bij vijf andere arrondis-
sementen een mediationweek georganiseerd. Gedurende de mediationweek
kregen partijen de mogelijkheid een aanhangige zaak voor te leggen aan een
mediator.
In het tweede project, verder te noemen het project Gefinancierde Rechtsbij-
stand (GRb), zijn cliënten die vallen onder de Wet op de rechtsbijstand, door-
verwezen vanuit de Bureaus Rechtshulp Haarlem, Middelburg en Zwolle. Er is
eenmaal, bij alle drie bureaus gelijktijdig, een mediationweek georganiseerd
waarin mediation met extra publiciteit onder de aandacht is gebracht. Mediation
kan bij de intake of tijdens het spreekuur worden aangeboden. Cliënten betalen
voor de mediation hetzelfde bedrag dat ze kwijt zouden zijn voor een verlengd
spreekuur (€13,50). Indien de mediation langer dan drieëneenhalf uur duurt,
betaalt de cliënt de helft van de inkomensafhankelijke bijdrage die zij normaal
volgens de toevoegingsnorm zouden betalen, met een maximum van €266. 

De doelstelling van beide projecten is het opzetten en uitvoeren van een aantal
gevarieerde doorverwijzingsprojecten om inzicht te verschaffen in de vraag of
structurele doorverwijzingsvoorzieningen naar mediation binnen de justitiële
infrastructuur bestaansrecht hebben en zo ja, op welke wijze deze het meest
effectief en efficiënt kunnen worden ingebed. Bij de opzet van de projecten is
ingeschat dat elk van de landelijke projecten in ongeveer twee jaar tijd circa 500
doorverwijzingen zou kunnen realiseren.
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Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek

Het doel van het evaluatieonderzoek is om de ervaringen met en de resultaten
van de projecten in beeld te brengen, waardoor de beleidsvraag naar het
bestaansrecht en de inbedding van mediation beter beantwoord kan worden.
De tweede beleidsdoelstelling – het op de kwalitatief beste respectievelijk meest
effectieve wijze van afdoen van geschillen – is richtinggevend geweest voor de
inrichting van de projecten en daarmee ook voor dit onderzoek. Mediation kan
een kwalitatief betere oplossing bieden, indien een juridische beslissing het
conflict van partijen niet echt op zal lossen of indien mediation een snellere
oplossing biedt en tot meer tevredenheid leidt bij beide partijen. 
De andere drie doelstellingen zijn min of meer inherent aan mediation, of zijn
pas op langere termijn vast te stellen. Zo is het inherent aan mediation dat het
geschil gedejuridiseerd wordt (eerste doelstelling). De onderhandelingen vinden
immers plaats op basis van werkelijke belangen en niet op basis van juridische
standpunten. Voorts dragen partijen in een mediation zelf de verantwoordelijk-
heid voor het oplossen van hun geschil (derde doelstelling). Zij moeten zelf de
onderhandelingen voeren en samen met de andere partij tot een oplossing zien
te komen. In hoeverre mediation de druk op de rechtspraak vermindert (vierde
doelstelling) kan pas op de langere termijn worden vastgesteld.

De probleemstelling voor het onderzoek luidt als volgt: 
– Welke resultaten worden binnen de justitiële infrastructuur geboekt met

doorverwijzing naar mediation en welke factoren zijn daarop van invloed?

Onderzoeksvragen

Het evaluatieonderzoek bestaat voor elk van de twee landelijke projecten uit een
evaluatie van de projecten (procesevaluatie) en een evaluatie van de mediations
(effectevaluatie).
Ten aanzien van de procesevaluatie geldt de volgende onderzoeksvraag: 
– Hoe zijn beide projecten opgezet en uitgevoerd en welke resultaten zijn

behaald met beide projecten?

Ten aanzien van de effectevaluatie is nagegaan welke resultaten er zijn geboekt
met de doorverwijzingsprocedure en hoe de kwaliteit (effectiviteit, efficiëntie en
tevredenheid) is van het mediationproces en van het resultaat ervan. De effecti-
viteit is bepaald aan de hand van het slagingspercentage, de efficiëntie aan de
hand van doorlooptijden en het aantal contacturen.

Voor de doorverwijzingsprocedure gelden de volgende vragen. 
– Welke varianten van doorverwijzing naar mediation bestaan er binnen de

verschillende (deel)projecten en wat is het aantal gerealiseerde doorverwij-
zingen per variant?
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– Hoe worden partijen en zaken voor mediation geselecteerd, aan de hand van
welke indicaties gebeurt dat en welke contra-indicaties staan een doorverwij-
zing in de weg?

– Om welke redenen wordt het mediationvoorstel door partijen aanvaard, dan
wel geweigerd?

– Wat zijn de kenmerken van de partijen en zaken die zijn doorverwezen?

Bij het mediationproces staan de volgende vragen centraal. 
– Hoe effectief en efficiënt is geschilafdoening door middel van mediation en

hoe tevreden zijn de betrokkenen over de mediator en het mediationproces?
– Bestaat er een verband tussen doorverwijzings-, partij-, zaak- en mediation-

kenmerken en de effectiviteit, efficiëntie en de tevredenheid?
– Hoe verhouden zich de resultaten die met mediation worden geboekt tot de

‘gewone’ afdoening van geschillen, zoals schikken of beslissen?

Ten aanzien van het resultaat van het mediationproces zijn drie vragen onderzocht. 
– In hoeverre worden de gemaakte afspraken van geslaagde mediations nageko-

men?
– Hoe duurzaam is de tevredenheid bij geslaagde en niet-geslaagde mediations?
– In hoeverre heeft het mediationproces effect gehad op de communicatie en het

gedrag van partijen?

Methoden van onderzoek

Bij de procesevaluatie is gebruikgemaakt van in hoofdzaak kwalitatieve onder-
zoeksmethoden, te weten literatuurstudie, analyse van projectdocumentatie,
kleinschalige enquêtes onder doorverwijzers en mediators en gesprekken met
diverse betrokkenen bij de projecten.

De effectevaluatie is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen. Voor het
onderzoek naar de mediations bij de rechterlijke macht en Bureaus Rechtshulp
is gebruikgemaakt van:
– De monitor Rechterlijke Macht (N=973) en de monitor Gefinancierde

Rechtsbijstand (N=171). Hierin zijn onder andere gegevens verzameld over het
bereiken van een overeenkomst, doorlooptijd, duur van de bijeenkomsten,
tevredenheid van partijen en raadslieden, kenmerken van partijen, zaken en
de doorverwijzingsprocedure.

– De doorverwijzingsdatabase (N=64.500). Hierin is voor alle reguliere zaken die
op de Bureaus Rechtshulp zijn binnengekomen in de periode van 1 maart tot
31 december 2002 geregistreerd of mediation ter sprake is gebracht. Deze
database bevat gegevens over de doorverwijzingsprocedure, zoals (contra-)
indicaties, weigeringsgronden van partijen en het soort zaak waarin het
mediationvoorstel is gedaan.

Daarnaast is aanvullende informatie verzameld door middel van diverse
telefonische en schriftelijke enquêtes bij partijen en doorverwijzers.
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Resultaten van het project Rechterlijke Macht

Het project bij de rechterlijke macht heeft meer mediations opgebracht dan
verwacht. In totaal zijn er gedurende de projectperiode ruim duizend door-
verwijzingen gerealiseerd. Voor de einddatum waren er 973 mediations afgerond
en beschikbaar voor het evaluatieonderzoek. 

Binnen het project RM is in ruime mate gevarieerd met doorverwijzen. Er zijn,
naast de vijf vaste deelprojecten, zes mediationweken georganiseerd. Daarnaast
is er zowel schriftelijk als mondeling doorverwezen, door diverse personen op
verschillende momenten verspreid over de procedure en bij verschillende soorten
gerechten. 
Op basis van de procesevaluatie zijn verschillende oorzaken aan te geven voor
het realiseren van het hoge aantal mediations en het brede spectrum aan
varianten van doorverwijzing:
– een voorspoedige start van het project dankzij een tijdige voorbereiding, een

vlotte planontwikkeling en voldoende draagvlak in de top van de gerechten;
– een goede aansturing en organisatie binnen het project; 
– voldoende goed gekwalificeerde mediators en voorzieningen op het gebied

van opleiding, training, coaching en intervisie, waardoor er voldoende
vertrouwen in mediation is bij de doorverwijzers;

– voldoende activiteiten op het gebied van communicatie en publiciteit;
– een groot aantal potentiële doorverwijzers;
– de mediationweken op niet-projectrechtbanken;
– het benutten van de mogelijkheid tot tussentijdse bijsturing op basis van de

monitoringgegevens en het verspreiden van deze kennis over de deelprojec-
ten, waardoor de methode van doorverwijzen kon worden verbeterd;

– aanwezigheid van kennis en ervaring die al in eerdere bestuursrechtelijke
Zwolse experimenten met doorverwijzen is opgedaan, met name ten aanzien
van het voorlichten van partijen, de relativiteit van de doorverwijzingsindica-
ties, het benaderen van de wederpartij en de aanpak van zaken met weinig
onderhandelingsruimte. 

Uit de procesevaluatie blijkt dat in een gerechtelijke context doorverwijzers
bereid en in staat zijn zaken door te verwijzen naar mediation. Daarnaast blijkt
dat partijen en hun raadslieden ook tijdens een procedure nog bereid zijn voor
mediation te kiezen. Het project is goed verlopen. Er is sprake geweest van een
lerende projectorganisatie, waarbij met behulp van tussentijdse evaluaties is
bijgestuurd en door landelijke coördinatie projectbreed van de opgedane
ervaringen kon worden geprofiteerd.
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Resultaten van het project Gefinancierde Rechtsbijstand

Gedurende de projectperiode van mei 2001 tot en met december 2002 zijn,
mede dankzij het succes van de mediationweek, ruim 200 doorverwijzingen
gerealiseerd. Daarvan bleken er 171 bruikbaar voor het onderzoek. Bij de
Bureaus Rechtshulp is dus het oorspronkelijk verwachte aantal van 480 zaken
niet gehaald. 

In het project GRb bestaan er minder mogelijkheden om te variëren met door-
verwijzen. Bijna alle zaken (92%) zijn doorverwezen door bureaujuristen. De
belangrijkste doorverwijzingsvariatie tussen de bureaus heeft betrekking op de
positie en taak van de mediationfunctionaris. Bij het bureau Middelburg kan de
mediationfunctionaris zich uitsluitend op mediation richten. Bij de overige twee
bureaus zijn de taken van mediationfunctionaris en bureaujurist minder duide-
lijk gescheiden. Een tweede verschil ligt in de benadering van partijen. In 
Middelburg benadert de mediationfunctionaris zowel de partij als de weder-
partij. In Haarlem benaderen bureaujuristen zelf de wederpartij als hun cliënt
het mediationvoorstel heeft aanvaard, terwijl Zwolle een tussenvorm kent
waarbij de mediationfunctionaris, die daarnaast ook bureaujurist is, de weder-
partij benadert. 

Voor het niet bereiken van het afgesproken aantal doorverwijzingen zijn oor-
zaken aan te geven die met de opzet en uitvoering van het project samenhangen:
– bij het project GRb komt een beperkt aantal zaken en partijen in aanmerking

voor doorverwijzing naar mediation. Uit de doorverwijzingsdatabase blijkt
dat 90% van de cliënten alleen aanklopt voor advies en informatie;

– het draagvlak en het commitment bij de betrokkenen, met name bij de door-
verwijzers, varieert gedurende de looptijd; doordat bureaujuristen de belang-
rijkste doorverwijzers zijn, gaat het om een beperkte groep, waarbij een wis-
selend commitment zich sneller zal vertalen in een wisselend aantal
doorverwijzingen; 

– mediationfunctionarissen krijgen nauwelijks zaken rechtstreeks doorver-
wezen via de baliemedewerker of vanuit de advocatuur;

– bureaujuristen selecteren streng; zij willen er zeker van zijn dat ‘hun’,
gemiddeld vaak minder weerbare, cliënt baat heeft bij mediation en bij de
mediator in goede handen is;

– slechts één van de partijen zoekt contact met het bureau. Cliënten en hun
wederpartijen blijken niet snel bereid in te stemmen met het mediationvoor-
stel, omdat zij niet verwachten dat op die manier het conflict kan worden
opgelost;

– het is niet gelukt om binnen organisaties van structurele wederpartijen een
vast aanspreekpunt te vinden.

15Samenvatting



Resultaten mediations 

Kenmerken van partijen en zaken
Veel partijen maken, zowel bij het project GRb (70%) als bij het project RM (64%),
via het project voor het eerst kennis met mediation. Partijen hebben in de
meeste gevallen voor mediation gekozen omdat zij via deze methode een snellere
oplossing verwachten van hun conflict. De meest genoemde reden om een
mediationvoorstel te weigeren is dat men er geen vertrouwen in heeft dat het
conflict via mediation kan worden opgelost, of omdat men vindt dat er gebrek is
aan onderhandelingsruimte. 
Zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als bestuursorganen zijn als partijen
vertegenwoordigd. Bij het project GRb gaat het in hoofdzaak om civiele zaken
over ‘arbeid- en ontslag’ en ‘huurrecht’. Driekwart van de mediationzaken bij het
project RM bestaat uit civiele zaken, waarbij het voor een groot deel gaat over de
financiële afhandeling van echtscheidingen en over overeenkomsten. Bij de
bestuurszaken vormen de ex-Arob/Awb-zaken de grootste groep. 
De GRb-zaken hebben een lager financieel belang (81% ligt tussen de €450 en
€22.700) dan RM-zaken (42% ligt boven de €45.400). Tevens zijn GRb-zaken
minder complex. Bij 17% is sprake van één van de in dit onderzoek gehanteerde
criteria voor complexiteit (‘meer partijen’, ‘meer procedures’, ‘derden-belangheb-
benden’ of ‘tegenverzoek/eis in reconventie’), tegenover 50% van de RM-zaken. 

Doorverwijzing
Zaken worden doorverwezen als de doorverwijzer van mening is dat partijen
onderhandelingsbereid zijn, of als, bij de schriftelijke doorverwijzing, partijen zelf
van mening zijn dat mediation een goed alternatief is. Doorverwijzers bieden
vooral mediation aan als ze vinden dat ‘het belang van partijen onvoldoende
gediend is met een puur juridische oplossing’, als er sprake is van een ‘duurzame
relatie’ of een ‘communicatieprobleem’. 
Als een rechter besluit geen mediationvoorstel te doen, of als een doorverwijzer
contra-indicaties aangeeft bij een verwezen zaak, is dat meestal vanwege een
vermeend gebrek aan onderhandelingsbereidheid van partijen of bij het project
GRb vanwege een vermeend gebrek aan onderhandelingsruimte. 

Het mediationproces: effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid
Bij de rechterlijke macht is in 61% van de 973 mediations geheel of gedeeltelijk
overeenstemming bereikt. Bij de gefinancierde rechtsbijstand is dat in 78% van
de 171 mediations het geval. 
De mediationzaken bij het project GRb zijn snel afgerond: gemiddeld duurt een
mediation 2,6 uur en heeft een gemiddelde doorlooptijd van 7 dagen. Bij het
project RM nemen mediations meer tijd in beslag: gemiddeld zit men 6,3 uur
met elkaar aan tafel en de doorlooptijd is gemiddeld 95 dagen. 
Partijen en raadslieden zijn voor alle zaken tezamen gemiddeld tot meer dan
gemiddeld tevreden over de duur, het verloop en de uitkomst van het mediation-
proces en meer dan gemiddeld tevreden over de mediator. Partijen bij wie de
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mediation niet tot overeenstemming heeft geleid zijn, zoals te verwachten is, met
name minder tevreden over de uitkomst dan partijen die wel overeenstemming
hebben bereikt. Mede als gevolg van de snellere afwikkeling en het hogere
slagingspercentage zijn GRb-partijen meer tevreden over het mediationproces
dan partijen van het RM-project. 
Ongeveer 81% van de RM-partijen en 85% van de GRb-partijen geeft aan in een
soortgelijke situatie opnieuw voor mediation te zullen kiezen. Ook veel raads-
lieden (81%) zijn van plan mediation in de toekomst aan te raden. 

Het resultaat op lange termijn
Na een periode van minimaal drie maanden blijkt dat in tweederde van de
mediations waarin overeenstemming is bereikt, de partijen de afspraken geheel
zijn nagekomen en in 22% van de gevallen gedeeltelijk. Partijen blijven tevreden,
maar een iets kleiner percentage (83% tegen 89% direct na afloop) geeft aan
opnieuw te zullen kiezen voor mediation. Bij geslaagde zaken zijn communicatie
en gedrag van partijen door de mediation ofwel onveranderd gebleven ofwel
verbeterd. Bij niet-geslaagde zaken is dit meestal gelijk gebleven, en indien er iets
is veranderd, dan vaker in negatieve zin. 

Verbanden met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid
Bepaalde condities laten verschillen zien in slagingskans, het aantal contacturen,
de doorlooptijd en tevredenheid, zoals bijvoorbeeld:
– als partijen onderhandelingsbereid zijn, is er een hogere slagingskans, zijn er

gemiddeld minder contacturen nodig en zijn partijen gemiddeld meer tevreden;
– als doorverwijzers als contra-indicatie aangeven dat het conflict erg is

geëscaleerd, is de slagingskans lager;
– als partijen voor mediation kiezen omdat ze een snellere oplossing verwachten,

is de slagingskans hoger, de doorlooptijd gemiddeld korter en zijn partijen
gemiddeld meer tevreden; 

– zaken die ter zitting zijn doorverwezen duren gemiddeld ongeveer drie uur
langer dan zaken die schriftelijk zijn doorverwezen. 

Vergelijking met gerechtelijke procedures
Bij vergelijking van de doorlooptijden van mediations met die van gerechtelijke
procedures blijkt dat zowel bij bestuursrechtelijke als civiele zaken doorverwijzing
naar mediation met een succesvolle afloop een tijdsbesparing oplevert, terwijl
mediations zonder overeenstemming de gemiddelde doorlooptijd van de gerech-
telijke procedure verlengen. 
In Nederland bestaat er voor partijen binnen de gerechtelijke procedure de
mogelijkheid om onder leiding van de rechter te onderhandelen over de afdoe-
ning van hun conflict (de schikking). Dit stelt partijen in staat om tegen relatief
lage kosten snel een einde te maken aan een reeds aangespannen procedure. Uit
het onderzoek blijkt dat mediation en schikken overeenkomsten vertonen. Zowel
partijen die een mediation als partijen die een schikkingspoging hebben
doorlopen, herkennen bepaalde kenmerken in het proces die in de (vak)literatuur
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aan mediation worden toegeschreven. Duidelijke verschillen zijn er echter ook.
Partijen die een schikkingspoging hebben ondergaan, zijn in mindere mate dan
mediationpartijen van mening dat ze de mogelijkheid hadden om de relatie te
herstellen, de communicatie te verbeteren of de oplossing van het conflict in
eigen hand te houden. 

De belangrijkste conclusies

Welke resultaten zijn er over het geheel genomen geboekt met doorverwijzing
naar mediation binnen de justitiële infrastructuur en welke factoren zijn daarop
van invloed? 

Het gebruik van mediation binnen de justitiële infrastructuur hangt voor een
belangrijk deel af van een goede doorverwijsvoorziening. Bij het project RM is
die voorziening goed van de grond gekomen, gezien het aantal gerealiseerde
mediations en het slagingspercentage ervan. Bij het project GRb hebben de
deelprojecten wisselende resultaten geboekt, maar ook daar kan worden gecon-
stateerd dat als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, doorverwijzing
naar mediation tot goede resultaten leidt. Veel van de mediations slagen, zij
worden snel afgerond en partijen zijn tevreden. 
Mediation geniet nog geen grote bekendheid en een krachtig flankerend beleid
blijkt op dit moment nog belangrijk om van doorverwijzing naar mediation een
succes te maken. Uit het onderzoek valt af te leiden dat het succes van een
project samenhangt met: 
– een goede inbedding en een eigen herkenbare plaats van de doorverwijzings-

voorziening binnen de organisatie;
– een goed functionerend, deskundig projectteam van een vrij constante

samenstelling en met een duidelijke onderlinge taakverdeling; 
– voldoende administratieve en facilitaire ondersteuning; 
– een vast aanspreekpunt voor mediation binnen de doorverwijzende organi-

satie met voldoende gezag.
Daarnaast is het in de huidige situatie waarin mediation relatief onbekend is,
noodzakelijk om actief zowel intern als extern draagvlak te verwerven. Bij het
verwerven van intern draagvlak speelt terugkoppeling van de resultaten van
doorverwijzingen een belangrijke rol, evenals voorlichting, opleiding en kwali-
teitsborging. Bij het verwerven van extern draagvlak valt in het bijzonder te
denken aan de advocatuur en aan structurele wederpartijen, zoals de
Belastingdienst en bestuursorganen. Voldoende communicatie en voorlichting
zijn hiervoor noodzakelijk. Bij structurele wederpartijen is het maken van goede
afspraken en het verwerven van een vast aanspreekpunt binnen de betreffende
organisaties een belangrijke succesfactor. 

Uit de resultaten die zijn geboekt met de mediations blijkt dat meer dan 60% is
geslaagd, partijen over het algemeen tevreden zijn, afspraken door tweederde
van de partijen geheel worden nagekomen en het merendeel in de toekomst
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opnieuw voor mediation zal kiezen in een soortgelijke conflictsituatie. 
Bij de doorverwijzing is belangrijk dat de juiste zaken er zo snel mogelijk uit
worden gelicht. Dit zal het geval zijn indien doorverwijzers zaken selecteren
waarin mediation een kwalitatief betere oplossing kan bieden, een juridische
beslissing het conflict van partijen niet echt op zal lossen of als mediation een
snellere oplossing kan bieden en tot meer tevredenheid bij partijen kan leiden.
Daarbij dienen doorverwijzers in overweging te nemen dat de kans van slagen
kleiner is bij een gebrek aan onderhandelingsbereidheid van partijen, als er
werkelijk geen onderhandelingsruimte is of indien het conflict al (te) erg geësca-
leerd is. 

Bij de wijze van selectie zijn gedurende de looptijd van het onderzoek met name
in de schriftelijke verwijzing verbeteringen aangebracht. Bij de Bureaus Rechts-
hulp blijkt het aanstellen van een externe, deskundige mediationfunctionaris,
die tevens wederpartijen benadert, succesvol te zijn. 
Op elk moment in een juridische procedure zijn zaken verwijsbaar naar media-
tion en worden succesvolle mediations afgerond, maar hoe eerder in de proce-
dure dit gebeurt, des te efficiënter het voor partijen en organisaties is. 

Uit het onderzoek is af te leiden dat er ruimte is voor mediation binnen de justi-
tiële infrastructuur. Over de situatie buiten de justitiële infrastructuur zijn op
grond van het onderzoek geen uitspraken te doen. De afweging die voor de
toekomst gemaakt moet worden, is hoe de extra investering in flankerend beleid
die nodig is om doorverwijzing naar mediation te realiseren, zich verhoudt tot
de opbrengst. Hoe het aantal mediationzaken zich in de toekomst zal ontwik-
kelen, is op basis van dit onderzoek niet te voorspellen en hangt af van de condi-
ties (zoals kosten voor partijen) waaronder mediation wordt aangeboden. 

Aanbevelingen

– De exacte wijze waarop (doorverwijzing naar) mediation binnen de justitiële
infrastructuur gestalte moet krijgen dient niet op voorhand te worden vast-
gelegd. Er kan gedacht worden aan het vastleggen van een minimumaantal
mediations dat gerealiseerd moet worden, zonder daarbij vooraf eisen te
stellen aan typen zaken, gerechten et cetera. Daardoor blijft de mogelijkheid
bestaan om nog enige tijd verbeteringen te realiseren in de verschillende
varianten van doorverwijzing. De effecten van deze verbetering kunnen met
behulp van de monitor worden gemeten. 

– Voorlopig zullen investeringen in het draagvlak voor mediation nodig blijven.
Het verdient aanbeveling in het bijzonder te investeren in verbreding van het
draagvlak bij de advocatuur en bij structurele wederpartijen.

– Partijen moeten gewezen worden op de mogelijkheid en op de voordelen van
het verbinden van een executoriale titel aan de vaststellingsovereenkomst. 
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