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1 VIER EXPERIMENTEN MET MEDIATION ONDERZOCHT 

Reeds geruime tijd wordt bij twee Buro's voor Rechtshulp (Arnhem en Den Bosch) 
en bij twee rechtbanken (Zwolle en Amsterdam) geexperimenteerd met bemiddeling 
als alternatief voor geschilbeslechting door de rechter. De experimenten kunnen 
worden gezien als het testen van het gedachtengoed over mediation zoals dat vooral 
in de Anglo-Amerilcaanse rechtscultuur en in de sociale psychologie is ontwikkeld. 
Mediation kan daarbij worden beschouwd als de meest informele vorm van 
Alternative Dispute Resolution (ADR). 

De meningen over deze experimenten zijn tot nu toe verdeeld. De een ziet 
het als een langverwachte doorbraak van een vastgelopen juridische 
geschilbeslechtingspraktijk, de ander als een overgewaaide modegril die binnen de 
Nederlandse rechtscultuur geen gebruilcswaarde heeft, omdat het recht voldoende 
mogelijkheden biedt. Beide opvattingen zijn (voorzover dit ooit mogelijk zal zijn bij 
stellingen van zo'n algemeenheid) niet geschraagd door goede bewijsvoering. 

De experimenten met mediation in Nederland bieden juist die grondslag voor 
bewijsvoering in het debat over mediation. Niet de moeilijk te peilen ervaringen uit 
een vreemd rechtssysteem, maar gewoon ervaringen uit Noord-Holland, Brabant, 
Gelderland en Overijssel. Maar hier reeds is voorzichtigheid geboden. De 
experimenten bieden een ervaringsgrondslag voor beantwoording van vragen, maar 
zeker niet voor alle vragen en zeker niet voor perfectie in die beantwoording. 

"Evalueer de experimenten!". Een opdracht schoon in haar eenvoud, 
maar in uitvoering uiteindelijk niet eenvoudig. Niet omdat het materiaal te 
overvloeclig was, maar omdat de vragen die we zouden willen stellen zo overvloedig 
zijn. Wij zullen in dit rapport proberen die vragen te presenteren en te beantwoorden 
op een manier die zo goed mogelijk wordt `geinformeerd' door de experimenten. 

De opzet van de experimenten, de korte looptijd, diverse onderzoekskwesties 
en nog veel meer noden ons tot het maken van enige vooropmerkingen. Allereerst 
vindt u een bespreking van de hoofdvragen van dit onderzoek. Daum zetten wij 
uiteen volgens welke aanpalc wij dit onderzoek hebben uitgevoerd. Na deze feitelijke 
uiteenzetting volgt een meer normatief getinte verantwoording van een aantal keuzes 
die aan onze werkwijze en standpuntbepaling ten grondslag liggen. Tot slot zetten 
wij aan het eind van het hoofdstuk uiteen wat het plan van aanpalc in dit rapport zal 
zijn. 

1.1 Hoofdvragen 

De vragen in dit onderzoek komen voort uit eerdere formuleringen van algemenere 
onderzoelcsvragen. Het Platform ADR, een orgaan dat de Minister van Justitie 
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adviseert over de mogelijkheden van altematieve geschillenbeslechting in Nederland, 
formuleerde in 1997 de wens tot evaluatie van de lopende experimenten met 
bemiddeling te komen. Deze wens werd door medewerkers van het Minsterie van 
Justitie uitgewerkt tot een groot aantal vragen vervat in een startnotitie. Deze 
startnotitie vormde voor ons een leidraad voor formulering van onze 
onderzoelcsvragen in het oorspronkelijke onderzoelcsvoorstel. 

1.1.1 De onderzoeksvragen 

In ons oorspronkelijke onderzoelcsvoorstel formuleerden wij de doelstelling van dit 
onderzoek globaal en voorzichtig. Wij konden op dat moment moeilijk over zien 
welk materiaal ter beschilddng zou komen. Op grond van die overweging werd de 
doelstelling van dit onderzoek de volgende: 
Op welke wijze icon uit de lopende e_xperimenten lets geleerd worden over de 
mogelijkheden en belemmeringen voor bemiddeling of mediation in de Nederlandse 
rechtspleging? 

De vraagstelling is uiteraard veel preciezer toegesneden op het te onderzoeken veld. 
De vragen van dit onderzoek zijn van tweeerlei aard. Ten eerste zijn het vragen die 
een (quasi-)beschrijvend antwoord behoeven; ten tweede zijn het vragen die zich aan 
'de empirie' ontworstelen en duidelijk normatief en/of toekomstgericht zijn. 

De vragen van meer feitelijke aard zijn direct gerelateerd aan de gang van 
zaken tijdens de experimenten. Zij kunnen ruwweg worden verdeeld in drie clusters: 
(1) het voortraject van de experimenten, (2) verwijzing en bemiddeling en (3) succes 
of falen van bemiddeling. Het eerste cluster vragen is gericht op het vormen van een 
beeld van de voorgeschiedenis en institutionele opzet van de experimenten. Het 
tweak cluster vragen stelt vooral de feitelijke resultaten van de experimenten op de 
voorgrond. Het derde cluster vragen probeert evaluerende antwoorden te genereren 
over de experimenten: functioneren zij zoals wij (mogen) verwachten? 

De voorgaande vragen zijn uiteraard opmaat voor verdergaande vragen naar 
(4) verklaringen van geconstateerde processen en (5) aanbevelingen voor de 
toekomst van experimenten met mediation in Nederland. Het vierde cluster vragen 
moet aanleiding geven tot inzichten over het hoe en waarom van het feitelijk 
geconstateerde functioneren. De aanbevelingen aan het slot van dit rapport zijn alien 
gebaseerd op de antwoorden die wij formuleerden op onze onderzoelcsvragen. 

Een volledig overzicht van de onderzoelcsvragen is bijgevoegd als bijlage 2. 

1.1.2 Bijstellen van de vraagstelling over verwijzing 

De vraagstelling van het onderzoeksvoorstel dat de grondslag voor dit onderzoek 
vormt, was zoals wij in het voorgaande zagen sterk gericht op de in de experimenten 
bemiddelde zaken. In het voorstel worden drie clusters vragen uitgewerIct. Het 
tweede cluster vragen getiteld De werkwitze van het bemiddelingsaanbod probeert 
het feitelijk verloop van een zaak van tinnenkomse tot aan `resultaat van 
bemiddeling' te volgen. De nadruk ligt daarbij sterk op de zaken die in het 
bemiddelingstraject terecht komen. 
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De nadruk op bemiddelde zaken werd gelegd vanuit de vooronderstelling dat 
in ieder experiment toch wel enkele tientallen zaken zouden zijn bemiddeld. Met een 
verwachte populatie van een ruime honderd zaken zouden ook de beoogde 
analysemethodes van causale reconstructie en vergelijldng goede dienst kunnen doen. 
Inmiddels is duidelijk dat het aantal bemiddelde zaken dramatisch lager is dan 
verwacht. In Zwolle zijn veertien zaken bemiddeld of nog in dat traject, in 
Amsterdam den wellicht meer, in Arnhem zeven en in Den Bosch vijf (of drie). Het 
geringe aantal bemiddelde zaken vormt een wel erg bescheiden grondslag voor een 
analyse met enige generaliserende pretenties. 

In de onderzoeksopzet was de verwijzingsfase natuurlijk niet over het hoofd 
gezien. Immers, de bestaande theoretische literatuur over geschilverloop en 
geschilbeslechting gaat er vanuit dat het geschil in het gehele verloop dient te 
worden overzien. Verloop en context van een geschil voorafgaand aan de 
bemiddeling 'can indicatief zijn voor mogelijkheden van bemiddeling in een geschil. 
Echter, gezien de nadruk van het onderzoek op bemiddeling lcwamen vragen over 
verwijzing vooral aan de orde als voortraject van zaken die uiteindelijk in een 
bemiddelingsfase terecht lcwamen. 

De verwijzingsfase wordt slechts door enkele algemene vragen gedekt. Ze 
luiden (zie ook bijlage 2) als volgt: 

Door wie, op welke wijze en op welke gronden worden zaken ter 
bemiddeling geselecteerd? 
In welke mate en op welke wijze wordt aan partijen bekend gemaakt dat 
bemiddeling mogelijk is? 
Hoe reageerde partijen op deze bekendmaldng? Op welke gronden kozen 
partijen voor mediation? (Was men eenstemmig? Welke verwachtingen 
leefden er?) 

De nadruk in dit onderzoek moet meer worden verlegd naar de verwijzingsfase. De 
in de onderzoelcsopzet geformuleerde vragen zullen worden aangescherpt. Niet alleen 
de voorfase van de bemiddelde zaken, maar ook verwijzingsfase van zaken die 
vervolgens het gangbare traject volgen, komt daarbij nadruldcelijker in beeld. Het 
geringe aantal succesvolle verwijzingen wordt daarmee een zelfstandig object van 
aandacht. 

De aandacht voor de verwijzingsfase formuleren wij in de navolgende 
algemene stellingen: 
1. In vrijwel geen enkele zaak is bemiddeling een absolute onmogelijkheid. 
2. Er zijn blijkbaar barrieres in de fase van verwijzing naar bemiddeling. 
3. De barrieres zijn ten eerste te vinden in de visies, geclachten en overwegingen van 
de bij de verwijzing betrolckenen. 
4. De barrieres zijn ten tweede te vinden in de handelingsomgeving, in de zin dat 
betrokkenen zich gedwongen voelen niet voor bemiddeling te lciezen. 

Wij komen op basis van het voorgaande tot de volgende hoofdvragen (de deelvragen 
staan in Bijlage 2) over de verwijzing in de experimenten: 



Een ondetzoek naar mediation 	 4 

A. Welke barrieres in de verwijzing naar bemiddeling kunnen worden begrepen 
als voortkomend uit de mind set van betrokkenen? 

Deze eerste hoofdvraag zal moeten worden onderverdeeld in de gronden die de 
pralctijk van de verwijzers bepalen, zoals de kenmerken van een geschil of van 
partijen, en de professionele rol van de juridische adviseur, alsmede in de redenen 
van partijen en hun raadslieden of adviseurs om geen bemiddeling te overwegen. 

B. Welke barrieres in de verwijzing naar bemiddeling kunnen worden begrepen 
als voortkomend flit de handelingsomgeving van betrokkenen tij dens die 
verwkjzingsfase? 

Bij de beantwoording van dew tweede hoofdvraag gaat het om obstakels door de 
regelgeving van het juridisch veld waarin het geschil zich afspeelt, alsmede om 
obstakels die in de organisatorische opzet van de experimenten zijn te onderkennen 
waardoor venvijzing naar bemiddeling wordt bemoeilijkt. 

Deze eerste twee vragen zullen in Hoofdstuk 4 nader worden uitgesplitst en 
worden beantwoord. 

De twee volgende vragen hebben tot doel enig licht te werpen op de mogelijkheden 
(en wenselijlcheden) de opzet van de verwijzing te wijzigen in de zin dat de 
verwijzing getalsmatig toeneemt. De vervolgvragen luiden als volgt: 

C. Indien wenselijk, op welke wkjze kunnen de barribres in de Verwijzing naar 
bemiddeling worden geslecht? 

D. Indien wenselijk, op welke wijze kan de verwijzing naar bemiddeling worden 
verbeterd? 

De laatste twee vragen starten allebei met de zinsnede "Indien wenselijk" om aan te 
geven dat het slechten van barrieres geen doel op zich kan zijn. Bepaalde barrieres 
zullen vanuit moreel, juridisch, sociaal of beleidsmatig oogpunt immers 
onproblematisch en/of wenselijk zijn ook al voorkomen zij een bepaalde doorstroom 
van geschillen naar bemiddeling. In eerste instantie zullen dan ook die cognitieve en 
contextuele factoren aandacht lcrijgen die geen noodzakelijk verband met voor-
noemde wenselijkheden kennen. 

In Hoofdstuk 6 worden deze laatste twee nieuwe onderzoelcsvragen verder 
worden besproken en worden beantwoord. 

1.2 Werkwijze 

Voor het gedetailleerd in lcaart brengen van een relatief ondoorzichtige en complexe 
pralctijk en voor het meten van mede aan de perceptie van onderzochten gebonden 
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resultaten is een lcwalitatieve onderzoelcsmethode de meest geschikte l . In dit 
onderzoek zal dan ook gebruik worden gemaakt van de lcwalitatieve methode in die 
zin dat wij ldezen voor een verbeterde versie van de methode zoals voorgesteld door 
Glaser en Straus (1972). Daarom zal qua werkwijze aansluiting worden gezocht bij 
Wester (1987), maar zal de opdracht te starten zonder begrippenkader niet worden 
gevolgd (vergelijk Kocken 1997/1). Het door ons te hanteren begrippenkader zal in 
hoofdstuk 2 van dit rapport uiteen worden gezet. 

Methodologisch heeft een en ander tot gevolg dat de nadruk ligt op 
kwalitatieve methoden van onderzoek. In concreto betekent dit dat tijdens dit 
onderzoek per cluster vragen een steeds verschillende set van methoden is gebruikt. 
1. Het eerste cluster vragen eist een reconstructie van start, opzet en inzet van 

de experimenten. De gegevens voor de beantwoording van deze vragen zijn 
gevonden via het houden van interviews met bij de start van het experiment 
betrokken personen en door bestudering van relevant schriftelijk materiaal. 

2. Het tweede cluster vragen is het best te beantwoorden door interviews met 
alle betrokkenen. Onze verwachting dat slechts van bescheiden 
dossiervorming sprake zou zijn imam helaas letterlijker uit dan ons lief was. 
Over bepaalde zaken was er helemaal geen schriftelijk materiaal te vinden. 
Voorzover schriftelijke stukken voor handen waren zijn zij uiteraard gebruilct. 
Er is bij geen enkele zaak onderzoek gedaan met behulp van participerende 
observatie. Dat verwachtten wij ook niet. In de praktijk bleken er 
onvoldoende zaken lopende te zijn om de methode te gebruiken. Mediators 
hadden bovendien aarzelingen om niet bij een zaak betroklcen personen tot de 
besprekingen toe te laten. Een precieze reconstructie achteraf op basis van 
voornoemde methoden is als beste alternatief gekozen. 
In het onderzoek zijn alle bemiddelde zaken voor zover mogelijk integraal 
onderzocht. 

3. Het derde cluster wordt beantwoord aan de hand van een analyse van de 
gevonden gegevens. Hier zal het eerder geschetste begrippenlcader nader 
worden uitgewerkt tot analytisch voldoende onderscheidende begrippen. Men 
moet daarbij denken aan een operationalisering van begrippen als 
"ongelijkheid van partijen", "belangenpositie", "tevredenheid van partijen", 
"geslaagde bemiddeling". Voor de door ons gehanteerde definities van 
begrippen verwijzen wij naar Hoofdstuk 2. 
De vraag naar het verschil in uitkomst tussen de rechterlijke afdoening van 
een gecling en de afdoening via bemiddeling bleek moeilijk te beantwoorden. 
De door ons voorgestelde peer conferences zouden bij nadere overweging niet 
het gewenste resultaat kunnen leveren. Deze methode is wel gebruikt om de 
voorlopige conclusies van dit onderzoek met ervaringsdeskundigen te 
bespreken. 

4. De aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek zijn die analyses en 
resultaten die gegeneraliseerd kunnen worden, en daarmee bruikbaar zijn 
voor nieuwe en afwijkende situaties. Hier is ten eerste bureauwerk gedaan, 

1. Vergelijk Glaser & Straus 1972, Silverman 1985, Wester 1987, Maso & Smaling (red.) 1990 en alle daarin 
opgenomen bijdragen, en Kocken & van Rossum 1994. 
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terwijl ten tweede de peer conference of expert-meeting als methode is 
gebruilct met het oog op de mogelijke generalisering van de resultaten van de 
experimenten. 

1.2.1 Het Deskundigen Forum 

In de onderzoelcsopzet werd aangekondigd een expert meeting te zullen houden, 
hoewel op dat moment nog niet duidelijk was wat zo'n expert meeting binnen het 
onderhavige onderzoek zou gaan inhouden. Desondanks hadden wij het vermoeden 
dat zo'n bijeenkomst een waardevolle aanvulling op of bijdrage aan het onderzoek 
zou opleveren. 

Op grond van eerdere ervaringen konden wij enige in onze ogen wenselijke 
randvoorwaarden voor zo'n expert meeting formuleren. In de eerste plaats zouden 
het niet te veel personen moeten zijn om te vermijden dat de discussie zich niet in de 
diepte zou verplaatsen. In de tweede plaats meenden wij dat het weinig zinvol zou 
zijn indien de discussie te zeer door politieke wenselijkheden zou worden 
gedomineerd. Dat betekende dat wij geen mensen wilden uitnodigen die zeer sterk 
binnen beleidsvoorbereidende circuits functioneren. Deze tweede voorwaarde is met 
name van belang omdat binnen de juridische kringen die met mediation van doen 
hebben, uitsluitend mensen en beroepsgroepen participeren die in het algemeen een 
zeer grow verbale vaardigheid hebben. Voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek is 
dat gunstig waar het om de detaillering en onderscheidingen gaat doch ongunstig 
indien de beschrijving van de sociale werkelijkheid te zeer door de politieke en/of 
beleidsmatige wenselijkheden wordt geldeurd. 

De expert meeting Icreeg vervolgens in onze gedachte de vorm van een dag of 
middag waarbij aan de hand van casuistiek de merites van de traditionele rechtsgang 
met de merites van mediation zouden kunnen worden vergeleken. Dat zou er 
ongeveer als volgt hebben uitgezien: we zouden enkele concrete, reele voorbeelden 
van geschillen hebben genomen en die aan rechters en mediators, en aan 
rechtshulpverleners hebben voorgelegd. Dit idee leed schipbreuk. De belangrijIcste 
reden is dat wij binnen de ruimte, tijd en financien, het niet mogelijk achtten een 
laboratorium na te bouwen, een theaterproductie van de grond te Icrijgen die ook 
maar in de verste verte de werkelijkheid zou kunnen benaderen. 

Het houden van de interviews bevestigde bij ons weer hoe veelkleurig visies 
en hoe talrijk de meespelende factoren kunnen zijn. Daarop hebben wij besloten de 
expert meeting nader uit te werken als een deskundigen forum, geen 'forum' in de 
betekenis van de discussiemiddagen en -avonden uit de voorbije decennia. Het begrip 
'forum' hanteren wij weer in de betekenis van 'agora', de marktplaats. Daartoe 
hebben wij drie thema's geformuleerd: 

1 	De mediation-rijpheid 
2 	De meerwaarde van mediation 
3 	Het verwijzen naar mediation 

Per thema hebben wij tien stellingen geformuleerd (zie Bijlage 4), op basis van onze 
onderzoelcsresultaten. De stellingen wijzen niet eenduidig in dezelfde richting en 
kunnen de indruk van verwarring doen ontstaan. Dat is niet verbazingwekkend of 
verontrustend. De sociale werkelijkheid laat zich eigenlijk nooit in eenvoudige 
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schema's vangen maar toont vele tegenstrijdigheden. 
Aan het begin van het deskundigenforum hebben wij uitgelegd wat wij van de 

deelnemers verwachtten: geen PR-verhalen, geen pogingen om politici of 
departementale ambtenaren te overtuigen. Wel hoopten wij uitspraken van verbaal 
vaardige ervaringsdeskundigen te lcrijgen, die een duidelijk onderscheid kunnen 
maken tussen 0 hoe het is, en ii) hoe het beter zou kunnen gaan. De resultaten van 
het deskundigenforum zijn in het eindverslag verwerkt. 

1.2.2 Beschikbare data 

Wij konden uiteindelijk beschikken over het volgende materiaal. 
Schriftelijk materiaal: 

De dossiers over mediationzaken van de Rechtbank Zwolle 
De registratiegegevens bijgehouden door de juristen van de Buro's voor 
Rechtshulp. 
Verslagen (notulen) van gespreldcen tijdens mediations en, soms, 
vaststellingsovereenkomsten. 

Mondeling materiaal: 
Interviews varierend van 20 minuten tot drie uur met rechters, buro-juristen, 
mediators, conflictanten en betrokken externe juridische adviseurs. 
Uitspraken gedaan tijdens het deskundigen forum. 

Het schriftelijk materiaal werd zoveel mogelijk gekopieerd of geanalyseerd als 
kopieren (ook qua omvang) een probleem bleek. De interviews zijn deels door de 
onderzoekers gezamenlijk afgenomen, deels door hen afzonderlijk. De notities 
gemaakt tijdens de interviews werden zo snel mogelijk na het interview uitgewerkt 
tot verslagen, met daarin liefst zoveel mogelijk letterlijke citaten van respondenten. 

1.3 Verantwoording 

Aan dit rapport is gedurende drie maanden full time gewerkt door twee 
onderzoekers, Joris Kocken en Niels van Manen en de lcandidaat-assistent Choon 
Seeman. 

Tijdens het onderzoek zijn er soms methodologische keuzes gemaakt. 
Voor wat betreft het schriftelijk materiaal behoefde eigenlijk geen keuzen te worden 
gemaakt. Het schaarse materiaal werd opgehaald bij de Buro's van Rechtshulp en bij 
de rechtbanken. Zonodig werd gekozen voor het lezen en verwerken van het 
materiaal ter plekke. Zo werden enige dagen bij Buro's van Rechtshulp en enige 
dagen bij de Rechtbank Zwolle doorgebracht. Door het ontbreken van schriftelijk 
materiaal bij het Amsterdamse experiment werd daar uiteindelijk slechts via 
interviews materiaal verzameld. 

Het houden van interviews was verreweg de belangrijkste manier om iets te 
weten te komen over de daadwerkelijk bemiddelde zaken. Buro-juristen, rechters, 
griffier en mediators werkten zonder uitzondering op de vraag daartoe mee aan een 
interview. 
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De andere betrokkenen (conflictanten, adviseurs, derden) in de bemiddelde 
zaken waren wat moeilijker te bereiken. Ter bescherming van hun privacy werden 
zij, met een door ons opgestelde brief, aangeschreven door de bij bun zaak 
betrokken mediator met het verzoek om medewerldng aan een interview. De respons 
bij de betrokkenen bij de zaken van de Buro's voor Rechtshulp was laag. In 
sommige gevallen kunnen wij daarom enkel beschildcen over verslagen en 
vaststellingsovereenkomst en een mondelinge toelichting van de betrokIcen mediator. 

De betrokkenen bij de zaken van de Rechtbank Zwolle werden daarom jets 
anders benaderd. Wij stuurden met de brief van de mediator een voorgedrulcte en 
gefrankeerde brieflcaart mee, in de hoop de respons daarmee te verhogen. De 
respons was uiteindelijk duidelijk hoger dan bij de zaken van de Buro's van 
Rechtshulp, zodat wij in de Zwolsche zaken soms wel over drie of vier 
gezichtspunten op een zaak kunnen beschikken. 

Er zijn in de loop van het onderzoek door ons twee soorten dossiers gemaalct. 
De eerste dossiers betroffen de gegevens over verwijzing bij de experimenten. De 
tweede wort waxen zaakdossiers van de bemiddelde zaken. Het afsluiten van de 
laatste dossiers bleek meer tijd te kosten dan gepland. Vooral de late reacties van 
respondenten uit het experiment in Zwolle, hun slechte telefonische bereikbaarheid 
en hun blijkbaar voile agenda's zorgden dat wij tot eind juni op pad moesten voor 
interviews. 

Wij liepen ook vertraging op door de gewijzigde vraagstelling over 
venvijzing (zie hiervoor). Het preciezer beantwoorden van de vragen kost extra tijd 
op een moment dat die tijd sterk werd opgedist door interviews met betrokkenen. 

8 

Enige tijd na de start van het feitelijke onderzoek en na enige contacten met 
betrokkenen werd ons duidelijk dat het aantal zaken dat was bemiddeld aanzienlijk 
lager lag dan door ons verwacht. Dit was voor ons aanleiding om, in overleg met de 
opdrachtgever, de vraagstelling met name op het punt van de verwijzing bij te 
stellen. In het halverwege van dit onderzoek verschenen interim-rapport ligt dan ook 
de nadruk op de overwegingen om de vraagstelling bij te stellen en op de 
formulering van die vragen. In het interim-rapport gaven wij ook een eerste 
impressie van de door ons verzamelde gegevens met name op het punt van de 
registratie van venvijzing zoals deze door de Buro's werd bijgehouden. 

Tijdens het onderzoek werd een lezing gehouden op het congres Mediation, 
The Alternative? In die lezing werd een aantal eerste inzichten omtrent mogelijke 
bloldcades in de verwijzing naar mediation gepresenteerd. Deze inzichten komen 
later in dit rapport in gewijzigde en aangescherpte vorm aan de orde. 

De hoofdstuklcen konden pas worden geschreven als de betreffende 
gegevensdossier compleet waren. Wij hebben gekozen voor de presentatie van 
bemiddelde zaken in de vorm van korte verhalen. In de beschrijvende en 
analyserende hoofdstukken zijn zij ontrafelt tot hun meerzeggende bestanddelen. De 
slothoofdstuklcen zijn meer beschouwend van aard en pogen op basis van het 
gevonden materiaal en aanvullende gegevens uit de literatuur een meer algemeen 
beeld te scheppen van datgene wat lcan worden geleerd uit dew experimenten. 
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1.4 Plan van aanpak 

Dit rapport valt uiteen in acht hoofdstukken. 
In het tweede en hierop volgende hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan 

een nadere begripsbepaling. In dat hoofdstuk wordt onder meer aandacht besteed aan 
het sociaal handelen en belangen, geschillen en de gangbare modellen van 
geschilbeslechting. Hoofdstuk drie beschrijft de start en opzet van de experimenten. 
Er is apart aandacht voor de Buro-experimenten en de experimenten bij de 
rechtbanken. 

In hoofdstuk 4 staat de beschrijving van de verwijzingsfase centraal. 
Hoofdstuk 5 biecit een beschrijving van de bemiddelde zaken. Beide hoofdstukken 
sluiten af met een meer analytische paragraaf. 

In hoofdstuk 6 en 7 gaan wij wat dieper in op respectievelijk verwijzing en 
bemiddeling tijdens deze experimenten. Voortbouwend op de gegevens van de daar 
aan voorafgaande hoofdstuldcen inventariseren bij de belangrijkste problemen die 
zich bij de experimenten voordoen. 

In ons slothoofdstuk (8) formuleren wij een aantal aanbevelingen die, indien 
opgevolgd, kunnen leiden tot een verbetering in de gang van zaken bij de door ons 
onderzochte experimenten met bemiddeling. 

Er zijn ten slotte vier bijlagen aangehecht. De eerste bijlage geeft een 
overzicht van de bemiddelde zaken. Bijlage 2 bevat alle onderzoeksvragen. Bijlage 3 
biedt een aantal additionele empirische gegevens over de verwijzingsfase. In Bijlage 
4 staan de stellingen voor het deslcundigen forum. 
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2 BEGRIPSBEPALING 

In dit hoofdstuk zetten wij kort een aantal begrippen uiteen die in dit rapport een rol 
spelen. 

Een onderzoek naar de opzet, het functioneren en de resultaten van de 
lopende experimenten met geschilbeslechting vereist een theoretische inIcadering op 
verschillende niveaus. 
1. Er is allereerst de noodzaak te ldezen voor een meer algemene theorie van 

sociaal handelen, die een ondergrond kan bieden voor lcwalitatieve 
beschrijving en analyse van deze (en ieder andere) concrete maatschappelijke 
praktij ken. 
Daarbij dient in een studie naar juridische geschilbeslechting voldoende oog 
te zijn voor de rechtsnormen die in het te onderzoeken veld direct of indirect 
werlczaam zijn. Immers, rechtsnormen zijn mede constituerend voor de te 
onderzoeken praktijken, en zij zijn binnen het algemenere kader van sociaal 
handelen relevant als potentiele handelingsnormen. Met andere woorden: bij 
een beschrijving en analyse van het veld moeten relevante rechtsnormen een 
plaats krijgen. 

2. Ten tweede dwingt de diversiteit van de verschillende te bestuderen 
experimenten tot een inlcadering van de experimenten in een begrippenlcader 
dat aandacht schenkt aan het verloop van geschillen en aan de betrokken 
belangen l . 

3. Ten derde behoeven het begrip mediation en de daarbij horende pralctijken 
nadere theoretische inbedding. Het debat over mediation als alternatief voor 
de overheidsrechtspleging wordt geplaagd door het feit dat er inmiddels vele 
begrippen van mediation in omloop zijn. Het is daarom nuttig om een 
onderscheid te maken tussen een puur model van mediation zoals deze in de 
sociaal psychologische literatuur wordt verdedigd, en de voorstellen waarbij 
mediation al wordt gedacht binnen de beperldngen van een bepaalde 
pralctijlcsituatie (Kocken 1997/2). 
Bovendien is het zinvol enige aandacht te schenken aan andere in dit 
onderzoek relevante modellen van geschilbeslechting. 

In dit hoofdstuk komen voornoemde kwestie in deze volgorde terug. Wij beginnen 
met een paragraaf waarin de begrippen sociaal handelen en belang centraal staan. 
Wij vervolgen met een algemene paragraaf over modellen van geschilbeslechting. 

1. In de Nederlandse rechtssociologie is ruime ervaring voorhanden met het in kaart brengen van pralctijken 
waarbij schikken, onderhandelen en andere vormen van conflictoplossing een rol spelen. (Bijvoorbeeld Berends 
1993, Van de Bunt 1985, Griffiths 1983 en 1986, Niemeijer 1991, Van Manen 1989, Kocken 1997/1). 



2 Begripsbepaling 	 12 

Daarna komen de voor dit onderzoek relevante modellen kort aan de orde. 

2.1 Handelen en belangen 

Iedere sociaal-wetenschappelijke studie is gebaseerd op een impliciet of expliciet 
begrip van sociaal handelen. Binnen het perspectief van deze studie verwijzen wij 
hier slechts kort naar ons begrip daarvan. Wij besteden vervolgens jets meer 
aandacht aan het begrip belang, nu dit begrip een wezenlijke rol speelt in de 
discussie over de waarde van mediation als manier van geschilbeslechting. 

Wij baseren ons op het begrip van sociaal handelen zoals dat Weber is geformuleerd 
en onder meer door Schutz nader is uitgewerIct (zie daarvoor Kocken & Van Rossum 
1994, Kocken 1997/1). 

Dat betekent dat het onderzoek ervan uitgaat dat: 
handelen slechts sociaal (relevant) handelen is voor zover dit handelen een 
betekenis heeft, vooraf erin gelegd (functioned) of achteraf erop gelegd 
(causaal); 
de betekenis van sociaal handelen voor de actoren in redelijke mate gelijk kan 
zijn; 
de onderzoeker deze betekenis kan vaststellen, beter: reconstrueren aan de 
hand van uiteenlopende kennisbronnen, waaronder het verslag van de actoren 
zelf; en 
dat op basis hiervan een optimaal onderzoelcsresultaat kan worden verlcregen 
waarbij de begripsmatige generalisering (het begrijpen van gedrag) 
belangrijker is dan de cijfermatige generalisering. 

Een belangrijke opvatting in de wereld van mediation is dat conflicten niet over 
trechten' zouden moeten gaan, maar over (achter- of onderliggende) `belangen'. De 
mediator moet trachten partijen terug te leiden van het denken in juridische termen 
naar een herformulering van het conflict in eigen en andermans belangen. Het begrip 
belang heeft ook waarde als ordenend begrip om handelen van actoren te kunnen 
kenschetsen. Met name in onze meer 'beschrijvende' hoofdstukken zullen wij dan 
ook het begrip belang hanteren. 

Juist omdat in het dagelijlcs taalgebruik en ook binnen de rechtswetenschap en 
de sociale wetenschappen zo vaak en zo verschillend wordt gewerkt met dit begrip is 
een nadere definitie noodzakelijk. 

Bij de keuze van het belangbegrip volgen wij voor een groot deel de voorstellen van 
Bader (1991). Belang is een relationeel begrip, dat wil zeggen het impliceert steeds 
een tegenstrijdigheid, een conflict met belangen van anderen. In die zin onderscheidt 
belang zich dan ook van behoefte. Being veronderstelt niet alleen, net als behoefte, 
de intentionele gerichtheid van een subject op een bepaald object, zij veronderstelt 
bovendien dat het object schaars is. Slechts behoeften die alleen bevredigd kunnen 
worden in strijd met behoeften van anderen zijn belangen. 

Belangen venvijzen naar een (start)positie van een subject waarin via 
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handelen verandering kan komen. Het belang van het subject wordt hier gedacht als 
intentie bij handelen van dat subject. De eigen behoeften worden ten opzichte van 
anderen als zodanig geformuleerd en kunnen als belangen de doelen van het 
handelen bepalen (Bader 1991, 133). Het handelen naar belangen veronderstelt dat 
er een strategische, rationele orientatie plaatsvindt op de (meestal niet rationeel) 
vastgestelde doelen. 

Er is geen reden om het belangbegrip te beperken tot een materieel belang. 
Vrij algemeen wordt aangenomen dat men immateriele belangen kan nastreven. 2  Het 
nastreven van juridische, politieke, religieuze en culturele belangen is dus heel wel 
mogelijk. Een strilcte scheiding tussen een sfeer van nut en een sfeer van waarden 
zoals die traditioneel in het utilitarisme wordt gemaalct, zou tot een onhoudbare 
reductie van alle belangen tot hun economische waarde leiden. 3  

De definitie van Bader (1991, 135) geeft een algemeen en precies 
belangbegrip: Belangen zijn particuliere doelen waarop actoren zich in tegenstelling 
tot anderen in verschillende graden van bewustheid en rationaliteit strategisch 
orienteren. 

De vraag doet zich voor hoe men kan weten wie welke belangen heeft. In de 
literatuur over mediation uit de Verenigde Staten wordt de subjectieve toeschnjving 
van belangen als enige en onproblematische manier van belangenvaststelling 
beschouwd. Simpel gesteld: iemand heeft een belang als die persoon zelfs stelt dat 
die dat belang heeft. Andere vormen van bepaling van belangen worden blijkbaar 
niet zinvol geacht. 

In dit onderzoek zullen wij echter wijzen op andere manieren om een 
belangenpositie te bepalen. De eerste is dat wat men gemalcshalve door laat gaan 
voor een subjectieve toeschrijving van belangen, maar dat in werkelijkheid niet is. 
Zo zal bijvoorbeeld in de bepaling van belangen een belangrijke rol zijn weggelegd 
voor externe adviseurs als advocaten. Deze samenspraak over belangen noemen wij 
objectiverende toeschnjving van belangen. 

Het meest extreme geval van toeschrijving van belangen zonder invloed 
daarop van het betroklcen subject vormt de objectieve of voorschnjvende 
toeschnjving van belangen. In dit geval kent de toeschrijver de belangendefinitie van 
het subject niet of negeert deze. Deze paternalistische toeschrijving van belangen 
rust vrijwel steeds op een waar geachte theorie over de (wenselijke) 
maatschappelijke of zedelijke orde. 

In dit rapport zal worden vermeden om op een paternalistische manier 
belangen aan subjecten toe te schrijven. In de sociale wetenschappen is geen 
grondslag te vinden voor een objectieve vaststelling van belangen. Voorts is het, 
menen wij, maatschappelijk gewenst subjecten zo goed mogelijk in staat te stellen 
hun belangen zelf te definieren, zodat ook vanuit die stellingname paternalisme 
zoveel mogelijk vermeden (en bestreden) wordt. Overigens strookt deze laatste 
gedachte bijzonder goed met een kenmerkend achterliggend idee van mediation: 

2. Bader 1991, blz. 136; Groenendijk 1981, blz. 41. 
3. Voor een uitgebreidere kritiek op het belangenbegrip van het utilitarisme zie Bader 1991, blz. 136-137. 
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partijen dienen (weer) zelf greep op het eigen geschil te lcrijgen. Interventies van 
anderen dienen zoveel mogelijk te worden buitengesloten. 

Dit betekent ten slotte niet dat de eigen articulatie van het subject zonder 
meer wordt geaccepteerd. Op zelfdefinitie is bijvoorbeeld vanuit het perspectief van 
gebrelddge of verkeerde informatie heel wel lcritiek mogelijk. Bovendien zijn wij 
niet in ieder geval op de hoogte van de definitie van de eigen belangenpositie door 
de betrolcken personen. Daar zal met een reconstructie door de auteurs dezes moeten 
worden volstaan. 

2.2 Geschillen 

Met name de litigation-theorie biedt aanlcnopingspunten voor een gedetailleerde 
beschrijving van ontwilckeling, verloop en beeindiging of voortzetting van 
geschillee. Mule op basis van die theorie kan aan de experimenten reeds op 
voorhand een aantal verschillen in opzet worden onderscheiden, die in vergelijking 
tussen de experimenten verklarende waarde lcunnen hebben: 

De positionering van bemiddeling bij de experimenten is niet gelijk als wij 
ldjken naar het stadium van ontwikkeling van een geschil: pre-court 
(experimenten bij buro's) versus court-annexed (bij de rechtbanken). 
De experimenten verschillen van ellcaar in de zin dat bemiddeling op vier 
rechtsteneinen wordt uitgeprobeerd. Etemiddeling staat in die zin steeds als 
alternatief ten opzichte van ellcaar te onderscheiden concrete juridische 
procedures (Den Bosch en Arnhem: arbeidsrecht en huurrecht; Zwolle: 
sociaal verzekeringsrecht en ambtenarenrecht; Amsterdam: civiel recht). 
De keuze voor de bemiddelaar is verschillend gemaalct. Arnhem en Zwolle 
kozen voor "in huis" bemiddeling: een der eigen functionarissen treedt op als 
mediator. Den Bosch en Amsterdam kozen voor "buiten"-bemiddeling: men 
!can zich na de keuze voor bemiddeling wenden tot een externe mediator van 
het NMI (Het Nederlands Mediation Instituut). 

2.3 Modellen van geschilbeslechting 

In de door ons bestudeerde experimenten zou men kunnen zeggen dat verschillende 
wijzen van confiictoplossing om voorrang strijden. Mediation moet het niet alleen 
opnemen tegen het rechterlijk eindoordeel, maar ook tegen de pralctijk van het 
schilcken tijdens de gerechtelijke procedure en de minnelijke schildcing tussen 
partijen en hun raadslieden. 

Om een en ander duidelijker voor ogen te hebben dienen pretenties en 
prestaties van ieder van deze vier manier van geschiloplossing uit ellcaar te worden 
gehouden. Vaak worden die in discussies door ellcaar gehaald zodat men de 
prestaties van het rechterlijk oordeel belcritiseert vanuit de pretenties van mediation. 

4. Zie bijvoorbeeld Felstiner, Abel & Sarat 1981, Griffiths 1983 en Verkruisen 1996. 
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Dat kan niet. 
Dat wat wij kortheidshalve pretenties van een bepaalde manier van 

geschiloplossing noemen vangen wij hier in het begrip model. Wij beschrijven in de 
volgende paragraaf in grote lijnen wat wij beschouwen als de meest genoemde 
pretenties van de eerder genoemde wijzen van geschilbeslechting. 

Bij het bezien van de modellen dient wel in de gaten te worden gehouden dat 
de modellen in een omgeving moeten functioneren waarin het soms bijzonder 
moeilijk is de pretenties waar te maken. Prestaties van een wijze van 
geschilbeslechting kunnen dus niet zonder meer worden verbonden met de 
realiteitswaarde van hun pretenties. 

Er zijn minstens twee belangrijke omgevingsfactoren die de prestaties van 
eem wijze van geschilbeslechting sterk beinvloeden. Ten eerste stellen betroldcenen 
bij een wijze van geschilbeslechting additionele eisen. Men wil niet alleen dat de 
beloften van een model worden ingelost maar ook andere zaken gerealiseerd zien. 
Ten tweede moeten wijzen van geschilbeslechting functioneren binnen institutionele 
omgevingen die niet voor iedere wijze even gunstig zijn. In dit onderzoek zal 
mediation bijvoorbeeld moeten functioneren in omgevingen die zijn ingericht voor 
andere wijzen van geschilbeslechting, waardoor het succes van dit model onder druk 
kan komen te staan. 

2.4 Relevante modellen 

In dit rapport zullen vier modellen van geschiloplossing ter sprake komen. In de 
onderzochte praktijk kunnen zij worden beschouwd als concurrenten die ieder 
claimen een beter alternatief te bieden dan die concurrenten. Dit onderzoek kan 
mede bijdragen aan inzicht in deze `modellenstrijd'. 

- Mediation 
Een puur model van mediation kan worden gedestilleerd uit sociaal-psychologisch 
getinte Amerilcaanse literatuur over dit onderwerp. 5  Opvallend aan dit 
gedachtengoed is dat mediation wordt gezien als een situatie waarbij het gezag van 
een bovenpartijdige beslisser en de betekenis van de (in een andere context wellicht 
relevante) rechtsnormen volledig is uitgeschalceld. In het pure model is de rechter en 
het recht (dus) van ieder invloed op de situatie verstoken. Het is van belang dat op 
te merken omdat alleen in dat geval de (neutrale, faciliterende) mediator en de 
partijen succesvol zouden kunnen opereren en tot geheel nieuwe en voor beide 
partijen bevredigende oplossingen zouden kunnen komen. Het succes van mediation 
is in het pure model dus gebaseerd op een volledige dejuridisering van het conflict. 

- Rechterlijk oordelen 
Het model van rechterlijke oordeelsvorming is gebaseerd op het idee van gezagsvolle 
interpretatie van de bestaande rechtsnormen. De rechter spreekt recht met de door de 

5 Zie bijvoorbeeld Fischer & Brown 1988, Ury 1991 en Susskind & Cruikshank 1987. 
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wetgever in het algemeen geformuleerde rechtsnorm. De legitimatie van het gezag 
van de rechter is juist gelegen in het opereren binnen dew rolomschrijving. Het 
rechterlijk oordeel is aldus een legitiem maatschappelijk oordeel bindend voor hen 
die daar om vragen. 

- "Rechterlijk" schilcken 
Een al lang bestaand model, maar recent met meer nadruk legitiem geacht, is het 
model van schildcen onder rechterlijk "toezicht". Juridische partijen worden tijdens 
een mondelinge behandeling geconfronteerd met een aantal voorlopige oordelen van 
de behandelend rechter, die voor partijen een onderhandelingssituatie scheppen. In 
dit model wordt een aldus deels door de rechter geforceerde, deels door partijen 
onderhandelde oplossing superieur geacht aan een oplossing gegeven door een 
rechterlijk eindoordeel. 

- Onderhandelen door partijen 
Een overbekend model is de minnelijke schilchng onder leiding van advocaten van 
beide juridische partijen. In dit model worden advocaten als zaalcwaarnemers voor 
hun clienten beschouwd, die mede danlczij hun ervaring (repeat players) in zaken, op 
een optimale wijze een compromis zouden lcunnen bereiken met de wederpartij, 
zodat een lange en dure gerechtelijke procedure niet nodig zal zijn. 

2.5 Conclusie 

Het is direct duidelijk dat het inpassen van mediation als moment in de rechtspralctijk 
dit pure model van mediation in belangrijke mate doodcruist. De experimenten zijn 
dan ook te beschouwen als een neerslag van pralctijlcvoorstellen waarbij enerzijds het 
mediationmodel van additionele eisen wordt vergezeld en waarbij anderzijds 
geanticipeerd wordt op de context waarbinnen het een en ander moet gaan 
functioneren. In de juridische literatuur over ADR wordt steeds gedacht vanuit een 
inpassing van mediation in de rechtspraktijk. 6  Er ontstaat hierdoor niet alleen een 
grote variatie aan bemiddelingspralctijken, ook het succes dat het pure model van 
mediation beloofde, komt mogelijk in gevaar. 7  

Ook bij de Nederlandse experimenten zien we variatie in de additionele 
eiseng  en verschillen tussen (anticipatie op) de contexten waarin de experimenten 
worden gesitueerd. De additionele eisen die vaak worden gesteld zijn bijvoorbeeld 
dat de bepaalde juridische zekerheden worden beschermd. Men wil niet dat de 
toegang tot de rechter worth bemoeilijkt, dat er kostendrempels voor minder- 

6. Zie bijvoorbeeld het uitstekende en uitgebreide handboek van Brown & Marriot 1993. 
7. In het NWO-aandachtsgebied Onderhandelend Bestuur komt de kwestie van optimalisering van resultaten 
op vergelijkbare wijze aan de orde. Daar wordt het begrip frame reflection gehanteerd out situaties te duiden 
waarbij partijen er in slagen het probleem zo enders te formuleren dat zij hun eigen belangen herdefinieren. 
Door de discontinuiteit van belangen zou de optimale win/win-situatie ontstaan. Hoekema/ van Manen 1998, 
p .30-34. 
8. Vergelijk bijvoorbeeld Brenninlcmeijer 1995, Van Dijk 1995 en 1997 voor bemiddeling en rechter, Huls & 
Kleiboer 1997, Cohen 1997 en Janssen, Van Elk en Werter 1997 voor bemiddeling en rechtshulp. 
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draagkrachtigen ontstaan en dat ongelijkheidscompensatie achterwege blijkt. Welke 
eisen bij aanvang van de experimenten werden gesteld, zal precies moeten worden 
vastgesteld. 

Ten slotte is het inpassen van experimenten in een bestaande praktijk 
gebonden aan de beperldngen van het veld. Met andere woorden er zal gewerkt 
worden binnen een context die deels als gegeven dient te worden beschouwd. In 
welke mate en op welke wijze betrokkenen kunnen en zullen participeren is moeilijk 
te voorspellen. De nieuwe pralctijk moet zich uitkristalliseren. 
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3 VIER EXPERIMENTEN MET MEDIATION 

In Nederland wordt op een aanzienlijk aantal plaatsen met mediation 
geexperimenteerd. In dit onderzoek worden vier experimenten gedvalueerd waarbij 
het Ministerie van Justitie betrokken is. Bij twee van deze experimenten kan in een 
vrij vroeg stadium naar mediation worden verwezen: twee Buro's voor Rechtshulp 
werken hieraan mee (Arnhem/Nijmegen en Den Bosch). De twee andere 
experimenten hebben met rechtbanken van doen, waarbij zowel de Amsterdamse 
kort geding-rechters als de rechters van de rechtbank Zwolle naar mediation kunnen 
verwijzen. De vier experimenten zijn ook op een andere manier te onderscheiden. 
Bij twee van de onderzochte experimenten maalct de mediator deel van de rechtbank 
(Zwolle) respectievelijk het Buro voor Rechtshulp (Arnhem/Nijmegen) uit (in 
house), terwijl bij beide andere experimenten geschillen naar mediators buiten de 
rechtbank (Amsterdam) respectievelijk buiten het Buro voor Rechtshulp (Den Bosch) 
worden verwezen (out house). 

De vier experimenten hebben gemeen dat het initiatief zo niet van het 
Ministerie van Justitie kwam dan toch in elk geval door het ministerie werd 
gesteund. 1  Het streven van het ministerie om experimenten met mediation mogelijk 
te maken kende enige gronden, die ook door een deel van de overige betrokkenen 
min of meer werden gedeeld. In de eerste plaats acht het ministerie het noodzakelijk 
dat mediation als wijze van conflictoplossing naast de traditionele rechterlijke 
procedure zou worden ontwilckeld. Gunstig is in dit licht dat een deel van de 
ambtenaren van het departement door het idee van mediation was gegrepen. Daarbij 
is te wijzen op de maatschappelijke ontwilckelingen in Nederland en op ervaringen in 
en bezoeken aan het buitenland. "ADR speelt in op c.q. stimuleert de behoefte van 
mensen om zelf verantwoording te nemen voor hun conflicten en de oplossing 
hiervan, ten einde een oplossing te verlcrijgen waar betrolckenen zelf voor ldezen en 
waar zij ook achter staan." 2  In de tweede plaats was de aantrekkelijkheid van 
mediation in de ogen van het departement zeker ook denkbare vermindering van de 
belasting van de rechterlijke organisatie. 3  

1 	In de tekst dient waar de term `ministerie' wordt gebruikt, steeds `Ministerie van Justitie' te worden 
gelezen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

2 	Projectplan Buro voor Rechtshulp Arnhem 1996:2. 
3 	Zie onder meer Stutterheim (1997). Het antwoord op de vraag of mediation tot bezuinigingen zal 

kunnen leiden, is ons inziens van zo veel factoren afhankelijk die geen onderwerp van het onderhavige 
onderzoek zijn, dat wij dit antwoord met zullen trachten te formuleren. 



3 Vier experimenten met mediation 	 20 

3.1 Experimenten bij twee Burn's voor Rechtshulp 

Het ministerie van justitie initieerde in 1995 de experimenten bij de twee Buro's 
voor Rechtshulp, met een schuin oog op de Verenigde Staten van Noord-Amerilca. 
Daarop volgde overleg van het ministerie en de directeuren van het Buro voor 
Rechtshulp van Den Bosch en Arnhem alsmede de directeuren van de Raden voor 
Rechtsbijstand in de arrondissementen Den Bosch en Arnhem.' Het uitgangspunt 
was de stelling ten aanzien van sommige problemen: "Kan ADR een altematief 
aanbod naast de gewone geschillenbeslechting zijn? In onze pralctijk lcwamen 
situaties tegen waarover we dachten: moeten we daarrnee nu naar de rechter toe? Is 
er geen andere mother om het op te lossen?" 3  

De reden om de Raden voor Rechtsbij stand bij het initiatief tot de 
experimenten te betrekken, lag in de taken die de Ftaden zouden gaan vervullen. In 
de eerste plaats zouden zij het experiment begeleiden, zowel in de 
begeleidingscommissie als wat betreft het toezicht op de juiste invulling van de 
formulieren. In de tweede plaats zouden de Raden moeten goedkeuren welke zaken 
zouden worden bemiddeld. Daarbij is de doelgroep in financiele zin van belong. In 
de derde plaats zou goedkeuring van de Raad nodig zijn, indien de bemiddeling 
meer dan het voorziene aantal uren in beslag zou nemen. 

De eerste traceerbare bijeenkomst in verband met het experiment was in 
augustus 1995, op aandrang van het ministerie. De Buro's voor Rechtshulp Den 
Bosch en Arnhem werkten in de voorbereidingsfase van het experiment samen, met 
onder meer als gevolg dat de beide Buro's voor Rechtshulp nagenoeg identieke 
plannen ontwikkelden. 

Het ministerie besloot dat burojuristen in geval van mediation niet als 
adviseur mogen optreden, omdat het ministerie in dat geval twee maal betaalt (voor 
de mediator en voor de adviseur). Wel zou een rechtzoekende na het misluldcen van 
de mediation bij het buro voor advies moeten kunnen terugkomen. 

Het doel van beide experimenten was gedurende een jaar 40 geschillen via de 
methode van altematieve conflictbeslechting op te lossen. In het Amhemse 
Projectplan is te lezen: "Concreet luidt de doelstelling dat in 90% van de behandelde 
zaken de rechtszoekende tevreden is over de geboden mogelijkheid en de ADR 
procedure. In 70% van de gevallen zal er sprake zijn van een structurele oplossing 
van het geschil." In het plan voor Den Bosch wordt als doe 70% tevredenheid 
onder de rechtzoekenden genoemd. De keuze voor rechtsgebieden was identiek en 
sloot aan bij twee van de belangrijke aandachtsgebieden van de Buro's voor 

4 	Op de vraag waarom Arnhem en Den Bosch voor de experimenten zijn uitgekozen, hebben wij geen 
duidelijk antwoord gekregen. Mogelijk had dit niet zozeer met de Buro's voor Rechtshulp alswel met 
de Raden voor Rechtsbijstand te waken: die in Arnhem en Den Bosch hadden de beheermatige 
problemen rond de gefinancierde rechtsbijstand reeds opgelost. Voorts lijkt de persoonlijke motivatie 
van de betrokkenen, zowel binnen de Buro's als binnen de Raden niet onbelangrijk. 

5 	Aldus een van de geinterviewde burojuristen. 
6 	Projectplan Burn voor Rechtshulp Anthem 1996:4. Opmerkelijk is in deze doelstelling dat slechts de 

tevredenheid van ein der partijen: "...de rechtszoekende... •  (enlcelvoud) voorkomt. Voorts is 
ongedefinieerdwat onder deze "...tevredenheid..." en "...een stnicturele oplossing van het geschil..." 
moet worden verstaan. 



3 Vier experimenten met mediation 	 21 

Rechtshulp: arbeidsrechtelijke en huurrechtelijke problemen. 
Ten einde intern de bekendheid van mediation te vergroten en het experiment 

een kans van slagen te geven hebben ook de overige buro-juristen enige opleiding 
gelcregen. Er was een dag externe opleiding, verzorgd door het Centrum voor 
Conflicthantering in Den Haag (CVC), waarbij ook de burojuristen van het Buro 
voor Rechtshulp Den Bosch aanwezig waren. Daarna organiseerden de beide 
burojuristen, destijds nog in opleiding tot mediator, een middag voor de 
burojuristen. Dat werd een vooral "...papieren verhaal..." . 7  VOOrtS is een 
uitgebreide registratie ontwikkeld die enerzijds de burojuristen alert moest houden en 
anderzijds evaluatie van de experimenten mogelijk moest maken. 

Voor de beleidsmatige keuze vooraf naar soort rechtsgebieden is aansluiting 
bij de reeds bestaande expertise van de burojuristen gezocht. Uiteindelijk werden 
huurrecht en arbeidsrecht aangewezen. 

Voor beide experimenten werd bepaald dat de conflictanten een eigen 
bijdrage van f 100 moesten betalen. De overige kosten kwamen voor rekening van 
het ministerie. 

Er is een begeleidingscommissie ingesteld, die beide experimenten 
begeleidde. Traceerbaar is deze begeleidingscommissie drie keer bij ellcaar gekomen, 
op 26 juni 1996, 19 november 1996 en 9 april 1997. Volgens de betrokkenen zou 
deze commissie zelfs vier keer per jaar bijeenkomen. 

In de oorspronkelijke opzet was weliswaar in een evaluatie voorzien doch de 
evaluatiecriteria waren niet geformuleerd. De experimenten gingen derhalve van start 
terwijl er niet met het oog op evaluatiecriteria kon worden geregistreerd. In de loop 
van 1997 en derhalve ruimschoots nadat de experimenten van start waren gegaan, 
heeft een onderzoeker van het WODC 8  de beide Buro's voor Rechtshulp bezocht en 
een onderzoelcsplan geformuleerd. Dit plan was zeer kwantitatief georienteerd. Het 
aantal mediation-gevallen is echter zo beperkt dat kwantitatief onderzoek onmogelijk 
is. 

Dit laatste heeft ertoe geleid dat het Buro voor Rechtshulp Den Bosch de 
registratie lopende het experiment meer op de verwijsfase is gaan richten en mede 
naar aanleiding van gesprekken met de bovenbedoelde WODC-onderzoeker met 
vaste antwoordcategorieen is gaan werken. Hierover hebben de beide Buro's voor 
Rechtshulp overlegd, waarna zij hebben besloten dezelfde registatieformulieren te 
gaan gebruiken. 

3.1.1 De in house mediation bij het Buro voor Rechtshulp Arnhem 

Zoals gezegd, ging in 1995 na het aanvankelijke initiatief van het ministerie overleg 
van start tussen de directeur van de Rand voor Rechtsbij stand Arnhem en de 

7 	Zouden de mediators nogmaals zo'n middag organiseren, dan zou veel meer van rollenspelen gebruik 
worden gemaakt, aldus een van de mediators. 

8 	WODC staat voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum dat onderdeel van het 
Ministerie van Justitie is. 
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directeur van het Buro voor Rechtshulp cm ADR-ideeen te ontwildcelen. 9  Vrij snel 
(1995) ontstond een samenwerking met het Buro voor Rechtshulp Den Bosch, met 
als uitkomst dat de beide buro's een grotendeels identiek Projectplan (ook: Plan van 
Aanpak) hebben geformuleerd (januari/februari 1996, behandeld in juni 1996).' 
Dit Projectplan is na overleg met het ministerie enigszins aangepast. 

De beide plannen verschillen slechts op een punt aanzienlijk: de in house 
structuur in Arnhem en de out house structuur in Den Bosch. Hoewel tijdens de 
eerste besprelcingen het niet geheel duidelijk was of het interne of exteme 
bemiddelaars zouden worden, lichtte een van de burojuristen de keuze voor in house 
bemiddeling aldus toe: "Ik zag dat advocaten op hun lcantoor ook bemiddelaar zijn. 
Ik dacht, waarom zou dat bij het buro anders moeten? Waarom zou een jurist van 
het Bum voor Rechtshulp niet tegelijkertijd ook bemiddelaar lcunnen zijn? Op grond 
van die gedachte is uiteindelijk de keuze gemaakt cm het intern te houden." Na 
intern beraad wilde men wel aan het experiment meewerken als ze daar, aldus een 
van de geinterviewden van het Arnhemse Buro voor Rechtshulp, "...uiteindelijk iets 
voor teruglcregen. Zo willen wij onze insteek kiezen. Dat is voor ons de achtergrond 
geweest zodat we twee bemiddelaars in de zak hebben." De in house structuur 
betekent dat in Arnhem twee burojuristen de geschillen medieren die de andere 
burojuristen verwijzen. 

Een van de dreigende gevaren van de in house mediator was het waarmalcen 
van onafhankelijkheid van de mediator naar buiten toe. Het meest direct is hierbij te 
denken aan het interne overleg tussen de mediator en de burojurist, omdat daardoor 
twijfels over de onpartijdigheid van de mediator zouden kunnen ontstaan. 11  Een al 
te innig contact tussen mediator en de behandelend buro-jurist diende te worden 
vermeden. Uit het letterlijke verslag van een groepsinterview: 

Bemiddelaar: "We hebben het zo gescheiden. Ik doe alleen bemiddelingen die 
uit Nijmegen komen, waarvan we van te voren ook niets weten en in overleg 
ook niets van horen. Die zijn dus puur neutraal als ze binnenkomen en 
andersom ook. Die veiligheid hebben we ook ingebouwd." 
Burojurist: "En er vindt geen overleg pints tussen de juristen en 
bemiddelaar, inhoudelijk, over die lcwestie." 
Bemiddelaar: "En dat wordt ook helemaal gescheiden behandeld door ons 
allemaal." 
Burojurist: "hoewel die indruk naar buiten toe iets anders is, maar toch moet 
ik zeggen dat het intern vrij zuiver is gegaan." 

De organisatorische oplossing was de combinatie van het beschikken over twee 

9 	Het Buro voor Rechtsbulp Arnhem heeft 13 juristen in dienst, tezamen goed voor 10 full time 
formatieplaatsen. Het buro bedient een 1.800.000 inwoners. 

10 	Voorts is in het licht van deze samenwerking van belang dat er in november 1997 een afstemming 
van de registratieformulieren tussen Buro voor Rechtshulp Arnhem en Buro voor Rechtshitip Den 
Bosch is geweest. 

11 	Dit probleem is ook bekend van samenwerkingsverbanden van notarissen en advocaten, die 
respectievelijk onpartijdig en partijdig (heten te) zijn, en respectievelijk veelal aan beide partijen 
danwel aan slechts 66n partij hun diensten aanbieden (zie Kocken 1997/1). 
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interne mediators en het gegeven dat het Buro voor Rechtshulp Arnhem twee 
tamelijk gescheiden opererende vestingen kent: Arnhem en Nijmegen. Zo werd 
afgesproken dat de mediator van een van de beide vestigingen niet als mediator zou 
optreden in zaken die door de eigen vestiging zouden worden doorverwezen. Dat wil 
zeggen dat de Arnhemse mediator in Nijmegen voor geschillen met `Nijmeegse' 
partijen zou optreden, en visa versa. Een tweede barriere tegen (de schijn van) 
partijdigheid en intern overleg was de keuze van de locatie: niet op het Icantoor van 
het buro maar elders in de stad zouden de mediators hun werk uitvoeren. In Arnhem 
werd een hotel in de buurt van het station, en in Nijmegen een conferentie-oord. 
Tenslotte Icregen de mediators eigen telefoon- en faxnummers. 

In het plan werd ook de mogelijkheid opgenomen dat de behandelend buro-
jurist tijdens de loop van de bemiddeling nog eens kan overleggen met zijn 
oorspronkelijke client. Hiermee trachtte men te anticiperen op een verwachte 
ongelijlcwaardigheid van partijen tijdens de bemiddeling. 

Voor de start van het experiment was er nog geen burojurist met een 
mediation-opleiding. Derhalve moest worden besloten wie de opleiding zou gaan 
volgen. Het departement achtte het niet verstandig indien men van slechts den 
interne mediator gebruik zou maken, omdat het experiment te Icwetsbaar zou zijn. 
Het werden uiteindelijk twee buro-mediators. Op de vestiging in Nijmegen waren er 
twee Icandidaten; het lot besliste wie van hen mediator zou worden. Op de vestiging 
Arnhem was er slechts een lcandidaat. De aspirant mediators volgden beide de CVC-
opleiding en schreven zich bij het NMI in.' 

Besloten werd dat de Raad voor Rechtsbij stand (formed l voorat) toestemming 
tot een mediation zou moeten geven en dat de mediators 6 a 8 uur per mediation 
mochten besteden. Als meer tijd nodig zou zijn, zou de Raad voor Rechtsbijstand 
toestemming moeten geven. 

Het werd noodzakelijk geacht dat er een registratie van de bemiddelbare en 
bemiddelde geschillen zou worden bijgehouden. Eerst werd met een lang en een kort 
formulier gewerkt. Deze registratie werd in Arnhem als `te veel ophoudend' gezien. 
Op basis van deze klacht is door de beide Buro's en de begeleidingscommissie een 
nieuw formulier gemaalct. Doel van de registratie was zoveel mogelijk informatie 
over bemiddelbare en bemiddelde zaken te verzamelen. Uiteindelijk registreren de 
burojuristen op verschillende formulieren waarom een zaak al dan niet voor 
mediation geschikt is." 

De financiering door het ministerie bestond enerzijds uit het betalen van de 
opleiding tot mediator en anderzijds uit tijd voor de mediators en voor 
administratieve ondersteuning. In Arnhem is 0,2 fte administratie verlcregen en 
worden de mediators geacht 240 uur per jaar feitelijk aan het bemiddelen te 

12 	NMI staat voor het Nederlands Mediation Instituut dat in Rotterdam is gevestigd. Het NMI informeert 
over mediation en stimuleert de ontwilckeling daarvan. Bovendien stelt het NMI eisen aan de 
opleidingen en schrijft in het NMI-register slechts die mediators in die een door het NMI erkende 
opleiding met succes hebben afgerond. 

13 	Zie verder 4.1.1. Overigens riepen de registratie-eisen irritatie op: er werd al per zaak tijd geschreven 
en er moesten dagstaten worden bijgehouden. Na enige tijd ontstond ook teleurstelling over het 
geringe resultaat waardoor de gehele registratie-inspanning op slechts weinige zaken lcwam te rusten. 
Dit geldt ook voor Den Bosch. 
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besteden. 
Het subsidieverzoek werd in december 1995 naar het ministerie gezonden. 

Uiteindelijk startte het experiment in januari 1997, zodat in de mediators in 1997 in 
total 40 bemiddelingen mochten doen. 

3.1.2 Het Buro voor Rechtshulp Den Bosch 

Het Buro voor Rechtshulp Den Bosch heeft 10 juristen en kent een veelheid aan 
activiteiten, zoals 4 a 5 penitentiaire spreekuren, een nevenvestiging in Oss en 
spreekuren in onder andere Boxtel, Veghel en Uden. Er zijn afspraalcspreekuren 
waar redelijk geordende problemen worden behandeld, en inloopspreelcuren met 
"...schoenendoos-problemen...". In total zijn er jaarlijIcs 10.000 spreekuur-
contacten. Tij dens dew spreekuren worden ca. 1.100 zaken ingenomen, waarvan, 
zoals reeds is vermeld, sinds de start van het experiment 400 huur- en arbeidszaken 
in de `verkorte registratie' zijn opgenomen. Voorts leiden ca. 270 van dew 1.100 
ingenomen zaken tot een toevoeging (van een burojurist). 

Zoals gezegd hebben beide Buro's voor Rechtshulp in samenspraak elk een 
projectplan ontwilckeld. In Den Bosch had dit plan de titel ADR Experiment 's 
Hertogenbosch. Het belangrijkste verschil tussen beide projectplannen is de out 
house structuur in Den Bosch tegenover de in house structuur in Arnhem. De out 
house structuur in Den Bosch betekent dat het Buro voor Rechtshulp voor externe 
bemiddelaars koos en voor zichzelf als Mak zag het selecteren van geschilcte 
geschillen en het naar de mediator toeleiden van clienten. In Den Bosch had men 
enige bezwaren tegen de in house structuur van Arnhem. In house zou in de eerste 
plaats betekenen dat de burojuristen met een dubbele pet op functioneren: "Op het 
ene moment zijn wij raadsman van iemand en op het volgende moment presenteren 
wij ons als onafhankelijk bemiddelaar. Dat leek ons in ieder geval extern slecht uit 
te leggen en weinig bij te dragen aan de geloofwaardigheid van de onafhankelijkheid 
van de bemiddelaar." Dit zou met name voor de tegenpartij (niet de client van het 
Burn voor Rechtshulp) een probleem kunnen zijn. In de tweede plaats werd het 
noodzakelijk geacht dat de mediator onafhankelijk zou zijn en dus niet in dienst van 
dezelfde stichting als een der adviseurs zou zijn. Uitbesteding was daarom wenselijk. 
In de derde plaats achtte men het onwenselijk dat het concept van de 
vaststellingsovereenkomst aan het einde van de mediation door een burojurist als 
raadsman zou worden beoordeeld, tenvijl die overeenkomst door een collega 
burojurist als mediator zou zijn opgesteld. 

Als nadeel van de out house mediation werd in Den Bosch overigens wel 
onderkend dat de aandacht van de burojuristen niet dagelijks (in de wandelgangen en 
aan de lunch) op mediation zou zijn gericht. De betrokkenheid van de burojuristen in 
Den Bosch kreeg op twee manieren vorm. Allereerst Icregen zij, zoals gezegd, met 
de burojuristen uit Arnhem en Nijmegen een dag opleiding van externe deskundigen 
(zie 3.1.1). De Bossche juristen achtten dit een zeer nuttige ervaring "...omdat je als 
jurist een heel juridische invalshoek krijge Bemiddeling bleek iets anders te zijn 
dan onderhandelen en wat water in de wijn doen om tot een oplossing te komen. 
Voorts, en veel belangrijker met het oog op de alertheid van de juristen, is de 
zelfregistratie die het Bossche buro ten dele zelf had ontwikkeld. Dat geldt in elk 
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geval voor de stickers die de burojuristen tijdens de contacten op het 
inloopspreekuur moeten opplalcken (zie 4.1.2). 

Er zijn uiteindelijk twee exteme mediators bij het experiment betroldcen. De 
keuze voor deze mediators was een vrij toevallige. Tijdens interviews met beide 
mediators bleek dat beiden op eigen initiatief ter aanvulling van hun beroepsmatige 
werk de CVC-opleiding hadden gevolgd en na de afronding daarvan het "...old boys 
network..." belden, onder meer de Buro's voor Rechtshulp en de Raad voor 
Rechtsbij stand. 14  

Het experiment startte in februari 1997, hoewel de eerste 
registratieformulieren uit september 1996 dateren. Het ministerie nam de 
financiering van het experiment voor zijn rekening, te weten de ontwikkeling van 
een informatiefolder en administratieve ondersteuning, terwijl het ministerie tevens 
de honoraria van de mediators grotendeels zou betalen. De subsidiebeschilddng van 
het ministerie is als het instellingsbesluit te beschouwen. 

3.2 Experimenten bij twee rechtbanken 

De beide experimenten hebben gemeen dat een rechter de partijen tijdens een 
juridische procedure voorstelt te proberen het geschil met behulp van mediation op 
te lossen. Er zijn evenwel enkele verschillen aan te wijzen waarop wij voorafgaand 
aan de individuele beschrijvingen willen wijzen. In Zwolle was het in eerste instantie 
een rechter uit de sector bestuursrecht die het experiment feitelijk droeg; later zijn 
ook vanuit de civiele sector geschillen aangedragen. In Amsterdam ging het van 
meet af aan om kort geding-rechters die tijdens het kort geding konden voorstellen 
mediation te beproeven. Een ander opmerkelijk verschil (dat hieronder nog uitvoerig 
ter sprake komt) is de opzet van de mediation. Zwolle heeft voor een in house 
mediator gekozen, waardoor de rechtbank Zwolle min of meer het lcarakter van een 
multi door court house lcreeg. Ook de mediation zelf wordt in Zwolle in het gebouw 
van de rechtbank georganiseerd, opnieuw in house. In Amsterdam is in overleg met 
de plaatselijke orde van advocaten ervoor gekozen geschillen naar out house 
mediators te verwijzen, en wel door in de informatiemap een lijst met bij het NMI 
ingeschreven mediators uit de regio Amsterdam op te nemen. 

Met de kennis van deze basisverschillen zijn naar verwachting de 
onderstaande beschrijvingen van beide experimenten beter te plaatsen. 

3.2.1 De in house mediation bij de Rechtbank Zwolle 

In 1994 raakte een rechter uit de sector bestuursrecht door mediation gefascineerd. 
Zij volgde in haar eigen tijd en deels op eigen kosten de CVC-opleiding ('94-'95). 
Dat leidde ertoe dat deze rechter vanaf 1995 af en toe informed l als mediator optrad: 
zij trok haar toga uit, kwam van het podium af, herschikte de tafels en ging met de 

14 	Beide mediators kenden de wereld van de gefinancierde rechtshulp. De ene omdat hij vroeger bij een 
landeliljke koepel had gewerkt, de andere omdat hij tevens advocaat was. 
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betrokkenen aan tafel zitten. Zij what dat zij in die tijd zo'n 5 keer heeft 
bemiddeld. 15  Eveneens in 1994 maalcte het Hoofd Gerechtelijke Ondersteuning 
(HGO) van de rechtbank Zwolle een studiereis naar de VS en raalcte ook in de ban 
van mediation (1994). Na zijn terugkomst organiseerde hij met de genoemde rechter 
een aantal ADR-lunches (3 a 4). Met andere woorden, in het midden van de jaren 
'90 was er zowel belangstelling binnen de rechtbank als een beginnende pralctijk van 
in house bemiddeling.' 

De ADR-lunches leidden tot een werkgroep ADR die op 26 maart 1996 van 
start ging. In deze werkgroep zaten enige rechters uit diverse sectoren, onder wie 
een van de vice-presidenten, en de nieuwe HGO. Een van de leden van dew 
werkgroep schreef vervolgens een projectplan dat na kleine wijzingen van de hand 
van de (toen nog informele) rechter-mediator bij het ministerie werd ingediend. Het 
projectplan was een institutionalisering van de gegroeide praktijk. Het ministerie 
stemde toe en was bereid het experiment te financieren: 100% in het eerste jaar en 
50% het tweede jaar. Per jaar gaat het om een f 70.000, te weten een dag per week 
voor de mediator en den dag per week administratieve ondersteuning. In Zwolle was 
de keuze voor de persoon van de rechter-mediator vrij simpel: in de rechtbank 
Zwolle was zij (eertijds) de enige met een mediation-opleiding. De in house 
mediator in Zwolle werkt met haar vaste griffier samen, hoewel een enkele keer een 
RAIO diens plaats inneemt. Sinds de start van het experiment zijn er twee andere 
rechters uit de rechtbank Zwolle als mediator bij het NMI ingeschreven. In 
voorkomende gevallen kunnen zij ook als (co-)mediators optreden. De eerste co-
mediation is onlangs van start gegaan. 

Er is in Zwolle vervolgens een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande 
uit enige rechters en het voormalige Hoofd Gerechtelijke Ondersteuning. Sommige 
van hen waren ook lid van de bovengenoemde ADR-werkgroep geweest. Met dew 
vrij omvangrijke interne begeleidingscommissie streefde men naar een interne 
institutionele verankering van het experiment. 

Aanvankelijk was bij de rechters de receptie van het idee van mediation 
verschillend. Een deel van de rechters stond positief tegenover mediation. Een ander 
deel oordeelde dat recht recht was, dat de rechtspraak goed werkte en dat er geen 
behoefte aan dergelijke experimenten bestond. Een laatste deel van de rechters 
oordeelde dat mediation reeds jaren onderdeel van bun rechterlijke praktijk was en 
dat zij derhalve evenmin behoefte aan dit nieuwe instrument hadden. Vooral de 
civiele sector zou bemiddeling in het algemeen niet als iets nieuws zien en 
bemiddeling als concurrent van de eigen informele oplossingswijzen tijdens 
comparities beschouwen. 

Dit leidde ertoe dat men in Zwolle bij de start van het experiment 
beleidsmatig voor rechtsgebieden bestuursrecht en ambtenarenrecht heeft gekozen. 
Dew keuze heeft volgens een van de geinterviewden vermoedelijk met de 'Wet van 
de versnellende achterstand' te maken. Anders dan in de civiele procedures hebben 

15 	De president van de rechtbank had hiervoor toestemming gegeven. Deze instemming achtte de 
rechter-mediator noodzakelijk om in geval van klachten institutionele steun te hebben. 

16 

	

	Bij de Raad voor de Kinderbescherming in Zwolle loopt een vergelijkbaar experiment. Samenwerking 
is vooral wegens problemen road de financiering mislukt. 



3 Vier experimenten met mediation 	 27 

de bestuursrechters weinig mogelijkheden om partijen tot een schilddng te brengen. 
Voor de sector bestuursrecht is mediation werkelijk een toevoeging aan de bestaande 
rechtspraalcpralctijk. Het 'can echter ook zijn dat deze scheiding verwijst naar twee 
verschillende culturen van civiele rechters respectievelijk bestuursrechters. 

Mediation werd in Zwolle aanvankelijk nauwelijks actief gestimuleerd, in de 
zin dat de potentiele doorverwijzers werden aangespoord op medieerbare zaken alert 
te zijn. De rechter-mediator gaf aan dat in het begin dit stimuleren overbodig was, 
omdat zij aan de naar mediation verwezen zaken haar handen vol had. Zij noemde 
daarbij het argument dat zij als mediator steeds op korte termijn beschikbaar moest 
zijn en lange wachttijden haaks op het mediation-model staan. Langzamerhand 
begonnen echter steeds meer rechters zaken door te sturen, aanvankelijk vooral uit 
de bestuurssector. Overigens heeft de rechter-mediator wel een informerend 
`verhaaltje' geschreven dat rechters "...op aanvraag..." kunnen lcrijgen. Voorts heeft 
zij zelf een video van ca. 17 minuten gemaakt waarin mediation wordt verduidelijkt. 
Zij organiseert tegenwoordig bijeenkomsten met groepen rechters of andere 
beroepsbeoefenaren waarop zij de video laat zien en mondeling toelicht wat 
mediation is en welke mogelijkheden mediation in zich draagt. Te zijner tijd komt er 
een folder over mediation, die aan de partijen zal lcunnen worden uitgedeeld. 

In Zwolle zijn er geen extra kosten verschuldigd, indien de conflictanten op 
het voorstel tot mediation ingaan. Dit heeft met het streven te maken de bekendheid 
van en met mediation te vergroten. Vanuit het oogpunt van de conflictanten is 
mediation evenwel niet gratis: men heeft reeds griffierechten' betaald en men moet 
eventueel een advocaat betalen." 

In tegenstelling tot de andere drie experimenten wordt in Zwolle de NMI-
mediation-overeenkomst niet gebruikt. Wel maakt de mediator met de betrokkenen 
`werIcafspraken' die in grote lijnen op de NMI-mediation-overeenkomst neerkomen. 
Evenmin mondt de mediation uit in een vaststellingsovereenkomst; vanzelfsprekend 
worden er wel `eindafspraken' gemaalct die doorgaans in een proces verbaal worden 
vastgelegd. 

Weliswaar wordt in het projectplan op verschillende plaatsen de noodzaak of 
wenselijkheid van evaluatie genoemd, het bestaan van een duidelijk initieel 
geformuleerd doel (proces of uitkomst) is niet gebleken. Wel zijn er evaluatie-
formulieren ontwikkeld, waarin onder meer een 'checklist bemiddeling' is 
opgenomen. Deze checklist wordt meestal in een gesprek tussen de mediator en de 
initiele rechter ingevuld. Daarnaast is er een vragenformulier dat achteraf naar de 
betrokkenen wordt gestuurd. Dossieronderzoek leerde dat de meeste formulieren 
door de gemachtigden (meest advocaten) zijn ingevuld en slechts een keer door de 
eiser en den keer door de verweerder in de oorspronkelijke procedure. 

17 	De griffierechten in het bestuursrecht zijn overigens in vergelijking met een civiele procedure relatief 
gering (f 50 tot f 200). 

18 	In de vaststellingsovereenkomstaan het slot van de bemiddeling worden doorgaans ook afspralcen over 
de verdeling van bijkomende kosten gemaakt (advocaten en griffierecht). 
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3.2.2 Court-annexed mediation bij de Rechtbank Amsterdam 

Het initiatief om te proberen sommige kort gedingen via mediation op te lossen is 
uitgegaan van de portefeuillehouder ADR van de Amsterdamse Orde van Advocaten. 
Deze benaderde de rechtbank Amsterdam begin 1997. Orde en rechtbank hebben 
uitvoerig overlegd. "Tussen de Amsterdamse rechtbank en de Amsterdamse orde van 
advocaten zijn in het kader van een experiment afspraken gemaalct over mediation 
als alternatief voor verder procederen. (...) Dat de orde en de rechtbank het 
experiment graag mogelijk maken houdt niet in dat zij verantwoordelijk zijn voor het 
welslagen van mediations."' Besloten werd om het experiment in de vorm van een 
zogenaamde court-annexed mediation op te zetten: "Op initiatief van de rechter aan 
wie een geschil wordt voorgelegd en van welk geschil de rechter prima vista meent 
dat het zich leent om door middel van mediation tot een oplossing te worden 
gebracht, komt een mediation-overeenkomst tot stand."' Men ging ervan uit, aldus 
het Protocol mediation, dat mediation een "...snelle en kostenbesparende methode 
van conflictoplossing..." was waarbij partijen zelf de oplossing van hun geschil 
moesten vinden. 

De bedoeling was dat de kort geding-rechtern of een van de partijen tijdens 
de behandeling van een geschil in kart geding de mediation zou lcunnen voorstellen. 
De reciter zou vervolgens de partijen en hun advocaten informatie verschaffen. 
Daartoe stelde de Rechtbank Amsterdam een informatiemap samen. Deze 
informatiemap bevatte zes documenten: 
1 	Telcst Mediation als alternatief voor de civiele procedure bij de rechter 
2 	Protocol mediation 
3 	Standaardovereenkomst court-annexed mediation 
4 	NMI-mediation reglement 1995 
5 	Gedragsregels voor de mediator die in het register van mediators van het 

NMI is opgenomen 
6 	Een lijst met (bij het NMI ingeschreven) mediators in de regio Amsterdam 
Voor zover het geschil door een NMI-mediator zou worden behandelend, zijn de 
documenten 3, 4 en 5 van belang. Als de betroklcenen ter terechtzitting over de 
mediator overeenstemming bereiken, zou men trachten op datzelfde moment (stante 
pede) een eerste afspraak te maken, liefst binnen acht dagen. 

Zoals gezegd, heeft de rechtbank Amsterdam in de informatiemap een 1ijst 
met bij het NMI geregistreerde mediators opgenomen. 22  De selectiecriteria waren 

19 	Aldus staat in de hierna nog te bespreken informatiemap van de Rechtbank Amsterdam te lezen, meet 
in het bijzonder in Mediation als alternatief voor de dviele procedure bif de rechter, dat is gebaseerd 
op een eerdere tekst (Doeleman 1997). 

20 	Protocol mediation. Amsterdam: Rechtbank Amsterdam, 1997. Deze court annexed mediation is een 
specifieke vorm van out house mediation, zoals deze ook in Den Bosch bij het Buro voor Rechtshulp 
is opgezet. 

21 	De rechtbank Amsterdam kent een kort geding-sectie van 3,5 full time rechter. 
22 	De Rechtbank Amsterdam heeft fen mediator in huis: een rechter die op eigen kosten en in eigen tijd 

de opleiding bij Hans&Hans heeft gevolgd. Deze rechter wordt nooit ingeschakeld, hoewel een van 
de geinterviewde rechters suggereerde dat de Rechtbank voor eigen Icas ook in house mediation zou 
kunnen gaan aanbieden; wel zouden ter vermijding van concurrentievervalsing de NMI-tarieven 
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(naast inschrijving bij het NMI) uitsluitend geografisch: hoofdzakelijk uit Amsterdam 
en deels uit het Gooi. Op de lijst staan 40 namen, van wie 60% advocaat is. De 
overigen zijn (management) consultants (3), (bedrijfs)juridisch adviseurs (3), 
(register)accountants (2), een notaris, een beleidsmedewerker, een architect, een 
ondernemer, een arts en een register accountant.' 

Indien tot mediation zou worden besloten, zou de rechter de zaak pro forma 
kunnen aanhouden. Dat betekent dat de rechtzaak een slapend bestaan krijgt maar 
kan terleven' indien de mediation zou misluldcen en een der partijen voorzetting 
van de rechtzaak zou vragen. In dat geval mag de informatie die de betrokkenen 
tijdens de mediation hebben prijsgegeven, niet in de procedure worden gebruikt. 

In het Protocol mediation wordt erkend dat de oplossing die in mediation 
wordt bereilct, van de juridische oplossing kan afwijken. Dit verschil moeten de 
betrokkenen eventueel zelf met behulp van hun raadslieden inschatten, terwijl zij niet 
van de mediator lcunnen verlangen dat deze de betrokkenen over hun juridische 
posities informeert. 

In het protocol zijn afspraken over de kosten vastgelegd. De kosten van de 
mediator (inclusief die van de eventuele co-mediator) zouden f 1.500 exclusief BTW 
belopen, indien de mediation niet meer dan twee dagdelen aan zittingen zou vergen. 
Bij een beslag tot vier dagdelen, zouden de kosten f 2.000 belopen. Zou meer tijd 
nodig zijn, dan moeten de partijen over de kosten onderling nadere afspraken 
maken. 

Aangezien het om out house mediation gaat, zijn er geen speciale 
organisatorische voorzieningen; evenmin is gebleken dat er specifieke project-
gebonden kosten zijn, die de Rechtbank vergoed lcrijgt, bij voorbeeld door het 
Ministerie van Justitie; noch is gebleken dat er een interne of externe 
begeleidingscommissie voor dit experiment is. 

Uiteindelijk is het experiment in juni 1997 van start gegaan. Van meet af aan 
was voorzien dat het experiment zou worden gedvalueerd. Dit komt in nr. 13 van 
het genoemde Protocol mediation naar voren: "Ter evaluatie van het experiment zal 
de rechtbank een register bijhouden van civiele zaken die pro forma worden 
aangehouden in verband met mediation. De rechtbank noteert in dat register zo 
mogelijk ook de afloop van de zaak (mediation geslaagd, royement, voortzetting van 
de behandeling door de rechter en vonnis."' In nr. 14 van het protocol staat dat de 
afspraken gedurende een jaar gelden en dat uiterlijk in december 1998 het 
experiment court-annexed mediation zal worden gedvalueerd, "...waarbij zo 
mogelijk ook de ervaringen van partijen, hun advocaten en de (co-)mediators worden 
betroldcen. In de voorzomer 1998 is een formulier ontwildceld dat de rechter moet 
invullen indien mediation ter zitting ter sprake is gebracht en dat onderdeel van het 
register zou worden. Dit formulier bevat naast de gebruikelijke gegevens (rechter, 
partijen, onderwerp van de zaak) enige specifieke vragen: 

moeten worden gehanteerd. Op onze vraag of dat in civiele zaken met een grote vordering als gevolg 
van het griffierecht geen zeer dure oplossing voor de rechtzoekenden zou kunnen worden, lijkt een 
nieuw thema te zijn geopperd. 

23 	Van 3 op de lijst opgenomen mediators is het beroep ons niet bekend. 
24 	Tijdens het onderzoek is ons met het feitelijke bestaan van dit register gebleken. 
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ZAAK AANGEHOUDEN VOOR OVERLEG? 
a) op de gang? 
b) tot latere datum? 
c) anders? 

RESULTAAT 
a) schikking ter zitting; 
b) schilddng op latere zitting zonder mediation; 
c) schilddng op zitting na mediation; 
d) royement buiten zitting zonder mediation; 
e) royement buiten zitting na mediation; 
f) vonnis gevraagd zonder mediation; 
g) vonnis gevraagd na (mislukte) mediation. 

Sinds april 1998 wordt dit register bijgehouden en -naar verluid- bevat het register 
(een ordner) medio 1998 een handvol formulieren van de pogingen geschillen naar 
mediation te verwijzen. Door de latere start is tevens de evaluatie-datum later dan 
eertijds is voorgenomen. 



4 Her verwijzen naar mediation 	 31 

4 HET VERVVIJZEN NAAR MEDIATION 

De oorspronkelijke onderzoeksopzet 
In de oorspronkelijke onderzoelcsopzet was de verwijzingsfase niet over het hoofd 
gezien doch Icreeg weinig aandacht. Die aandacht was het gevolg van inzichten in de 
bestaande theoretische literatuur over geschilverloop en geschilbeslechting. 
Doorgaans gaat men er van uit dat het geschil in het gehele verloop dient te worden 
overzien. Verloop en context van een geschil voorafgaand aan de bemiddeling 
kunnen voor mogelijkheden van bemiddeling in een geschil indicatief zijn. 
Aangezien de nadruk van het onderzoek op bemiddeling lag, lcwamen vragen over 
verwijzing vooral aan de orde als voortraject van zaken die uiteindelijk in een 
bemiddelingsfase terecht kwamen.-De verwijzingsfase werd slechts door enkele 
algemene vragen gedelct (zie 1.1). Het gaat daarbij vooral om de vragen wie, op 
welke wijze en op welke gronden zaken ter bemiddeling selecteert, in welke mate en 
op welke wijze aan partijen wordt bekend gemaalct dat bemiddeling mogelijk is; hoe 
partijen op deze bekendmalcing reageerden; en op welke gronden partijen voor 
mediation kozen? Al snel bleek, zoals hiervoor reeds is vermeld, dat het aantal 
verwijzingen en dus bemiddelingen gering was. Dat leidde tot het inzicht dat het 
noodzakelijk was meer aandacht dan voorzien aan de verwijzingsfase te besteclen. 

Enige analytische opmerkingen 
Van algemene (rechtssociologische en juridisch-praktische) bekendheid is dat van de 
vele onenigheden, twijfels, ruzies, conflicten, irritaties en dergelijke (kortom: sociale 
geschillen) die zich in de samenleving en in het samenleven voordoen, slechts een 
gecleelte een juridische vertaling Icrijgt. In de woorden van een van de geinterviewde 
mediators: "In deze wereld bestaan geen juridische problemen. Zij worden juridisch 
gemaakt." Het in juridische termen vertalen van een sociaal geschil betekent 
overigens niet dat deze juridische vertaling de juiste weergave van het sociale geschil 
is. Vooral ten aanzien van de emotionele en psychologische grondslag van geschillen 
vermag de juridische weg weinig tot niets. 

Zo is er een voorbeeld van een succesvolle mediation (die buiten dit onderzoek 
valt) waarin een werkgever met twee werlcnemers afzonderlijk een 
arbeidsrechtelijk probleem leek te hebben. Tijdens de mediation werden deze 
twee juridische geschillen `gevoegd', waarna bleek dat de grond van beide 
geschillen was dat de twee werlcnemers in het verleden een geheim gehouden 
relatie hadden gehad. De problemen die uit de beeindiging van die relatie 
voortvloeiden, en dus het sociale geschil uitten zich in de beide 
arbeidsrechtelijke geschillen. Danlczij het `voegen' werd het mogelijk dat de 
werlcnemers weer 'door een deur konden' waarmee de beide arbeidsrechtelijke 
geschillen (in elk geval tijdelijk) van tafel waren. Dit resultaat zou via de 
traditionele juridische lcanalen nimmer binnen bereik zijn gekomen. 
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De initiele juridische vertaling van het sociale geschil in een juridisch geschil is 
zeker niet probleemloos. Uit de literatuur is bekend dat doorgaans zich een groot 
aantal tussenschakels (naming, blaming, claiming) en informele 
bemiddelingspogingen heeft voltroldcen, voordat iemand zich als rechtzoekende bij 
een rechtshulpverlener meldt. Dat impliceert echter niet dat de juridische oplossing 
per se inadequaat of juist per se adequaat voor het onderliggende sociale geschil is. 
Het onderscheid tussen sociale geschillen en juridische geschillen leidt tot drie 
combinaties die hieronder worden besproken.' 

In de eerste pints brengen sommige sociale geschillen het nimmer tot een 
juridisch geschil, hoewel een dergelijke vertaling zeer adequaat zou kunnen zijn. Een 
reden is dat de conflictanten zelf op de gedachte moeten komen of worden gebracht 
ciat het sociale geschil in een juridisch geschil is te vertalen. Men denke bij 
voorbeeld an een hoge boom in de tuin van de buurman, op minder clan twee meter 
van de erfgrens, waardoor een tuin de gehele dag in de schaduw ligt; wanneer dit 
geschil slechts tot ergemis en woede leidt, zal het geschil nooit zijn juridische 
venvoording lcrijgen. Een andere reden is dat in het proces van juridisering in 
meerdere of mindere mate selectiemechanismen zijn ingebouwd (zoals bij de , Buro's 
voor Rechtshulp, bij advocaten, bij rechtsbijstandverzekeraars en - mede vanuit 
financieel oogpunt - bij de rechtzoekenden in het algemeen) zodat een geschil als 
bagatel-zaalc met een te gering belang wordt afgewezen, de rechtsgang op 
uiteenlopende gronden te duur is, of het geschil als juridisch irrelevant wordt 
bestempeld. Het recht heeft echter de laatste decennia van een grote flexibiliteit blijk 
gegeven, waardoor tegenwoordig sociale geschillen als rechtsprobleem worden 
beschouwd, die vroeger niet in de sfeer van het recht zouden zijn beland. Men 
denke slechts aan straatverboden, 'pech moet weg' en verlcrachting binnen het 
huwelijk. Ms een sociaal geschil niet in een juridisch geschil wordt vertaald, kan 
zo'n geschil het binnen de vier onderzochte experimenten nimmer tot bemiddeling 
brengen. 

In de tweede plaats zijn er sociale geschillen die juist danlczij dew 
selectiemechanismen wel en soms zelfs zeer doeltreffend tot een juridisch geschil 
brengen waarbij de juridische context voor een adequate oplossing kan zorgen. Men 
denke aan een nieuwe televisie die twee dagen na de aankoop spontaan in brand 
vliegt. Daargelaten de vraag of dergelijke sociale geschillen ook met behulp van 
mediation zouden lcunnen worden opgelost, de juridisering impliceert geen 
vervreemding van het sociale geschil. Men mag veronderstellen dat naar mate de 
betroldcenen van de adequaatheid van de juridische vertaling overtuigd zijn, de kans 
des te Ideiner is dat het geschil naar mediation wordt venvezen. Dew overtuiging 
die onderdeel van de mind set van de betroldcenen uitmaalct, kan mogelijk in de 
pralctijk een grote verklarende waarde hebben. 

In de derde plaats zijn er sociale geschillen die weliswaar tot juridisch geschil 
lcunnen transformeren maar waarbij het juridische traject nimmer een adequate 

1 	Er is een vierde combinatie denkbaar: juridische geschillen die bet nooit tot sociaal geschil hebben 
gebracht. Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat juristen (anders dan in de collegebanken) met 
dergelijke problemen worden geconfronteerd, hoewel wij beseffen dat dit oordeel mede van de 
gehanteerde definitie van 'sociaal geschil' afhankelijk is. 
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oplossing zal kunnen bieden. Mediation zou voor deze groep sociale geschillen bij 
uitstek geschilct zijn. Dit heeft vermoedelijk niet alleen met de kenmerken van het 
sociale geschil te maken maar ook met de kernmerken en mogelijkheden van de 
juridisering. 

Mediation heeft de potentie om een aantal van de bovenbedoelde sociale (en 
juridische) geschillen op te lossen. Mediation heeft de mogelijkheid de juridische 
vertaling (en wellicht zelfs verminldng) van het sociale geschil ongedaan te malcen. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat de juridische context geheel of gedeeltelijk wordt 
verlaten en het in sociaal opzicht tot een recontextualisering komt. 

In het verlengde hiervan ligt de vooronderstelling van de onderzochte 
experimenten: sommige sociale geschillen worden ten onrechte als juridisch geschil 
vertaald zodat bemiddeling in vergelijldng met een juridisch proces tot de optimale 
oplossing zal (kunnen) leiden. Een van de kernvragen van het onderzoek is in welke 
mate de selectiemechanismen bij rechtshulpverleners en rechters het verwijzen naar 
mediation en daarmee mediation belemmeren of juist bevorderen. 

Er zijn wat betreft de werlczame selectiemechanismen verschillende fasen te 
onderkennen die zich getleeltelijk buiten het bereik van het onderhavige onderzoek 
bevinden. De selectie door advocaten om tot een juridische procedure over te gaan is 
daartoe te rekenen. Eveneens blijven alle overwegingen van conflictanten buiten 
beschouwing die ertoe leiden dat zij een sociaal geschil niet juridiseren. Ook de 
selectie door de administratieve medewerkers aan de balie van de Buro's voor 
Rechtshulp zou van belang kunnen zijn: zij zullen sommige bezoekers naar andere, 
proto-juridische hulpverleners verwijzen en andere bezoekers naar de advocatuur, 
terwijl de temiddelingsrijpheid' van deze geschillen niet te achterhalen is. Een van 
de geinterviewden: "De mensen van de administratie zijn de mensen die het eerste 
contact hebben met het publiek, en na selectie hen doorsluizen naar de juristen. De 
intake bij de administratie zou een onbegonnen werk zijn en, omdat de jurist met 
veel meer verstand van zaken kan handelen, IdjIct hij of hij die mensen ertoe kan 
brengen om het alternatieve circuit in te gaan. Dit was de opzet." Dat moge zo zijn, 
deze medewerkers verwijzen wel een aantal bezoekers naar andere 
(rechts)hulpverleners. 

Het bovenstaande impliceert dat hoe grondig en zorgvuldig ons onderzoek 
moge zijn (en dat is het), een breed scala buiten de reilcwijdte van het onderzoek 
blij ft. 

Additionele onderzoekswagen 
In dit hoofdstuk komen de gegevens en inzichten aan de orde die het onderzoek 
opleverde met het oog op de gronden voor de burojuristen en rechters om een 
poging tot (verwijzen naar) mediation te doen. Wij hebben daartoe enige additionele 
onderzoelcsvragen geformuleerd, die als nadere uitwerldng van de in het begin van 
deze paragraaf opgesomde vragen moeten worden beschouwd. De aandacht voor de 
verwijzingsfase formuleren wij in de navolgende algemene stellingen: 

1 	In vrijwel geen enkele zaak is bemiddeling een absolute onmogelijkheid. 

2 	Er zijn blijkbaar barrieres in de fase van verwijzing naar bemiddeling. 



4 Het venvifren naar mediation 	 34 

3 	De barrieres zijn ten eerste te vinden in de visies, gedachten en overwegingen 
van de bij de venvijzing betrokkenen. 

4 	De barrieres zijn ten tweede te vinden in de handelingsomgeving, in de zin dat 
betrokkenen zich gedwongen voelen niet voor bemiddeling te lciezen. 

De eerste stelling is geen hypothese. Aan de ene kant komt dew stelling uit de 
algemene literatuur naar voren. Weliswaar gaat het daarbij om publicaties met een 
vrij hoog evangelisatie-gehalte die echter wel op pralctische ervaringen zijn 
gebaseerd. Aan de andere kant blijkt dat de door ons ondenochte pralctijk 
succesvolle mediations op zeer uiteenlopende rechtsgebieden laat zien, zodat in elk 
geval het vermoeden bestaat dat er geen rechtsgebieden bestaan waarop mediation als 
uitgesloten moet worden beschouwd. Dat is nog geen `bewijs' van de juistheid van 
de stelling maar van een categorische falsificatie is evenmin sprake. Overigens is de 
bedoeling van deze stelling niet dat daarinee zou zijn gezegd dat alle geschillen met 
behulp van mediation zouden moeten worden opgelost althans voor alle geschillen de 
toepasbaarheid van mediation zou moeten worden onderzocht. Dat was, en dit is hier 
van groot belang, bovendien niet het uitgangspunt van de experimenten. De tweede 
stelling heeft zichzelf in de praktijk bewezen. OndanIcs de positieve steun voor de 
experimenten blijkt het onmogelijk te zijn om ook maar in de buurt van de 
streefgetallen te komen. Dat maakt dat onderzoek naar de barrieres geboden is. De 
derde stelling wijst op de perceptie van de betrokkenen, nu in de praktijk blijkt dat 
er nagenoeg geen probleem of samenstelling van conflictanten bestaat waardoor 
mediation zou zijn uitgesloten. Op deze stelling gaan wij hieronder uitgebreid in. De 
vierde stelling is een aanvulling op de derde: terwijl de derde stelling van een min of 
meer bewuste perceptie van de betroklcenen uitgaat, veronderstelt de vierde stelling 
dat er, onafhankelijk van keuze van de betrokkenen, in de handelingsomgeving (of 
context) impulsen zijn die het verwijzen naar mediation belemmeren. Ook dit zal 
hieronder ter sprake komen. 

Op basis van dew formulering van het probleem en stellingen hebben wij twee 
hoofdvragen en enkele subvragen met betrelddng tot het verwijzen geformuleerd, die 
in het onderzoek aan hod moeten komen. 

A Welke barrieres in de verwijzing naar bemiddeling kunnen worden 
begrepen als voortkomend uit een mind set van betrokkenen? 

Welke kenmerken van een geschil of van bij dat geschil betroklcen 
partijen beschouwen doorvenvijzers (burojuristen en rechters) als 
indicatie om verwijzing niet ter sprake te brengen? 

Welke kenmerken van een geschil of van bij dat geschil betrokken 
partijen beschouwen doorverwijzers als indicatie om de mogelijkheid van 
verwijzing wel ter sprake te brengen, man daar uiteindelijk niet toe te 
adviseren? 
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Welke aspecten van de eigen professionele rol zijn voor de door-
verwijzers reclen om de mogelijkheid van verwijzing niet ter sprake te 
brengen of niet te adviseren? 

Welke redenen geven partijen en hun raadslieden of adviseurs om geen 
bemiddeling te overwegen? 

B Welke barrieres in de verwijzing naar bemiddeling kunnen worden 
begrepen als voortkomend uit de handelingsomgeving van betrokkenen 
tij dens die verwijzingsfase? 

Kunnen aan de regelgeving van het juridisch veld waarin het geschil 
wordt ondergebracht, obstakels worden ontleend die een verwijzing naar 
bemiddeling bemoeilijken? 

Kunnen in de organisatorische opzet van de experimenten obstakels 
worden waargenomen die verwijzing naar bemiddeling bemoeilijken? 

Bij de beantwoording van de deze vragen is enige overlap denkbaar, omdat het 
analytisch onderscheid tussen mind set en handelingsomgeving niet waterdicht is en 
in de beleving van betroldcenen een beperkte rol speelt. 

Of het wenselijk is deze barrieres en obstakels te verwijderen, is een vraag die 
niet in dit beschrijvende hoofdstuk ter sprake zal komen maar waaraan in een 
volgend hoofdstuk aandacht zal worden besteed. 

Wij beschrijven in dit hoofdstuk allereerst de praktijk van het voorstellen van 
mediation bij de beide experimenten bij Buro's voor Rechtshulp (4.1) en &arm die 
bij die bij de rechtbanken (4.2). 

4.1 Het verwijzen en de Buro's voor Rechtshulp 

Het streven van de beide Buro's voor Rechtshulp was om 40 geschillen per jaar naar 
bemiddeling te verwijzen. Wij onderzochten de beide Buro's voor Rechtshulp zo'n 
ander half jaar na de start van het experiment. Reeel gaat het bij het Buro voor 
Rechtshulp Arnhem om in totaal 7 verwezen geschillen: 3 in Arnhem en 4 in 
Nijmegen. Bij het Buro voor Rechtshulp Den Bosch werden nog minder geschillen 
naar mediation verwezen: volgens de mediators zijn er drie geschillen bij hen 
gekomen. Deze gegevens maakten het wenselijk uitvoerig aandacht aan de 
verwijzingsfase te besteden. In de inleiding hiervoor formuleerden wij enige 
algemene stellingen. 

In dit licht is het noodzakelijk erop te wijzen dat niet ieder geschil met het oog 
op het experiment voor mediation in aanmerldng zou kunnen komen. Bij de 
beoordeling of een geschil voor mediation in aanmerlcing zou komen, diende het te 
gaan om een geschil van voldoende gewicht en dus een geschil dat in principe een 
toevoeging zou rechtvaardigen. 
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Buro's voor Rechtshulp kennen verschillende soorten spreekuren. Hier zijn twee 
soorten spreelcuren van belang. Het ene soort is het `afspraakspreekuue waarbij per 
gesprek een half uur wordt gepland. Er doen zich tijdens dit spreekuur drie 
mogelijkheden voor: 0 het geschil wordt binnen een half uur naar tevredenheid 
behandeld; it) het geschil wordt in de `verlengde spreekuurfase' van maximaal 2,5 
uur tijd van de burojurist afgehandeld; of 	het geschil leidt tot een toevoeging. 
Sommige Buro's voor Rechtshulp kennen bovendien een `inloopspreekuur waarvoor 
bezoelcers geen afspraken behoeven te maken. Hieronder wordt in 4.1.2 slechts het 
inloopspreelcuur in Den Bosch behandeld, aangezien het Amhemse buro een 
dergelijk spreelcuur niet kent. In de overige paragrafen komen de geschillen van het 
afspraakspreelcuur ter sprake. 

Het zij herhaald: in de opzet van de Buro's voor Rechtshulp is er een aantal 
geschillen en clienten die buiten deze registraties en dus buiten dit onderzoek 
blijven. Aan de ene kant zijn er problemen die niet binnen de taakomschrijving van 
de Buro's voor Rechtshulp vallen, omdat het in onvoldoende mate om een juridisch 
geschil gaat. De burojuristen zijn immers rechtshulpverleners. Bezoekers met 
problemen die in het geheel niet juridisch zijn gelcwalificeerd, zullen doorgaans door 
de administratieve medewerkers aan de bah& naar andere hulpverlenende instanties 
worden verwezen: artsen, algemeen maatschappelijk werk en dergelijke. Aan de 
andere kant zijn er problemen die sinds de oprichting van de Buro's voor Rechtshulp 
buiten de taakstelling van de Buro's vallen, zoals echtscheidingen, civielrechtelijke 
aansprakelijkheid en strafrechtelijke vergrijpen. 3  De administratieve medewerkers 
aan de balie zullen deze bezoekers meestal naar een advocaat doorsturen. In beide 
gevallen laijgen de burojuristen dew bezoekers niet te zien, zodat zij niet in de 
zelfregistratie van de burojuristen voorkomen en dew bezoekers dus nooit mediation 
Icrijgen voorgesteld. Een burojurist zei tijdens een interview: "De mensen van de 
administratie zijn de mensen die het eerste contact hebben met het publiek en hen na 
een selectie doorsluizen naar de juristen. De intake bij de administratie zou een 
onbegonnen werk zijn en daarom moet de jurist die met veel meer verstand van 
zaken kan handelen, Idjken of hij die mensen ertoe kan brengen om het alternatieve 
circuit in te gaan. Dit was de opzet." 

In dew paragraaf 4.1. beschrijven wij allereerst de inloopspreekuren, met name op 
basis van de registratie Spreekuur-adviezen ADR van het Bossche Buro voor 
Rechtshulp (4.1.1). In 4.1.2 geven wij een overzicht van de gegevens van een 800 
formulieren van de Verkorte registratie ADR met betrelddng tot het 
afspraalcspreekuur. Aangezien slechts een ldein deel van de argumenten die de 
burojuristen opgaven om niet naar mediation te venvijzen, (mogelijk) van de 
bezoekers zelf aflcomstig was, hebben wij in de daarop volgende paragraaf (4.1.3) 

2 	De administratieve medewerkers hebben wel een tank met het oog op het alert houden van de 
burojuristen: zij schrijven de zaken in in bet afsprakenboek en zetten daarbij 'Let op ADA!' 

3 Van oudsher lcwamen de burojuristen niet op bet terrein van het procesmonopolie van de advocatuur 
terwijI in het begin zelfs procesbijstand niet tot de tank van de burojuristen werd gerekend. In de 
praktijk, mede in het licht van de hulpverlening aan de sociaal-economisch zwalcke groepen, hebben 
de burojuristen zich op Wonen, Werken en Verblijf (Vreemdelingen) geconcentreerd. 
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het expliciete standpunt van de bezoekers van de Buro's voor Rechtshulp nader 
onderzocht. In 4.1.4 hebben wij de Uitgebreide registratie ADR nader onderzocht. 
Daarna komen op basis van de gegevens uit de interviews in 4.1.5 de burojuristen 
en in 4.1.6 de conflictanten zelf aan bod. Dit zal tot een op het eerste gezicht 
wellicht onoverzichtelijke verzameling argumenten leiden. Men zal het geduld op de 
proef moeten stellen: tussentijdse samenvattingen blijken niet tot helderheid te 
leiden. Daarom vatten wij pas in Hoofdstuk 6 alle argumenten samen. 

4.1.1 Spreekuur-adviezen ADR: Het Bossche inloopspreekuur 

Het Buro voor Rechtshulp Den Bosch telt jaarlijlcs een 11.000 contacten tij dens de 
inloopspreekuren. Uit de zelfregistratie van de burojuristen blijkt dat van deze 
11.000 contacten ca. 40% met huur- en arbeidsgeschillen van doen heeft, de 
rechtsgebieden die binnen de randvoorwaarden van het experiment tot bemiddeling 
mogen leiden. Dat betekent dat jaarlijlcs zo'n 4.000 contacten op het inloopspreekuur 
tot mediation hadden kunnen leiden. Dat is in het geheel niet het geval. Dat mag niet 
verbazen: het overgrote deel van deze contacten leiden tot niet meer dan een 
antwoord op een min of meer simpele vraag van de bezoeker. 

Toch heeft men in Den Bosch geprobeerd de aandacht voor bemiddeling te 
activeren door de burojuristen gele stickers op de registratieformulieren tijdens het 
inloopspreekuur te laten plaldcen. 4  De afspraak was dat de jurist dit zou doen als de 
jurist mediation had overwogen en als het woord 'mediation' in de mond was 
genomen. Met deze afspraak moesten de burojuristen `scherp' worden gehouden. 
Deze zelfregistratie staat bekend als de Spreekuur -adviezen ADR en is specifiek voor 
Den Bosch. 

Uit deze registratie blijkt dat in totaal een kleine 100 keer een sticker is 
opgeplalct. Dat is ca. 1,5% van alle huur- en arbeidsgeschillen tijdens de 
inloopspreekuren voor de periode van september 1996 tot en met maart 1998. Voor 
de vestiging in Den Bosch hebben wij nagegaan hoe deze aandacht over de maanden 
is verspreid. 

Tabel 4.1: Spreiding aandacht inloopspreekuur (Den Bosch) 

Aantal 
stickers: 3 12 16 8 	18 15 5 2 5 6 2 1 0 4 2 0 	1 0 2 

Maand: 	09 10 11 12 	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 	01 02 03 

Jaar: 	 1996 	1997 	 1997 	1998 

Interessant is het gegeven dat geclurende de eerste vijf voile maanden van het 
experiment (onze gegevens bestrijken zeventien maanden) 3/4 van alle stickers zijn 
geplalct. Aannemende dat de aard van de sociale c.q. juridische conflicten in deze 
maanden niet is veranderd, wijzen deze gegevens in de richting van een afnemende 
belangstelling bij de burojuristen voor het experiment. In een interview noemde een 
burojurist de reden voor deze afnemende belangstelling: "Je hebt maar beperIcte tijd, 

4 	Het Buro voor Rechtshulp in Arnhem heeft deze stickers met ingevoerd. 
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een half uur, om juridische problemen te analyseren en vervolgens nog het 
onderliggende probleem eruit te pikken en dan de conclusie te trelcken: gaan we die 
richting, die richting, die richting of die richting, waarvan ADR een van de 
richtingen is die je kunt lciezen. Dan is een half uur vrij kort, met de handicap die je 
als jurist hebt: je juridische denken..." Die tijdsdruk wordt door de onbekendheid bij 
de clienten versterkt. De juristen hadden ervaren dat bij het gebruik van de term 
temiddeling' de clienten aangaven dat er al heel veel was bemiddeld, door bij 
voorbeeld een huisarts, een arbo-arts, de ondernemingsraad en bet maatschappelijk 
werk. Een burojurist verwoordde dit als volgt: "Ze hebben al allerlei gespreklcen 
gevoerd, dus die fase is voorbij. Daarom was er viii weinig animo bij onze klanten 
om nog een keer bij de werkgever aan te komen en over bemiddeling te gaan 
beginnen... Mensen komen het Buro voor Rechtshulp binnen. Ze willen rechtshulp: 
`Ik kom recht halen. En praten, daar heb ik geen zin meer in'." 

Deze Bossche registratie bevat nog meer belangrijke informatie. Op de 
formulieren hebben de juristen namelijk aangegeven waarom niet tot ADR/mediation 
is overgegaan. Bij 45% is slechts vermeld dat mediation ter overweging is 
meegegeven en bij 24 % gebeurde dit omdat de client niet tot de doelgroep van het 
Buro voor Rechtshulp behoorde. Bij nog eens 17% vermeldde de burojurist dat de 
client of de tegenpartij te onbuigzaam dan wel het conflict te scherp was. 5  

4.1.2 De Verkorte registratie ADR ('ingenomen zaken') 

Tijdens een van de interviews zei een burojurist: "Elke jurist zal in een ingenomen 
zaak moeten aangeven waarom een zaak al dan niet tot ADR is gekomen en we 
hebben daar een criterium-indeling gemaakt, 	wat de reden nu was om een 
criterium te paldcen waarom een zaak nu niet tot ADR heeft geleid." Het gaat hier 
derhalve niet om de inloopspreekuren maar om de afspraakspreekuren. Een groot 
verschil is de tijd die een burojurist aan een geschil mag besteden. Voor een contact 
op het inloopspreekuur staat een half uur, voor het afspraken spreekuur zijn er drie 
varianten: een half uur, 2,5 uur (de `verlengde spreekuurfase') of meer (een 
toevoeging). Volgens de gegevens van het Bum voor Rechtshulp Den Bosch komen 
per jaar ruim 500 arbeids- en huurzaken in de `verlengde spreekuurfase' (13%) en 
komt het bij ongeveer 80 arbeids- en huurzaken tot een toevoeging (2%). 6  
Hieronder wordt de term `ingenomen zaken' gebruikt voor de geschillen die in de 
verlengde spreekuur fase terecht zijn gekomen dan wel tot een toevoeging hebben 
geleid. 

Bij een aantal geschillen op het gebied van arbeidsrecht en huurrecht is 
speciaal met het oog op het mediation-experiment geregistreerd. De administratie 
maalct voor iedere zaak een dossier met dossiernummer en geeft vervolgens een 
formulier (met het bijbehorende dossiernummer) aan de jurist. Op dit formulier geeft 

5 	Uit onze gegevens blijkt niet dat een (of meer) van deze contacten op het inloopspreekuur waarbij 
mediation ter sprake is gebracht, tot mediation heeft geleid. In Bijlage 3 hebben wij in Tabel 1 een 
compleet overzicht van de redenen tegen mediation tijdens de Bossche inloopspreekuren opgenomen. 

6 

	

	Indien mediation uitsluitend in de pleats van toevoegingen zou behoren te komen, zouden er slechts 
een 80 geschillen per jar zijn geregistreerd. 
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de jurist zo snel mogelijk aan waarom dit geschil (wel of) niet voor mediation wordt 
verwezen. Aanvankelijk waren er in deze registratie geen criteria voorgegeven en 
konden de juristen zelf een reden aangeven waarom niet tot mediation was 
overgegaan. Dit vergde veel werk, zodat na enige tijd, mede naar aanleiding van 
gesprekken met een onderzoeker van het WODC, werd besloten de registratie te 
laten bestaan uit een vast aantal voorgegeven antwoordcategorieen. Uitgangspunt was 
daarbij de vijf meest frequent voorkomende antwoorden (plus de categorie `overig') 
uit de voorgaande 'open' registratie. 7  De aldus inductief vastgelegde criteria zijn: 
`Advies/informatie/uitzoekwerk% `Relatie verstoord/geen overleg gewenst', 
Tinanciele afwiklceling (relatie is al beeindigd)', Neilig stellen rechten/termijnen' 
en 'auk is reeds in procedure'. Deze registratie heeft de naam de Verkorte 
registratie ADR gelcregen. 

Wij geven hieronder uitsluitend de gegevens voor de zelfregistratie van de 
vestiging Den Bosch weer (en dus niet Oss, Veghel en dergelijke). 8  Vanaf de start 
van het experiment (september 1996) zijn er tot 1 april 1998 429 formulieren 
ingevuld, 28 keer met twee redenen, zodat de 429 formulieren uiteindelijk 457 
redenen bevatten. Tevens nemen we vergelijkbare cijfers van de zelfregistratie van 
de burojuristen uit Arnhem op. 9  In Arnhem werden 293 geschillen geregistreerd, 
waarvan 239 arbeidsrechtelijke en 54 huurrechtelijke. 

Tabel 4.2: Redenen tegen mediation ('ingenomen zaken') (%) 

Den Bosch Arnhem 
1 Advies/informatie/uitzoekwerk 	 23 	13 
2 Relatie verstoord/geen overleg gewenst 	 16 	27 
3 	Financiele afwikkeling (relatie is al beeindigd) 	14 	25 
4 Veilig stellen rechten/termijnen 	 28 	12 
5 Zaak is reeds in procedure 	 19 	24 

	

100 	101 

	

(417) 	(293) 
6 	n Overig 	 (40) 

n totaal 	 (457) 	(293) 

7 	Zie bijlage 3. Achteraf is met te bepalen waarom deze antwoorden het meest frequent voorkwamen 
en op welke gronden men deze antwoorden voor (het verwijzen naar) mediation relevant achtte. Een 
betere begeleiding op dit punt ware wenselijk geweest. 

8 	Tot december 1997 waren er in de vestingen Oss en 's-Hertogenbosch 402 van dergelijke 
formulieren ingevuld. Het Buro voor Rechtshulp heeft zelf deze 402 formulieren uit Oss en Den 
Bosch geteld en in kaart gebracht. Dat leverde resp. 48 en 354 geregistreerde redenen op om (met) 
op mediation aan te sturen. Zelf vonden wij slechts 336 'Bossche' formulieren over deze periode. 
Het is waarschijnlijk dat 18 keer meer dan een reden op de formulieren is vermeld. De verschillen 
tussen beide vestigingen zijn aanzienlijk, zoals: 
2 Relatie verstoord e.d.: Oss 33%, Den Bosch 16% 
4 Veilig stellen rechten/termijnen: Oss 4%, Den Bosch 25% 
6 Overig: Oss 29%, Den Bosch 8% 
Het is onduidelijk waarop deze verschillen berusten. Deze zijn met meer te achterhalen. 

9 

	

	Voor de aanvalcenlijke, open zelfregistratie van de Arnhemse afspraakspreekuren verwijzen wij naar 
Bijlage 3. 



4 Be: venvijzen naar mediation 	 40 

In tabel 4.2 hebben wij voor Den Bosch het criterium `Overig' buiten beschouwing 
gelaten, omdat dit criterium in Arnhem niet voorlcwam. Deze tabel lijkt inzichtelijk, 
omdat men zich jets bij de verschillende criteria lcan voorstellen. De verkorte 
registratie bevatte echter meer informatie dan louter dew criteria, omdat de Bossche 
burojuristen zeer belcnopt hebben aangegeven waarom zij het betreffende criterium 
van toepassing achtten. Wij geven hieronder bij elk van de criteria dew 
opmerkingen weer. Bovendien geven wij steeds een korte vergelijlcing met de 
zelfregistratie van het Arnhemse Buro voor Rechtshulp waaraan wij enige 
commentaar toevoegen. 

Criterium 1: 'Advies/informatieuitzoekwerle , omdat 
"het gaat om de juridische vraag of op grond van CAO de eenmaal verlengde 
arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt (ao voor bepaalde tijd is na eerste 
verlenging beeindigd tijdens zielcte.)" 
"omdat aard en ernst conflict nog niet geheel duidelijk is." 
"insteek van cliente is vooralsnog om tot financiele regeling te komen bij 
verhuizing." 

In het algemeen zijn hier de bagatel-zaken, de onduidelijke geschillen en de zeer 
eenvoudig af te wikkelen geschillen onder begrepen. In Den Bosch gaat het om 23% 
van de geschillen en in Arnhem om 13%. m  Gedeeltelijk zijn dit begrijpelijke 
gronden, hoewel de nog onduidelijke geschillen na verloop van tijd meer 
duidelijkheid zouden kunnen bieden en alsnog voor bemiddeling in aanmerldng 
kunnen komen. De registratie biedt hierover geen uitsluitsel, omdat de burojuristen 
dew redenen daags na het eerste contact met hun client invullen. 

Overigens willen wij hier een opmerking malcen die wij hieronder bij bijna elk 
ander criterium eveneens zouden lcunnen maken: de indeling van de burojuristen is 
geenszins `ononticoombaar'. Zo verwijst het derde voorbeeld naar de wens van de 
cliente om tot een financiele regeling te komen, waarmee dew reden ook in hierna 
te noemen criterium 3 zou passen. 

Criterium 2: Relatie verstoord/geen overleg gewenst/er is op een 
andere wijze bemiddeld', omdat 
"verhouding met werkgever niet meer als herstelbaar wordt beschouwd." 
"toegang tot lcantoor (werkgever) ontzegt. Sv. vervolging." 

Onder dit criterium vallen redenen zoals een tonherstelbare verhouding met de 
werkgever' en `partijen !airmen ellcaars bloed wel drinken' (HRT 16%, ARN 27%). 
De bemiddelingspralctijk laat echter zien dat deze emotionele context van het sociale 
en het juridische geschil tijdens een bemiddeling zeker wel bespreekbaar is. Dit 
oorded baseren wij niet alleen op publieke betogen van de zijde van de bemiddelaars 

10 	De percentages zijn afgerond en slechts indicatief. Wan hieronder in de tekst bij voorbeeld "HRT 
16%, ARN 22%" tussen haakjes staat vermeld, venvijzen deze percentages naar respectievelijk het 
Buro voor Rechtshulp Den Bosch en Arnhem. Wij achten het zinloos na te gaan of deze percentage-
verschillen significant zijn en waardoor deze verschillen teweeg zijn gebracht. Immers, wat wordt 
dan onderzocht? Gast het om verschillen in de aard van de confiicten? of gaat het om verschillen in 
het registreren? 
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maar ook op de feitelijke bemiddelingen waarvan wij kennis hebben genomen. 

Criterium 3: Rinanciele afwilckeling (relatie is al beeindigd)' , omdat 
- "het puur om een financiele claim gaat." (Na het overlijden van de werkgever 

zijn erfgenamen gestopt met loonbetalingen) 
- "de zaak puur een betalingsverplichting betreft." (werkgever betaalt slechts 

70% van het CAO-loon) 
Het gaat hier steeds om geldelijke vorderingen (HRT 14%, ARN 25%). Die spelen 
echter in vele juridische geschillen en in vele bemiddelingen die binnen het 
onderzoek zijn geanalyseerd. Oplossingen voor geschillen laten zich immers 
gemalckelijker in guldens uitdrukken dan in het ongedaan maken van het verleden. 

Criterium 4: Teilig stellen rechten/termijnen' 
Dit op zich tamelijk eenduidige criterium lijkt inderdaad niet in de richting van 
bemiddeling te wijzen (HRT 28%, ARN 12%). De praktijk bij het Amsterdamse en 
het Zwolse experiment laat echter zien dat de juridische procedure moeiteloos 
(formeel of informeel) kan worden geschorst, terwijl in een eerdere fase zoals bij het 
eerste contact tussen burojurist en client ter zekerstelling van de rechten pro forma 
een procedure kan worden gestart. 

Criterium 5: 7aalc is reeds in procedure', omdat 
- "ontslagprocedure is gestart." 
- "verweer gevoerd moet worden voor WW." 
- "procedure al opgestart is door tegenpartij bij lcantonrechter." 
Dit criterium is (doorgaans) de keerzijde van criterium 4: terwijl bij criterium 4 de 
bezoeker van het Buro voor Rechtshulp de procedure wil of moet starten, is hier 
bedoeld dat de tegenpartij deze reeds heeft gestart (HRT 19%, ARN 24%). Mutatis 
mutandis geldt hier hetzelfde: pro forma verweer en een gemotiveerd verzoek om 
schorsing of aanhouding zou de weg naar bemiddeling lcunnen deblokkeren. 

Criterium 6: `Overig' , omdat 
"einde dienstverband is onafwendbaar." 
"zaak is nog niet nip." 
"te zeer gejuridiseerd." 
"werkgever weigert loon te betalen stellende dat werlcnemer zelf ontslag heeft 
genomen / quod non." 
"verzoek eerst voorleggen aan huurder." 
"zaak (nog) niet in stadium voor formele bemiddeling." 
"gaat om geld waarvoor geen nadere deals te treffen zijn zonder dat dat 
konselcwenties heeft voor de WW." 
"bang dat relatie dan definitief verstoord zal zijn." 
"Juridisch te ingewildceld. Reeds VO geweest + veel problemen 
(samenhangend) met Bedrijfsvereniging." (conflict is een bodemprocedure) 

11 	Deze reden kwam ook wel bij categorie 4 voor. 
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"eerdere poging in '97 mislukt." 
"wil qua leeftijd niet meer terug naar werkgever." 
"werkgever krijgt een aanmaning om zijn verplichtingen na te komen." 
"cliente is situatie beu (overlast) en is bereid weg te gaan indien een redelijke 
vergoeding wordt toegekend." 
"vakantie reeds gepland op 28 juli. Termijn te kort voor ADR en mogelijk 
eenvoudig op te lossen in overleg met de wg." (werkgever wil geen valcantie 
geven op eerder overeengekomen tijdstip.) 
"we zelf bemiddelen." 

Bij dit criterium komt een breed scala redenen aan bod, die deels bij de andere 
criteria hadden kunnen worden vermeld. 

In dew paragraaf hebben wij een overzicht van de Verkorte registratie ADR 
('ingenomen zaken') gegeven. Dit betekent in elk geval dat due criteria de perceptie 
van de burojuristen weerspiegelen. Wanneer wij naast deze criteria de min of meer 
geslaagde, van de Buro's voor Rechtshulp afkomstige mediations leggen, blijken 
twee van de vijf criteria weinig overtuigend. Werstoorde relaties' en 'financiele 
afwikkelingen' zijn beslist als onderwerp van mediation aan te merken. Voorts is het 
`veilig stellen van rechten' in de pralctijk beslist geen exclusief alternatief voor 
onderhandelen, schikken en medieren. Datzelfde geldt voor 'Zak is reeds in 
procedure'. Slechts `Advies/informatie/uitzoekwerk' lijkt op de fase van een geschil 
te wijzen die een venvijzing naar mediation prematuur maakt. Met andere woorden: 
de criteria van de Verkorte registratie ADR overtuigen niet. 

Dit is geen venvijt aan het adres van de Buro's voor Rechtshulp doch wijst in 
de richting van een onvoldoende doordachte opzet van de experimenten. Mogelijk 
zijn dew criteria beinvloed door de beperlcte bijscholing van de burojuristen op het 
gebied van mediation die in Hoofdstuk 3 reeds is beschreven: twee keer een dag. 
Mogelijk zou een andere opzet van het experiment en de bijscholing tot andere 
criteria en daarom wellicht tot een ander patroon in de venvijzingen hebben geleid. 
Het is echter ook denkbaar dat de kenmerken van mediation ('weg met het recht') 
haalcs op de inspiratie van de beroepsmatige activiteiten van de burojuristen ('de weg 
naar het recht') staan. In de volgende paragraaf gaan wij na welke argumenten de 
clienten zelf hebben genoemd. 

4.1.3 Het expliciete standpunt van de Bossche client 

Nu lijkt het alsof de hierboven weergegeven antwoorden door de client zijn 
genoemd. In de pralctijk blijkt dit niet het geval te zijn. Op dit formulier voor de 
verkorte registratie kon de Bossche burojurist namelijk aangeven of de mogelijkheid 
van ADR was besproken. In tabel 4.3 staan rechts de tellingen van de antwoorden. 

Tabel 4.3: Is mediation besproken? (Den Bosch) 

ADR niet met client besproken 	 394 
ADR wel met client besproken 	 24 
Nieto ingevuld 	 11 

=■■■=■■==== 

429 
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Zelfs als het formulier Niets ingevuld' vermeldde, werden er desondanlcs soms 
redenen genoemd die erop wijzen dat de burojurist het geschil ongeschilct voor 
mediation achtte: "advies/info en veiligstellen rechten/termijnen", "reeds in 
procedure" en "financiele afwildceling". 

Het is zeer goed denkbaar dat het nauwelijlcs mogelijk is mediation met een 
client te bespreken indien een burojurist slechts een half uur heeft om het geschil te 
analyseren, in een juridische context te plaatsen, uit te leggen wat mediation is en 
vervolgens de client daarvan te overtuigen. Dit lijkt plausibel maar is het niet 
geheel. Immers, het gaat hier om `ingenomen zaken' 12  Gelet op de hiervoor reeds 
geciteerde intentie bij alle `ingenomen zaken' dan wel zelfs dit slechts bij (potentiele) 
toevoegingen de mogelijkheid van mediation na te gaan, heeft de burojurist steeds 
veel meer clan een half uur de tijd gehad. 

Als ADR wel met de client was besproken, gaf de burojurist op het formulier 
aan waarom niet tot mediation was besloten. Hieronder vatten wij het telegram-
achtige commentaar van de hand van de burojuristen samen." 

In de eerste plaats is de meest frequent genoemde reden de te harde en 
onwillige opstelling van de tegenpartij (6 maal). De burojurist neemt hierbij het 
standpunt van de client over. Het gaat hierbij om oordelen zoals: omdat "wg volgens 
client absoluut niet voor reden vastbaar is." 

Op een tweede plaats komt het argument dat het geschil te zeer is gejuridiseerd 
(5 maal). Een voorbeeld is: "inmiddels te veel gejuridiseerd." Kennelijk bestaat bij 
de clienten (en de burojuristen) een opvatting over het stadium van juridisering dat 
voor mediation optimaal zou zijn. Immers, drie keer werd het argument gegeven dat 
het voorstel tot mediation te vroeg komt (omdat "dit m.i. in een later stadium evnt. 
beter kan.") 

In de derde plaats blijkt het veilig stellen van rechten een argument om niet tot 
mediation over te gaan (2 maal) (omdat Heerst bezwaar gemaakt wordt tegen de 
schorsing. Standpunt wg. wordt afgewacht.") 

Voor het overige worden de argumenten slechts 6en keer genoemd: de client is 
te agressief, de tegenpartij vindtf 100 te duur, de client wil belangenbehartiging en 
de relatie is te zeer verstoord. In Hoofdstuk 6 komen wij nog op deze argumenten 
terug. 

Het zou uit de presentatie van deze gegevens kunnen lijken alsof de Bossche 
burojuristen in vergelijking met de Arnhemse minder vaak mediation daadwerkelijk 
ter sprake brengen. Dat zou een onjuiste conclusie zijn. Uit de Arnhemse 
zelfregistratie komt naar voren dat in elk geval een dertig keer en dus bij ongeveer 
10% van de Ingenomen zaken' waarbij de burojurist mediation overwoog, mediation 
daadwerkelijk met de client is besproken. Dat verschilt niet van het Bossche 
percentage. 

12 	Wij nemen dit aan. Het onderzoek liet met toe dit uitvoerig te controleren. 
13 	In Bijlage 3 onder nummer 3 is het complete commentaar opgenomen. 
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4.1.4 De Uitgebreide registratie: (bijna) naar mediation verwezen geschillen 

Voor de beide Bum's voor Rechtshulp is het formulier voor de zogenaamde 
`Uitgebreide registratie' ontwildceld. Het was de bedoeling dat deze formulieren 
zouden worden ingevuld, indien de jurist en de client serieus de mogelijkheden van 
verwijzing naar mediation nagingen. Bij het Buro voor Rechtshulp in Den Bosch 
leidden sinds september 1996 de ca. 500 Ingenomen zaken' op het gebied van huur-
en arbeidsrecht tot vijf pogingen tot verwijzingen naar mediation. Van dew vijf 
geschillen zijn er volgens de mediators drie geschillen bij hen aangekomen. Bij het 
Buro voor Rechtshulp Arnhem zijn in total twaalf formulieren ingevuld die 
uiteindelijk tot zeven mediations hebben geleid. De geslaagde verwijzingen naar 
mediation worden hieronder in Hoofdstuk 5 behandeld. 

Voor de formuleren van deze Uitgebreide registratie werden 7 criteria 
samengesteld waarom mediation zinvol zou kunnen zijn. Per geschil kunnen dew 7 
criteria tot maximaal 10 punten leiden. Drie andere criteria scoren negatief (steeds 
-/- 3). Tot en met 5 punten is "in beginsel geen verwijzing naar bemiddeling" 
wenselijk, bij 6 tot 7 punten bestaat er een "lichte indicatie voor verwijzing naar 
bemiddeling" terwijl vanaf 8 punten "in beginsel verwijzing naar bemiddeling" 
geboden is. De criteria zijn in figuur 4.1. vermeld. Tevens diende op dit formulier 
de tijd van het verwijzingsgesprek met de client respectievelijk met de tegenpartij 
alsmede de bereidheid van de client om aan een follow-up mee te werken te worden 
aangeg even. 

In de begeleidingscommissie van de experimenten heeft een van de leden 
gesteld dat er dew criteria niet toereikend zijn. Aan haar bezwaren werd niet 
tegemoet gekomen. Dat leidde onzerzijds tot de vraag hoe deze criteria tot stand zijn 
gekomen. Naar verluid heeft een ambtenaar van het Ministerie van Justitie na een 
literatuurstudie en in overleg met het WODC de criteria als een handreilcing aan de 
Buro's voor Rechtshulp opgesteld. Het was overigens niet de bedoeling dat dew 
criteria tot een soon `kwantitatief automatisme' zouden leiden: een lagere score zou 
mediation niet per se in de weg behoeven te staan, tenvijI een hoge score niet tot 
mediation zou moeten dwingen. Navraag onzerzijds wees uit dat dew criteria niet 
met de mediators uit Den Bosch zijn doorgepraat. 

Figuur 4.1: Bemiddelingscriteria 
=  	

POSITIEF 
Duurzaamheid relatie (max. 1 = bij voortduren) 
Duur conflict (max. 1 = recent) 
Gelijkwaardige vaardigheden (max.2 = zeer) 
Onderhandelingsruimte (max. 2 = ruim) 
Snelle oplossing (max. 2 = gewenst) 
Commitment partijen (max. 1 = belang vrijwilligheid) 
Complexiteit (max. 1 = zeer) 

NEGATIEF 
Tegenpartij dreigt met strafrechtelijk optreden (max. 3) 
Executoriale titel (max. 3 = noodzaak) 
Precedentwerking (max. 3 = noodzaak) 
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Op deze criteria is wel een en ander af te dingen, waarmee de Icritiek vanuit de 
begeleidingscommissie steun onzerzijds krijgt. Zo lijkt het geenszins vanzelfsprekend 
dat recente conflicten beter bemiddelbaar zouden zijn dan conflicten die zich reeds 
enige tijd voorslepen. Tevens lijkt het bij uitstek de gespecialiseerde taak van de 
mediator om de `werkelijke' onderhandelingsruimte vast te stellen of deze zelfs te 
creeren. Daar staat tegenover dat dreiging met strafrechtelijk optreden juist een 
indicator voor mediation kan vormen, evenals de wens van een der partijen om een 
executoriale titel te Icrijgen: mediation kan bij een in vrijwilligheid bereilct resultaat 
de wens tot strafrechtelijke vervolging of de noodzaak om een executoriale titel te 
krijgen juist opheffen. 

In de pralctijk bleken deze negatieve criteria op de vijf Bossche formulieren 
(die tot drie mediations leidden) niet voor te komen. Op de twaalf Arnhemse 
formulieren (die tot vier mediations leidden) komt twee keer een negatief criterium 
voor, beide keren in een geschil dat niet tot mediation leidde." De gemedieerde 
geschillen in Den Bosch en Arnhem hadden een score 6 tot 8 punten. 

Hieronder vatten wij de argumenten voor succes en falen van het mediation-
voorstel samen. Bij de mislukte verwijzingen in de Bossche en Arnhemse geschillen 
komt hoofdzakelijk een reeds bekend argument naar voren: de tegenpartij weigert, 
omdat de juridische oplossing hem goed uitkomt en hij naar zijn mening in zijn recht 
staat. In een ander geschil werd niet verwezen, omdat beide partijen de 
dienstbetreldcing wensten te beeindigen, formele ontbinding noodzakelijk was en de 
discussie enkel over hoogte schadevergoeding ging. Tenslotte bleek in een geschil 
geen bemiddeling nodig omdat de zaak in onderling overleg is geregeld. De 
verzekeraar heeft alsnog betaald. Wat betreft de succesvolle verwijzingen is het 
volgende uit de registratie te destilleren. In een geschil stemden beide conflictanten 
in omdat mediation wellicht de oplossing voor het geschil zou kunnen bieden. In een 
ander geschil werd mediation als alternatief voor diverse procedures bij de 
Icantonrechter en de huurcommissie gezien. 

4.1.5 Overwegingen van burojuristen (interviews) 

Hierboven bleek dat ongeveer in 90% van de geschillen die in de zelfregistratie 
terechtkwamen, de optie van mediation niet ter sprake is gebracht en dat derhalve de 
vermelde argumenten uiteindelijk in overgrote mate die van de burojurist zijn. 
Daarmee wordt duidelijk dat de registratie van de Buro's voor Rechtshulp vooral 
zijn te beschouwen als een weergave van de wijze waarop de burojuristen hun 
werkelijkheid (waaronder die van hun clienten) ordenen. De zelfregistratie is 
derhalve de weerslag van de mind set en de gepercipieerde handelingsomgeving van 
de burojuristen. Dit betekent niet dat `derhalve' aan de zelfregistratie geen waarde 

14 	in Bijlage 3 zijn in Tabel 2 en label 3 overzichten van deze registratie aan te treffen. Dat 
nauwelijks negatieve scores voorkomen, is begrijpelijk. Zelfs indien in positieve zin maximaal zou 
zijn gescoord, zou dat tot 10 punten hebben geleid. Een negatieve score zou tot 7 punten en dus tot 
een "lichte indicatie" leiden waannee, gelet op de globale praktijk, het verwijzen naar mediation van 
de baan zou zijn. Overigens blijkt in Arnhem een geschil dat uiteindelijk met den negatieve score tot 
0 punten leidde, wel in mediation te hebben geresulteerd. 
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lain worden toegekend: de burojuristen zijn enerzijds wat betreft het denken en 
oordelen van hun clienten overduidelijk ervaringsdeskundigen en anderzijds 
invloedrijke adviseurs van hun clienten. 

Het is daarom zinvol uitgebreid in te gaan op de manier van waarop de 
burojuristen naar mediation en de mogelijkheden van verwijzing ldjken. Er werden 
in de interviews met de burojuristen verschillende redenen genoemd waarom zo 
weinig geschillen uiteindelijk in het mediation-proces terecht zijn gekomen. 
Hieronder groeperen wij dew argumenten naar verschillende criteria: 

1 	de (juridische) and van het geschil 
2 	de (juridische) fase van het geschil 
3 	de verwijzende instantie 
4 	de verwijzer 
5 	de adviseurs 
6 	de tegenpartij 
7 	de client-conflictant 
8 	mediation 

Het zal blij ken dat dew interviews in tegenstelling tot de zelfregistratie die hiervoor 
aan de orde lcwam, meer algemene, beschouwende en dus minder concrete inzichten 
opleveren. Wij geven hieronder geen commentaar op deze argumenten vanuit het 
perspectief wat mediation mogelijk vermag. Dat stellen wij uit tot Hoofdstuk 6. 

Criterium I: de (juridische) aard van het geschil 
Met 'de aard van het geschil' hebben wij het oog op het rechtsgebied waarbinnen het 
geschil is gedefinieerd. Dit zou eventueel nog nader kunnen worden gedetailleerd, 
bij voorbeeld bij arbeidsrechtelijke geschillen tussen ontslag op staande voet, 
achterstallig loon en uitkeringsproblematiek. 

Volgens de burojuristen zijn sommige geschillen 'door hun and' beter geschilct 
voor mediation dan andere. Zij noemden in interviews met name arbeids- en 
huurrechtelijke geschillen, omdat dew een grotere contractsvrijheid kennen, zodat er 
meer mogelijkheden bestaan "...om wat te regelen zonder dat je aan allerlei 
termijnen gebonden bent zoals in het bestuursrecht." (zie ook bij criterium 6 
hieronder) 

Voor de keuze van rechtsgebieden werd in het Projectplan Buro voor 
rechtshulp Arnhem het volgende geschreven: "Veel sociale rechtsterreinen lenen zich 
niet voor ADR, met name daar wan sprake is van wettelijke termijnen die gevolgd 
moeten worden. De enig -op dit moment- denkbare geschillen in de sfeer van de 
gefinancierde rechtsbij stand die zich lenen voor ADR, liggen op het terrein van het 
arbeidsrecht en het huurrecht." 15  

15 	1996:3. De tekst vervolgt met: 'Huurrecht zou ruim genterpreteerd, oak (delen van bet) burenrecht 
lcunnen omvatten. Bezwaren van termijnen leven op deze terreinen veel minder en het hebben van 
ten goede relatie tussen partijen vaak veel 'neer." Het departement kon niet met dew in een zeer 
late fase van de voorbereiding van bet experiment voorgestelde uitbreiding tot het burenrecht 
instemmen. 
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Criterium 2: de (/uridische) fase van het geschil 
Met de lase van het geschil' bedoelen wij de mate waarin het geschil in het sociale 
proces van naming, blaming, claiming is voortgeschreden. Het gaat met andere 
woorden om de mate van juridisering en de fase in het juridische proces. 

In de eerste plaats meenden de burojuristen dat bij binnenkomst bij het Buro 
voor Rechtshulp reeds vele bemiddelingspogingen zijn ondernomen, zodat een 
hernieuwde poging tot bemiddeling niet zinvol zou zijn. Ook het impliciet 
omgekeerde argument werd wel gebruilct: als het (arbeids)conflict bemiddelbaar zou 
zijn geweest, zou het reeds in een eerdere fase informeel zijn opgelost. 

In de tweede plaats oordeelden de burojuristen dat de fase waarin het geschil 
zich bevindt als het Buro voor Rechtshulp wordt ingeschakeld, wellicht niet de 
meeste geschikte fase is om te trachten tot bemiddeling te komen. Volgens een 
burojurist zou veel vroeger een voorstel tot bemiddeling moeten worden gedaan, 
maar tegelijk vervolgde hij: "Ik kan me voorstellen dat als de zaak wat verder is en 
tegen de procedure aan zit of al in procedure is, dat dan de eerste emoties wat 
afgezwakt zijn, mensen die overwegen `ja, het gaat allemaal veel geld kosten, hoe 
zal het aflopen, onzekerheid, ik wil er van af zijn', dat dan de bereidheid en 
misschien ook wel begrip kan ontstaan voor de eigen positie of de positie van de 
tegenpartij." 

In de derde plaats werd wel als argument tegen mediation genoemd dat soms 
de rechten van de client moeten worden veiliggesteld: "Er zijn bepaalde zaken waar 
zo nodig juridische stappen moeten worden ondernomen, dat je het risico niet kunt 
nemen..." aangevuld door een andere burojurist: "..dat klopt, er zijn bepaalde 
verjaringstermijnen, dat kan van belang zijn, zonder meer...". Dit `veiligstellen van 
rechten' impliceert echter tweeerlei. Aan de ene kant leidt dit er dikwijls toe dat de 
relatie zal worden beeindigd (indien zulks at niet het geval is). Dit is volgens de 
burojuristen een argument tegen mediation. Aan de andere kant blijkt een actie van 
een burojurist om rechten veilig te stellen (zoals het indienen van een 
bezwaarschrift) dilcwijls een de strijdlustige reactie van de wederpartij op te roepen 
(zie criterium 5). De combinatie leidt ertoe dat het `veiligstellen van rechten' een 
aanzienlijke barriere kan vormen. 

Tenslotte is volgens de burojuristen een belangrijke belemmering voor het 
verwijzen als een geschil het reeds tot een juridische procedure heeft gebracht: 
"...dan is niet zonder meer gezegd dat bemiddeling niet kan, maar dan ligt het toch 
minder voor de hand want dan is die zaak al zo ver in de juridische molen dat het 
niet mee zal vallen om hem daar uit te lcrijgen." Zowel het Zwolse als het 
Amsterdamse experiment wijzen op het tegendeel, hoewel die experimenten door de 
rechter zelf worden gedragen. Hier staat tegenover dat de tegenpartij kan beseffen 
dat de juridische positie in een procedure niet zo sterk is, zodat mediation wellicht 
wel wenselijk is (zie criterium 6). 

Criterium 3: de verwijzende instantie 
Sommige argumenten met het oog op de lcansen voor succesvolle verwijzing naar 
mediation hebben met de verwijzende instantie, hier: het Buro voor Rechtshulp te 
maken. 

In de eerste plaats brengt de organisatie van het Buro voor Rechtshulp met 
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zich dat de administratieve medewerkers met betrekldng tot het verwijzen naar 
mediation een tamelijk ondergeschilcte rol hebben. Het bleek niet dat zij een 
dergelijk initiatief kunnen nemen dan wel ooit hebben genomen. Dew medewerkers 
zouden alleen in extreme gevallen verwijzen, aan de ondergrens naar bij voorbeeld 
het maatschappelijk werk en aan de bovengrens naar de advocatuur. 

In de tweede plaats biedt de structuur van de hulpverlening tij dens de 
spreekuren van het Buro voor Rechtshulp (30 minuten per client) geen ruimte om de 
mogelijkheid van mediation te onderzoeken. Dit argument is op de volgende 
handelingspralctijk gebaseerd: de burojurist onderzoelct allereerst het probleem 
(inventarisatie en diagnose), stelt vervolgens een plan voor de direct noodzakelijke 
stappen (nadere informatie, onderhandelingen, bezwaarschrift) op, en komt dan aan 
de vraag toe of mediation zinvol kan zijn, waania bij een positief vermoeden de 
client maar ook de tegenpartij tot instemming moeten worden gebracht. Dew 
sequens is binnen 30 minuten nauwelijks te voltooien. Tegen dit argument werd 
tijdens het Deskundigen Forum ingebracht dat de twee vragen (i) wat is juridisch aan 
de hand? en ii) wat wil de client, misschien mediation?) in omgekeerde volgorde 
lcunnen worden gesteld, zodat bij verwijzing de juridische inventarisatie niet nodig 
is. 

In de derde plaats stelde een van de burojuristen tijdens een interview dat het 
de burojuristen niet is toegestaan om de client van het buro tijdens mediation bij te 
staan. De reden was dat dit ertoe zou leiden dat het ministerie dubbel zou betalen: 
voor de mediation en voor de rechthulp. 16  Achteraf blijkt dat deze opvatting onjuist 
is. Dat betekent echter niet dat zo'n argument onbelangrijk is. 

Criterium 4: de verwijzer 
Niet alleen de organisatie van het Buro voor Rechtshulp en van het experiment 
kunnen de kans op succesvol venvijzen naar mediation beinvloeden doch ook het 
handelen en de opvattingen van de verwijzer zelf. Weliswaar zijn de meeste 
argumenten in dew paragraaf aan de opvattingen van de potentiele verwijzers 
gerelateerd, hier gut het om de opvattingen van dew verwijzers omtrent zichzelf. 

In de eerste plaats werden argumenten genoemd die zijn samen te vatten als 
'de beroepsrol van de burojurist'. Van belang is de uitspraak van een van de 
burojuristen: "Wij zijn als juristen gewend om een bepaalde aanpalc in de zaak te 
hebben. Dit (mediation, IC/VM) is toch een afwijking." Er is met andere woorden 
ook in de ogen van de burojuristen een standaard-manier om zaken aan te paldcen, 
een zeer specifieke rolopvatting. Dit werd tijdens het Deskundigen Forum bevestigd. 
Dew opvatting over de beroepsrol heeft te maken met de traditionele uitgangspunten 
van de rechtshulpverlening door burojuristen: bij vele conflicten bestaat een 
ongelijkheid tussen partijen en de zwaldcere in het geschil is de doelgroep van het 
buro. 

Dit heeft (en dit is het tweede argument bij dit criterium) ertoe geleid dat bij 
sommige tegenpartijen de juristen van het Buro voor Rechtshulp een negatieve naam 
hebben. Tijdens een interview volgde op onze vraag of pro forma bezwaarschriften 

16 	Vermoedelijk zou het om een toevoeging moeten gaan aangezien de 2,5 uur voor de verlengde 
spreekuurfase te kort is. 
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en dergelijk mogelijk waren: 
Jurist 1: "Ja hoor, dat kan." 
Jurist 2: "Je kan verjaartermijnen stuiten." 
Jurist 3: "Maar dan ontstaat het probleem dat die tegenpartij in de stress 
schiet... Mleen dat al levert bij het grootste gedeelte van onze geachte 
tegenpartijen een gevoel op van, he, er wordt mij hier een oor aangenaaid." 
(curs. KJVM) Dat geldt zeker voor vele werkgevers en wellicht voor sommige 
verhuurders. 17  

De burojuristen menen dat zodra blijkt dat een werknemer om zijn rechten en 
plichten te weten te komen bij een burojurist is geweest, het probleem zich aan de 
kant van de tegenpartij verhardt. Wanneer een burojurist contact met de tegenpartij 
opneemt, zou een andere reactie van de tegenpartij zijn: "Dat regelen wij samen 
wel!", waarmee wordt geprobeerd om de burojuristen buiten het conflict te houden. 

Een derde argument is hieraan gerelateerd: de verwachtingen van de bezoekers 
van het Buro voor Rechtshulp spelen een rol, zeker in de perceptie van de 
burojuristen. Zij stellen keer op keer dat een bezoeker van het Buro voor Rechtshulp 
zijn recht wil weten, rechtshulp wil lcrijgen en z'n recht wil halen. 

Enigszins haalcs op het eerste argument staat het vierde argument dat op de 
verwijzers zelf betrelddng heeft. Zo gaven sommige burojuristen aan dat zij zelf een 
groot deel van de dag onderhandelen en dat de meerwaarde van mediation derhalve 
gering is. Dit argument gaat ervan uit dat mediation ongeveer hetzelfde is als 
onderhandelen. 

Tenslotte is hier nog een vijfde argument te noemen dat met de verwijzers te 
maken heeft: de motivatie om werkelijk actief aan het experiment mee te werken. 
Zo bleek dat het enthousiasme van de burojuristen voor het experiment langzaam 
wegebde. Dat gold bij voorbeeld voor het enthousiasme dat door de CVC-scholing 
ontstond. Bovendien werd de zelfregistratie een steeds grotere last. Als gevolg van 
het geringe aantal doorverwijzingen (die zelf in Hoofdstuk 5 nog uitvoerig ter sprake 
komen) moest de last van het registreren door slechts enkele concrete verwijzingen 
worden geclragen: veel registratiewerk voor weinig baten. Het afnemend 
enthousiasme, en dus de gevoelde registratie-last, en dus de bevestiging van de eigen 
manier van optreden als rechtshulpverlener werd bovendien versterkt door het 
geringe succes van de verwezen geschillen. De gedachte was dat de kans van slagen 
90% was als de partijen eenmaal weer met ellcaar in gesprek waren. Als een 
`geheide' bemiddeling dan vervolgens niet slaagt, ontstaat scepsis over de potentie 
van bemiddeling. 

Criterium 5: de adviseurs 
De burojuristen noemden geen argumenten voor of tegen mediation die met 
adviseurs van hun eigen clienten of van de tegenpartij te maken hadden. 

17 	In een huurovereenkomst, zo blijkt uit de onderzoeksgegevens, was het de huurder verboden het 
Buro voor Rechtshulp in te schakelen. Overigens merkte in een interview een tegenpartij (het hoofd 
personeelszaken van een grote werkgever in de zorgsector) op dat zij liever met het Buro voor 
Rechtshulp van doen had, mede op grond van haar eigen ervaringen tijdens haar studie, dan met bij 
voorbeeld rechtsbijstandverzekeraars (zie De werkneemster met een vast contract). 
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Criterium 6: de tegenpanij 
In de interviews bleek dat de burojuristen, deels op grond van aanwijsbare ervaring, 
argumenten noemden die de tegenpartij zou hanteren. 

Een eerste argument was dat de tegenpartij soms geen ruimte heeft om 
mediation te beproeven omdat de tegenpartij een standaardbeleid kent. Er werd op 
gewezen dat institutionele verhuurders, zoals woningbouwstichtingen en makelaars 
namens pensioenfondsen, niet van een dergelijk standaardbeleid willen afwij ken, 
omdat dit een stroom nieuwe problemen zou opleveren. Dat zou bij voorbeeld voor 
'herstel in de oude toestand' gelden. Dew tegenpartijen hebben "...helemaal geen 
zin om daarvan af te wijken. Zo van: dit is ons beleid en daar gaan we niet verder 
over in discussie of verder praten," aldus een burojurist, "hoewel de mogelijkheden 
bij incasso-problemen misschien groter zijn." Het Bossche Buro voor Rechtshulp 
baseert zich bij dit oordeel op de ervaringen in de aanloopfase. Het Buro heeft 
eertijds de institutionele tegenpartijen (verhuurders) per brief benaderd. 
Verschillende woningbouwverenigingen en -stichtingen hebben telefonisch 
gereageerd maar het bleek dat de ruimte voor hen vrij beperkt was. 

Een tweede argument is dat de burojuristen met hun voorstel tot mediation niet 
op de juiste plek in de organisatie (van de tegenpartij) terechtkomen. Zo 
signaleerden burojuristen dat de genoemde brief aan de institutionele verhuurders op 
een andere plek in de organisatie terechtkomt dan war de mensen zitten die het 
geschil op hun bureau hebben. Ook wezen de burojuristen erop dat grote werkgevers 
geschillen door hun afdeling personeelszaken of door de rechtsbijstandverzekeraars 
laten oplossen die de opdracht van hun bovengeschikte uitvoeren en geen ruimte tot 
onderhandelen hebben. Een vergelijkbaar argument geldt voor de organisaties die 
sociale verzekeringen uitvoeren. De burojuristen noemden dit ook wel de 
bureaucratische barriere binnen de organisatie van de tegenpartij: de beslissers, de 
beleidsmakers, de commissies, de uitvoerders functioneren min of meer gelsoleerd, 
zodat degene aan wie mediation telefonisch wordt voorgesteld, daarover eigenlijk 
niet kan beslissen. 

Een derde argument tegen mediation dat de burojuristen hanteren, is dat de 
werkgever c. q. de verhuurder voldoende alternatieven (andere werknemers c. q. 
huurders) heeft, zodat de client van het Buro voor Rechtshulp voor de tegenpartij 
vervangbaar is. Daarniee heeft de tegenpartij geen belang bij het behoud van de 
relatie. In een interview zei een burojurist: "Het belang om een werlcnemer binnen 
boord te houden is voor die werkgever niet zo gek groot, omdat de meeste functies 
toch wel invulbaar zijn." 

Een positief argument voor mediation noemden burojuristen dat sommige 
tegenpartijen zo met het geschil omhoogzitten, mede als gevolg van hun besef dat zij 
juridisch niet zo sterk staan, dat zij koste wat kost het geschil uit de wereld willen 
hebben. Met opmerkingen als `Baat het niet, het schaadt ook niet' zijn zij aarzelend 
bereid op het voorstel tot mediation in te gaan. 

Tenslotte wijzen wij op twee argumenten die hierboven reeds ter sprake zijn 
gekomen. Aan de ene kant kennen kleine werkgevers een zeer kleine afstand tot hun 
werlcnemers, zodat oplosbare geschillen meestal niet bij het Buro voor Rechtshulp 
komen. Aan de andere kant kan de aversie tegen het Buro voor Rechtshulp worden 
genoemd. 
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Criterium 7: de conflictant 
De burojuristen noemden in de interviews verschillende argumenten die voor de 
clienten zouden spelen. 

Een eerste argument was het verwachtingspatroon van de doorsnee client dat 
voor een verwijzing naar mediation negatief zou zijn. Aan de ene kant zou de client 
er vaak van uitgaan dat de tegenpartij toch geen mediation wil. Aan de andere kant 
zijn er clienten met een `strijdbaar' verwachtingspatroon, zoals een geinterviewde 
burojurist aangaf: "In veel gevallen als de mensen hier komen, dan zit het ze flunk 
hoog. Dan lcrijg je een natuurlijke reactie van: nu ben ik het echt beu, ik heb geen 
zin meer om te praten, ik wil gewoon dat de beuk erin gaat en jullie moeten die 
werkgever een brief sturen." Zo'n strijdbare houding die soms tot extreem 
strategisch of agressief gedrag leidt, blijkt overigens ook in de mediations voor te 
komen. Een burojurist verwoordde dit als volgt: "De bereidheid was lager dan wij 
hadden ingeschat, want er is een aantal zaken voorbij gekomen waarvan wij dachten: 
dat is nou ideaal om met ellcaar te gaan praten om het op te lossen. Maar dat is wat 
de klanten absoluut niet willen. De bereidheid was er gewoon niet en dat viel op bij 
met name klanten. De bereidheid was lager dan ik had ingeschat." 

Een tweede argument dat met de positie van de client te maken heeft, is de 
achterban (de 'significant other' of de primaire groep, zoals de familie en de sociale 
omgeving). De achterban blijkt bij de verwijzingen van groot belang te kunnen zijn, 
omdat de achterban invloed heeft op de definitie van het geschil en de 
strijdlustigheid. Het belang van de achterban blijkt in onze praktijkgevallen zeer 
duidelijk uit De knecht van de marktkoopman, CAO: bioscoop of horeca? en Her 
ontslag en de vader. De rol van de achterban was in deze gevallen zo groot dat zij 
zelfs, soms op uitdrukkelijk verzoek van de mediator, op de bijeenkomsten 
kwamen." 

Een derde argument is dat de clienten in het algemeen niet op de hoogte zijn 
van het feit dat mediation bestaat en dat het iets anders is dan een doorsnee 
bemiddelingspoging. Wanneer deze onbekendheid, die overigens ook voor de 
tegenpartijen schijnt te gelden, bij het strijdbare verwachtingspatroon wordt gevoegd, 
zal duidelijk zijn 'dat het geen eenvoudige opgave is de client van het nut van 
mediation te overtuigen. 

Criterium 8: mediation 
De burojuristen blijken opvattingen over mediation te hebben die zij als argumenten 
pro of contra mediation hanteren. 

In de eerste plaats vroeg een van de burojuristen zich af wat de effecten van 
mediation op lange termijn zijn. 

Een tweede argument is dat een burojurist bepaalde resultaten even goed via 
onderhandelingen zou kunnen bereiken als een mediator via mediation. Dit is het 
argument dat mediation niets anders is dan schikken en onderhandelen, een van de 
belangrijkste taken van burojuristen, volgens eigen zeggen (met als -reeds genoemd- 

18 	Dit was het geval in het geschil De knecht van de marktkoopman waarbij de marktkoopman in het 
telefoongesprek met de burojurist benadrukte dat hij niet wilde dat de vrouw van de knecht zou 
meekomen. 
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bijkomend nadeel van mediation dat de `zwalcke client' van het Buro voor 
Rechtshulp geen deslcundige belangenbehartiger aan zijn zijde heeft). 

Als een derde argument noemde een burojurist/mediator een voordeel van 
mediation: de `integrale oplossing'. De uitgangspunten bij mediation zijn immers 
geheel anders dan het optreden van een rechtsbijstandverlener voor de zwakkere 
partij: bij mediation moeten de betrokkenen gezamenlijk in vrijwilligheid tot een 
oplossing komen. Volgens dew mediator is het een voordeel "...dat mensen op een 
andere manier uit ellcaar gaan wanneer ze vooraf de gelegenheid hebben gehad om 
naar elkaar toe open te zijn over wat er heeft gespeeld en waarom men dan niet met 
ellcaar verder wil. Dat is in ieder geval een meenvaarde voor de betrokkenen, denk 
ik, dan zo van: ik leg het probleem in handen van de jurist; die zoelct het allemaal 
man uit met de advocaat van de tegenpartij." 

Een vierde, eveneens met oog op mediation positief argument van de 
burojuristen was dat met behulp van mediation de negatieve balans van de 
juridisering zou lcunnen worden vermeden, met name de lange duur en het financiele 
risico, terwij1 de mogelijkheid altijd aanwezig was om de mediation te staken en een 
juridische herlcansing te beproeven. 

Tenslotte uitte een burojurist zich in negatieve zin over mediation: "Zeker 
vanuit onze doelgroep gedacht: lagere inkomens en vaak lagere opleiding, was de 
scepsis groot. Worden de belangen die normaal behartigd zijn, in zo'n altematieve 
procedure evengoed behartigd?" Ook tijdens het Deskundigen Forum werd dit met 
klem bevestigd, hoewel ook lcritiek op dit standpunt werd geuit: de empowerment 
tijdens de mediation zou hieraan tegemoet komen. 

In dew paragraaf hebben wij de argumenten van de burojuristen, zoals tijdens de 
interviews venvoord, weergegeven. Het is niet altijd duidelijk of de verwachtingen 
en overwegingen die bij voorbeeld de clienten worden toegeschreven, ook 
daadwerkelijk de verwachtingen en overwegingen van de clienten zijn. Wij kunnen 
hier het belang van dew argumenten nog iets nader specificeren: het is terugkijkend 
op de experimenten niet van belang of de argumenten 'war' zijn; zij worden voor 
'wan' gehouden of dienen ter rechtvaardiging van de bestaande pralctijk. Daarmee 
zijn dew argumenten te beschouwen als (een deel van) de mind set van de betrokken 
buroj uri sten . 

4.1.6 De betrokkenen zelf (interviews) 

Hoewel het aantal mediations via de Buro's voor Rechtshulp gering was en niet alle 
betrokkenen op de oproep om aan het onderzoek mee te doen hebben gereageerd, 
zijn enige aanwijzingen wel mogelijk. 

Bij een Nijmeegse mediation (zie Ziekte, schuld en oruslag) ging de werkgever 
op het mediation-voorstel in, omdat hij dacht dat dit een zwaktebod van de kant van 
de werlmemer was. Hij gaf later toe dat dit vooral door zijn onlcunde met mediation 
was ingegeven. De werknemer zelf in dit geschil kon een schuld van! 11.000 aan 
zijn werkgever niet terugbetalen en hoopte waarschijnlijk op dew manier onder de 
(in geval van niet terugbetalen beloofde) ontslagname uit te komen. 

Bij een van de Bossche mediations ontstond een misverstand. De tegenpartij 
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van de cliente van het Buro werd telefonisch door de burojurist benaderd en ging er 
derhalve van uit dat de cliente van het Buro tevens de Idant van de mediator was. 
Dit misverstand bleek in dit geval geen probleem. Het betreffende hoofd 
Personeelszaken ging in de casus De werkneemster met een vast contract op het 
voorstel tot mediation in, omdat de juridische positie van de werkgever niet zo sterk 
werd ingeschat maar de feitelijke situatie onhoudbaar was. 

Voor deze werlcneemster (partij in dezelfde mediation) die zich tot het Buro 
voor Rechtshulp had gewend, dreigde er geen acute juridische procedure. Zij 
vertelde in het interview: "Waarom zou ik het op de spits laten drijven als ik in mijn 
recht sta? Ik had hoop dat mediation tot een normale werksituatie zou leiden." Uit 
het interview bleek dat de problemen op het werk niet alleen met haar echtscheiding, 
haar lichamelijke ziekte, haar overspannenheid en de zorg voor haar kind maar ook 
met de verhoudingen en gebreldcige solidariteit op het werk te malcen hadden. Haar 
wens om in haar werk terug te keren had vermoedelijk ook wel met haar 
persoonlijke herstel en de officiele ontkenning van haar nog langer ziek zijn te 
maken. 

In de mediation De knecht van de marktkoopman speelde bij de werknemer het 
verlangen naar eerherstel mee. De juridische vertaling (na de Ziektewet niet de 
WAO maar de WW in) en het daarop geente verzet tegen het ontslag was slechts het 
doorwerken van de slechte verhoudingen en de geringe waardering die hij van zijn 
werkgever had gelcregen. Mediation verbreedde het geschil tot het initiele sociale 
geschil. Deze `kneche gal overigens aan dat in zijn ogen bemiddeling een absolute 
voorwaarde was, wilde hij naar zijn werk kunnen terugkeren. 

In enkele van de geschillen die tot mediation leidden, bleken de betroldcenen 
nieuwsgierig te zijn wat mediation precies inhield en hoe dit nieuwe 
oplossingsinstrument in de praktijk zou werken. Dez,e nieuwsgierigheid was zowel 
bij sommige clienten te constateren als bij enkele tegenpartijen en hun juridische 
adviseurs. 

Op grond van deze schaarse informatie kunnen in elk geval drie gronden worden 
genoemd waarom de conflictanten daadwerkelijk op een voorstel tot mediation 
ingaan: 

In de eerste plaats blijken sommige conflictanten aspecten van het geschil 
belangrijk te vinden die in de juridische vertaling van het geschil geen rol (van 
betekenis) spelen. Een juridische oplossing (zoals ontslag) is niet gericht op het 
repareren van het sociale geschil (zoals eerherstel of hervatting van het werk). Men 
hoopt dankzij mediation het juridische geschil weer tot het sociale geschil te 
verbreden. 

In de tweede plants kan een minder sterke juridische positie dan gehoopt de 
conflictant het mediation-voorstel doen aanvaarden. 

In de derde plants brengt de nieuwsgierigheid sommige conflictanten tot 
acceptatie van het mediation-voorstel. 

Opmerkelijk is dat deze argumenten van de conflictanten deels een ontkenning van 
de criteria inhouden die de Buro's voor Rechtshulp hanteren (zie Figuur 4.1). De 
werlcneemster met het vaste contract had een ijzersterke rechtspositie, zo leerde haar 
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bezoek aan het Bum. In principe had de burojurist lcunnen zeggen dat deze 
werlcneemster slechts voor advies en informatie kwam. Toch leidde haar bezoek tot 
een mediation? In haar geval en in het geval van de knecht van de markticoopman 
was bovendien de relatie verstoord, ernstig verstoord. Mediation wist dit te 
overkomen. Dit geldt ook voor de Nijmeegse mediation Ziekte, schuld en ontslag. 
Ook de overige indicaties van de Buro's lijken in deze drie mediations van weinig 
belang. 

4.1.7 Samenvatting van het verwijzen door de Buro's voor Rechtshulp 

Bij de inloopspreekuren (zie 4.1.1) lijken twee redenen waarom het niet tot 
mediation is gekomen, emit te springen: vier van de zes bezoekers lcrijgt de 
mogelijkheid van mediation ter overweging mee (waarom is niet bekend) of behoort 
niet tot de doelgroep van het Buro voor Rechtshulp. Mogelijk wijst de eerste reden 
op een inadequaatheid van de rechtshulpverlening. De tweede reden is de 
institutionele beperlcing van de hulpverlening van de buro's. Een reden komt enige 
additionele aandacht toe: het conflict is volgens de burojurist te scherp en de 
conflictanten zijn onbuigzaam. De pone van deze reden blijft wat onduidelijk. Is 
mediation ongeschilct voor (te) scherpe conflicten en onbuigzame conflictanten? Of 
ziet de burojurist er geen heil in om de bezoekers en bun tegenpartijen van het nut 
van mediation te overtuigen? Wie bedenkt dat tegenover de ongeveer 100 stickers 
(die erop wijzen dat de burojurist mediation ter sprake heeft gebracht) een 6.000 
andere spreekuurcontacten over arbeidsrechtelijke en huurrechtelijke geschillen 
staan, dient de relativiteit van dew beoordelingen in te zien. In paragraaf 4.1.2 
hebben wij de gegevens van een 700 formulieren van de Verkorte registratie ADR 
met betreldcing tot Ingenomen zaken' beschreven. Wij hebben daarbij (de indeling 
van) de argumenten van de burojuristen overgenomen. Het bleek dat slechts 10% 
van de argumenten die de burojuristen opgaven om niet naar mediation te venvijzen, 
(mogelijk) van de bezoekers zelf afkomstig was. Daarom hebben wij in de daarop 
volgende paragraaf (4.1.3) het expliciete standpunt van de bezoekers van de Buro's 
voor Rechtshulp nader onderzocht. Opvallend is dat de redenen van de clienten 
nauwelijks van die van de burojuristen afwijken. In paragraaf 4.1.4 hebben wij de 
Uitgebreide registratie ADR nader onderzocht. In dew registratie zijn de geschillen 
opgenomen waarbij mediation (vermoedelijk) uitvoerig ter sprake is gebracht. 
Daama zijn in 4.1.5 de burojuristen en in 4.1.6 de conflictanten zelf aan bod 
gekomen. 

Wij erkennen dat het aantal argumenten in dit hoofdstuk om al dan niet mediation 
voor te stellen of al dan niet op een mediation-voorstel in te gaan tot nu toe bijna 
onoverzichtelijk is. Wij vatten daarom de argumenten voor zover dew in de acht 

19 	Deze mediation staat in de boeken als een mislukte mediation. Toch is de vrouw niet ontslagen 
(eerste optic van de werkgever) en heeft zij geen flexibel arbeidscontract geaccepteerd (tweet optic 
van de werkgever). Ze heeft zich uiteindelijk in de gezagsverhouding geschikt en na verloop van 
maanden een andere haws, een andere groep en een andere duo-partner gekregen. Ten tijde van het 
interview functioneerde zij near eigen zeggen goal. 
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categorieen zijn ingedeeld, hieronder samen. 

Positieve argumenten: 
- Baat het niet dan schaadt het ook niet (4.1.4) 
- Het oplossen van het sociale geschil (4.1.4) 
- Een andere dan de verwachte juridische oplossing (4.1.4) 
- Gebrek aan vaardigheden om zelf een oplossing te bereiken (4.1.4) 
- 	Voeging van verschillende (dreigende) procedures (4.1.4) 
- Een snelle oplossing (4.1.4) 
- 	De achterban (4.1.5) 
- Inzicht in risico's en kosten (4.1.5) 
- Het geschil moet hoe dan ook de wereld uit (4.1.5) 
- 	Bemiddeling is een voorwaarde op tot een oplossing te komen (4.1.6) 
- Betrokkenen zijn nieuwsgierig (4.1.6) 
- Contractsvrijheid (arbeid, huur) (4.1.6) 
Negatieve argumenten: 
- Het probleem is nog niet duidelijk (4.1.2) 
- Mediation zou te vroeg komen (4.1.2) (4.1.3) 
- Het zeker stellen van rechten (4.1.3) 
- De relatie is reeds verbroken of te zeer verstoord (4.1.3) (4.1.5) 
- De tegenpartij is niet voor retie vatbaar (4.1.3) 
- De client is te agressief (4.1.3) 
- De eigen bijdrage van f 100 is te hoog (4.1.3) 
- De client wil slechts belangenbehartiging (4.1.3) 
- Mediation is te duur (4.1.3) 
- 	Volharding in het harde standpunt (4.1.4) 
- 	Enkel discussie over de hoogte van de schadevergoeding (4.1.4) 
- 	Het probleem is reeds opgelost (4.1.4) 
- 	Het voorstel komt te laat (4.1.4) 
- 	De juridische oplossing (ontslag) is de oplossing (4.1.4) 
- 	Er is reeds erg veel bemiddeld (4.1.5) 
- 	Veel verplichte termijnen (bestuursrecht) (4.1.5) 
- 	Er is reeds een procedure gestart (4.1.5) 
- 	Fatale termijnen dreigen (4.1.5) 
- 	Het verlies aan geschilcte geschillen aan de balie (4.1.5) 
- 	Tijdgebrek tij dens de spreekuren (4.1.5) 
- 	Verbod om de buro-client tij dens mediation bij te staan (4.1.5) 
- 	Gebrek aan systematische motivering (4.1.5) 
- 	In veel gevallen doen wij niet anders (4.1.5) 
- 	De juridische beroepsattitude (4.1.5) 
- 	De negatieve invloed van het geringe succes van mediation (4.1.5) 
- 	Het afnemend enthousiasme (4.1.5) 
- 	De negatieve benadering door de tegenpartij (4.1.5) 
- 	Het willen voldoen aan de strijdlust van de bezoeker (4.1.5) 
- 	De tegenpartij denkt de relatie probleemloos te kunnen beeindigen (4.1.5) 
- 	De tegenpartij heeft een standaardbeleid (4.1.5) 
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- Kleine organisaties hebben bemiddeling al geprobeerd (4.1.5) 
- 	De bureaucratische barriere (4.1.5) 
- 	Aversie tegen het Buro voor Rechtshulp (4.1.5) 
- De client wil uitsluitend een financiele regeling (4.1.5) 
- 	De strijdlustige bezoeker (4.1.5) 
• 	De bezoekers zijn slechts op informatie uit (4.1.5) 
- 	De geringe bekendheid met mediation (4.1.5) 
- 	De geringe bereidheid tot mediation (4.1.5) 
- 	De geringe opleiding van de doorsnee bezoeker (4.1.5) 
- 	De achterban (4.1.5) 
- 	Twijfel over de lange termijn effecten van mediation (4.1.5) 
- 	Mediation = onderhandelen = het werk van de burojurist (4.1.5) 
- 	Twijfel over de belangenbescherming van zwaldce clienten (4.1.5) 

Het gaat om 12 positieve argumenten en 43 negatieve argumenten. Dit gegeven mag 
niet verbazen. Wanneer de pralctijk weinig verwijzingen laat zien, moet worden 
aangenomen dat het aantal argumenten tegen mediation groter is dan het aantal dat 
daarvoor pleit. Frequentie en gewicht van de argumenten zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten. 

4.2 Het verwijzen en de rechtbanken 

In deze paragraaf behandelen wij het verwijzen bij de rechtbanken. De rechtbank 
Zwolle zal als eerste worden beschreven (4.2.1). Daarna volgt de beschrijving van 
de rechtbank Amsterdam (4.2.2). 

4.2.1 Verwijzen bij de Rechtbank Zwolle 

Bij de rechtbank Zwolle is voor de in house mediation gekozen. Het is eigenlijk 
steeds de rechter die mediation voorstelt. In Zwolle is daarvoor een eigen strategie 
bedacht. Om dit te verduidelijken is het zinvol het volgende onderscheid naar rollen 
van de rechters te maken. De eerste rol is die van de behandelend rechter. Dit is de 
rechter voor wie partijen verschijnen en die in de traditionele procedure uiteindelijk 
de beslissing zal nemen. Een tweede rol is die van de rechter tijdens de comparitie. 
De derde rol is die van de mediator die de conflictanten naar een (niet per se 
juridische) oplossing van het geschil tracht te begeleiden. 

Cruciaal voor het verwijzen naar mediation is de comparitie. De comparitie 
van partijen is uit het civiele recht (kort geding, echtscheidingen) zeer bekend. Bij 
de sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle was de comparitie geen gebruik. 
Binnen de rechtbank Zwolle is ten behoeve van het mediation-experiment de 
(inlichtingen)comparitie benut om de conflictanten op te roepen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht zijn zij verplicht te verschijnen. Bij de oproep wordt 
tegenwoordig vermeld dat het om het bespreken van mediation gaat. De comparitie 
is tijdens het experiment doorgaans door de rechter-mediator geleid, die het dossier 
niet of slechts summier had bekeken. Het enige doel van de comparitie was het 
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bespreken van de mogelijkheid van mediation. Als die mogelijlcheid zou worden 
afgewezen, zou het geschil weer in de handen van de behandelend rechter worden 
gelegd. 

In de afgelopen jaren is het experiment van mediation in zoverre in Zwolle 
geinstitutionaliseerd dat deze versmelting steeds minder voorkomt en ook andere 
behandelende rechters mediation ter zitting voorstellen, soms na uitleg door de 
rechter-mediator.' Het komt ook voor dat de behandelend rechter die aan 
mediation als oplossingsmethode denkt, de rechter-mediator vraagt de 
inlichtingencomparitie over te nemen. In alle gevallen die tot nu toe binnen het 
experiment vielen, trad een rechter steeds als rechter-mediator op wanneer de 
betrokkenen met het voorstel accoord gingen, hoewel sinds enige tijd aan de 
rechtbank Zwolle (inclusief de dependance Lelystad) nog twee rechters met een 
opleiding tot mediator zijn verbonden. In de praktijk heeft echter slechts een van hen 
een keer als (co-)mediator naast de vaste rechter-mediator opgetreden. 

Binnen het experiment is overigens afgesproken en wordt de betrokkenen 
steeds duidelijk gemaalct dat na een mislukte mediation het geschil weer aan de 
rechter wordt voorgelegd maar dat de rechter-mediator dan niet langer bij de 
juridische procedure betroldcen zal zijn. 

In de eerste Zwolse mediation die binnen het experiment vale', achtte een 
bestuursrechter het geschil kennelijk mediation-rijp. De partijen werden voor een 
comparitie van inlichtingen op grond van artikel 8:44 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) opgeroepen met een plicht om te verschijnen, ondertekend door een niet bij 
name genoemde griffier. In deze oproep werd van het experiment met mediation 
geen gewag gemaakt.' Een van de geinterviewden vertelde dat de rechter(- 
mediator) de comparitie bleek te leiden en dat zij stelde geen tijd te hebben gehad 
het gehele dossier te lezen' en daarom de partijen verzocht hun standpunt nog eens 
te bepalen. Daarop Icwam het experiment ter sprake en de rechter-mediator vroeg de 
partijen of zij bereid waren aan het experiment mee te werken. De geinterviewde 
adviseur: "Als bestuursorgaan kan je nooit nee zeggen." 

Hieronder gaan wij na welke argumenten voor en tegen acceptatie van het 
voorstel tot mediation wij in het onderzoelcsmateriaal aantroffen. De bronnen zijn in 
dit geval de dossiers bij de Rechtbank Zwolle en de interviews die wij met de 
betroldcenen hebben gehouden. Wij malcen bij dit overzicht een onderscheid tussen 
positieve en negatieve argumenten om op het voorstel tot mediation in te gaan. 

20 	Deze indruk komt ook sterk uit ons dossieronderzoek naar voren. Gelet op de aantallen is het 
weinig zinvol op grond van deze in hvantitatief opzicht schaarse gegevens generaliserende 
conclusies te formuleren. 

21 	Voorafgaand aan het experiment waren reeds, zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, met goedvinden van 
de president van de rechtbank enige mediations beproefd. 

22 	In de meer recente oproepen voor een inlichtingencomparitie wordt, voor zover wij weten, wel 
steeds het experiment genoemd. 

23 	Tijdens het gaf de Zwolse rechter-mediator aan dat zij tegenwoordig de dossiers we! bestudeert. 
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Criterium 1: de (iuridische) aard van ha geschil 

Positief argument: de verwachte formele oplossing voldoet niet 
In sommige geschillen is een (of meer) van de betrokkenen ervan overtuigd dat de 
verwachte formele oplossing niet voldoet. Het !can zijn dat een gemeente een 
werlaiemer/ambtenaar niet terug wil maar dew ambtenaar rechtspositioneel zo sterk 
staat dat terugkeer formeel-juridisch onvermijdelijk lijlct. In een dergelijk geschil is 
`regelen' de betere oplossing. In feite is dit hiervoor reeds enige lceren ter sprake 
gekomen onder de noemer van de zwalcke rechtspositie of bewijsrechtelijke positie. 
Ook bij andere, bestuursrechtelijke•geschillen is de hoop en verwachting dat bij 
mediation alle geschillen op tafel kunnen komen en vele procedures worden 
voorko men. 

Negatief argument: het bestuur(sorgaan) moet formeel beslissen 
Mogelijk draagt aan de huivering om op het voorstel van mediation in te gaan ook 
de organisatorische, ambtelijke plaats van de feitelijke participanten bij het juridische 
proces bij. Vele beslissingen in het bestuursrecht worden door formele 
bestuursorganen genomen, zodat de vertegenwoordigers namens die organen in een 
juridische procedure doorgaans niet gemachtigd zijn zelf een compromis te sluiten. 
Een mandaat of een instemming aan de oplossing `onder voorbehoud van 
goedkeuring' kan hieraan tegemoet komen. Aangezien het bestuursrecht evenwel niet 
een traditie van schilcken kent, zullen de betrokkenen zich deze gang van zaken 
eigen moeten malcen. Dit geldt niet alleen voor bestuursrechtelijke maar ook voor 
privaatrechtelijke bestuursorganen, zoals een algemene ledenvergadering, het bestuur 
van een stichting of de `achterban'. 

Criterium 2: de (luridische) face van het geschil 

Positief argument: snelheid en de grotere kans op een oplossing 
In de interviews kwam naar voren dat het zinvol kan zijn dat mediation vrij that 
tijdens de procedure wordt voorgesteld. Hoewel werd erkend dat een laat voorstel 
tijdsverlies impliceert, achtte sommigen het voor de kans van slagen van de 
mediation zinvol als een zekere tijd verstreek zodat het geschil zou kunnen `rijpen' 
en de conflictanten hun absolute claims zouden laten varen. 

Negatief argument: snelheid en kleinere kans op een oplossing 
Verschillende geinterviewden benadrukten dat het voorstel om mediation te 
beproeven te that lcwam. Zij hadden dan niet het cog op het pure tijdsverlies man 
op de lcansen die door het wachten voorbijgaan, omdat de standpunten zich 
verharden. 

Criterium 3: verwUzende instantie 

Positief argument: het praktische vacuum in het bestuursrechtelijke proces 
In het bestuursrecht is het, anders dan in het civiele recht en met name bij het kort 
geding, geen traditie om te schiklcen. Dit is niet zozeer het gevolg van het 
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bestuursprocesrecht als wel van de gegroeide pralctijk. Het (relatieve) succes van het 
Zwolse experiment kan mede zijn veroorzaakt doordat het experiment dit pralctische 
bestuursprocesrechtelijke vacuum vult. Of, zoals een rechter-mediator het tijdens het 
uitdrukte: "Je hebt in het bestuursrecht minder mogelijkheden om te schikken. 
Daarom is mediation in het bestuursrecht wellicht aantrekkelijker dan in het civiele 
recht." 

Positief argument: het verborgen rechterlijk gezag 
De rechter blijkt in de ogen van de conflictanten en hun adviseurs een globaal gezag 
te hebben dat de acceptatie van een mediation-voorstel bevordert. Men moet rechters 
gehoorzamen, dat is immers een van de vooronderstellingen van de rechtsstaat. 
Tijdens het Deskundigen Forum beschouwden sommige van de aanwezigen dit 
verholen gebruik van het rechterlijk gezag wel maar anderen juist niet als 
verwerpelijk. 

Positief argument: geringe additionele/verloren kosten 
Het experiment in Zwolle gaat hoofdzakelijk over geschillen die aan de 
bestuursrechter worden voorgelegd. Het griffierecht is beperkt: f 50 tot f 200 terwiji 
in civiele zaken, zoals een kort geding, onder omstandigheden een aanzienlijk bedrag 
moet worden betaald. Bovendien behoeven de `Zwolse' conflictanten, anders dan de 
`Amsterdamse', de kosten van de mediation niet te betalen, hoewel de kosten van 
juridische adviseurs, mits ingeschakeld, niet per se minder worden. De fase van het 
geschil waarin in Zwolle mediation wordt voorgesteld, is meestal die van 
`afconcluderen' en op de uitspraak wachten. Mediation kan verschillende 
bijeenkomsten vergen en daarom toch extra kosten met zich brengen. 

Positief argument: institutionele support 
Een belangrijk argument is het institutionele support die het experiment in Zwolle 
ondervond. Niet alleen keurde de president van de rechtbank in een voorfase goed 
dat de rechter-mediator geschillen die voor haar dienden, trachtte te meclieren; 
bovendien was er een groep rechters en anderen rond de rechtbank die het 
experiment actief ondersteunden. 

Criterium 4: de verwijzer 

Positief argument: motivatie van de rechter-mediator 
Een belangrijk argument voor het welslagen van het Zwolse experiment was de 
motivatie van de eerste rechter-mediator die andere rechters motiveerde en 
informatie over mediation onder hen verspreide. 

Criterium 5: de adviseurs 

Positief argument: de invloed van weigeren op de beslissing 
In een aantal interviews gaven de betrokken adviseurs aan dat burger, bedrijf of 
bestuursorgaan nooit zouden moeten weigeren, in de woorden van een van de 
geinterviewden "...omdat je bij elke procedure een procesrisico loopt, vooral bij 
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belangenafweging. Je weet wat een procedure kost, wat verlies je kost, de procedure 
loopt drie jaar...". Wie niet op het mediationvoorstel ingaat, loopt, aldus dew 
betrokkenen, het risico dat dit een negatieve invloed op de rechterlijke beslissing zal 
hebben. 

Positief argument: de invloed van betrokkenen op de uitkomst 
Mediation heeft volgens sommige geinterviewden het voordeel dat de beslissing niet 
in de schoot van de rechter ligt en in de raacir icamer tot stand komt maar dat de 
betrolckenen (de conflictanten en eventueel hun adviseurs) actief aan de oplossing 
kunnen deelnemen. Dankzij mediation kunnen (de vertegenwoordigers van) de 
bestuursorganen bepalen of zij met de oplossing accoord willen gaan. 

Positief argument: eerdere ervaringen 
Uit het onderzoelcsmateriaal komt naar voren dat eerdere ervaringen met mediation 
althans kennis van mediation de betrokkenen eerder geneigd maken om op het 
voorstel in te gaan. Dit was bij voorbeeld het geval bij Stank voor Dank (de beide 
adviseurs). 

Criterium 6: de tegenpartij 

Dit criterium komt in het Zwolse materiaal niet voor, omdat een procedure voor de 
rechter slechts conflictanten kent. 

Criterium 7: de conflictant 

Positief argument: de echo in het dossier 
De woorden in de inleiding van dew paragrag: "Als bestuursorgaan kan je nooit 
nee zeggen" duidt op een afweging bij de betrokIcenen: zal het niet ingaan op het 
voorstel tot mediation negatieve gevolgen op de procedure hebben? In een van de 
mediations stond het experiment in de brief inzake de comparitie genoemd. 
Voorafgaand had een conflictant overleg met haar advocaat. Zij vertelde ons over de 
acceptatie van het voorstel: "Eigenlijk wilde ik er niet aan meadoen man dat is 
slecht voor m'n rechtspositie... Straks lcrijg ik een andere rechter en dan staat in het 
dossier dat ik niet wilde meewerken. Dat verwijt wilde ik vermijden." 

Positief argument: eerdere ervaringen 
Zoals reeds bij criterium 5 is beschreven, hebben eerdere ervaringen met mediation 
althans kennis van mediation een positieve invloed. Dit was bij voorbeeld het geval 
bij De venalcelijking van de werkvoorziening (de werknemer). 

Positief en negatief argument: de achterbgi 
Bij enkele van de geschillen bleek ook bij de verwijzingen in Zwolle de achterban 
een belangrijke rol te spelen. Bij de achterban is te denken aan de formele 
werkgever voor een Hoofd Personeelszaken, de echtgenote bij een ontslagkwestie, 
andere huurders bij een geschil met een woningbouwstichting of familieleden bij 
burennizies. De achterban kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben. 
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Negatief argument: de wens van een formele beslissing 
Hoewel dikwijls de vrijwillig bereilcte oplossing als een van de voordelen van 
mediation wordt beschouwd, heeft deze vrijwilligheid een keerzijde, indien de 
oplossing voor het geschil op politiek niveau consequenties heeft. Daarbij is te 
denken aan een schadevergoeding voor een vertrekkende ambtenaar die uiteindelijk 
via een wijziging van de gemeentelijke begroting door de gemeenteraad moet worden 
vastgesteld. Een rechterlijke uitspraak heeft in dat geval, in tegenstelling tot de 
oplossing die in mediation is bereilct, een formele gelding en op rechtstatelijke 
gronden een politieke onvermijdelijkheid.' 

Het is denkbaar dat dit ook voor andere conflictanten geldt. Bij (en over) de 
clienten van de Buro's voor Rechtshulp hebben wij enige keren in interviews 
gehoord dat zij vooral 'hun recht wilden weten': de formele vaststelling van het 
eigen (on)gelijk. 

Criterium 8: mediation 

Positief argument: De betrokkenen zijn nieuwsgierig 
Het blijkt dat in een aantal geschillen (zoals De verzakelijking van de 
werkvoorziening) de betroldcenen nieuwsgierig zijn en het meemaken van een 
mediation als een interessante ervaring zien. Dat geldt overigens niet alleen voor de 
conflictanten maar ook voor sommige van de juridische adviseurs, hoewel zij 
erkenden dat mediation sterk van hun gebruikelijke beroepspatroon zou afwijken. 

Positief argument: de integrale oplossing 
Verwant aan het voorgaande argument is de integrate oplossing of, zoals een 
geinterviewde advocaat aangaf: "Je gaat immers vaak procederen over een vraag die 
niet meer over de zaak gaat." Een andere advocaat zei dat hij een kort geding (dat in 
het Zwolse experiment tot een mislukte mediation leidde) "...uit armoede..." was 
begonnen: het geschil woekerde at decennia voort (een burenruzie). 25  In een ander 
geschil schreef de gemachtigde van de eiser op het evaluatieformulier: "De 
problematiek waarvan sprake was, was veel breder dan het geschil waarop de 
procedure betrelddng had. Eiser is juist gebaat bij een goecle relatie met de 
wederpartij. Derhalve is de bereikte overeenstemming waardevoller dan een 
eventueel via de rechter afgedwongen gelijk." Terwijl bij hetzelfde geschil de 
gemachtigde van de goclaagde oordeelde: "Beide partijen hebben het gevoel te zijn 
`gehoord'. Er is geen verliezer, geen dreigende beroepszaak meer (in toekomst)." 

De 'integrate oplossing' betekent dat enerzijds het sociale geschil niet tot het 
juridische wordt beperkt, en anderzijds dat de baaierd aan juridische geschillen die 
met een sociaal geschil samenhangen, in een keer kan worden opgelost. 

24 	Dit probleem van de positie van de bestuurlijke (al dan met representatieve) organen in het openbaar 
bestuur en bij private organisatie is ook op het gebied van 'onderhandelend bestuur' bekend. Zie 
daartoe met name Hoekema et al. 1998. 

25 	Het geschil was ons inziens zo veelzijdig dat slechts een (op zich onhaalbare) civielrechtelijke eis 
om een verhuisplicht op te leggen uitkomst had kunnen bieden. 
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Positief argument: de informele benadering 
Een gemachtigde van het GAK was al enthousiast over mediation: "Ben belangrijke 
reden is dat de zitting formeel is en alles wat je zegt, later tegen je 'can worden 
gebruikt. Het informele, geheime lcarakter van mediation is prettig, oak omdat de 
afstand kleiner is. Je kunt meer zeggen en dus het voegt iets toe." 

Positief argument: snelheid en dus minder kosten 
In een geschil besprak de gemeentesecretaris het voorstel met de fractievoorzitters 
van de partijen in de gemeenteraad: "Ben aantal was verrast en vond dat het maar 
kwaadschilcs moest. Ik zei tegen ze dat ze moesten oppassen. Als je denIct aan een 
hoger beroep en de kosten van juridische bij stand. De kosten voor juridische bij stand 
waren voor alleen deze zaak per maand al enige duizenden guldens! Het niet 
vervullen van een vacature betekent dat wij een interimmanager moeten aanstellen, 
dat kost ook weer tonnen." De snelheid van mediation in vergelij king met die van 
een bestuursrechtelijke procedure wordt als een van de voordelen van mediation 
beschouwd. 

Positief en negatief argument: tijdverlies 
Enige keren stelden de geinterviewden dat zij het tijdsverlies door e,en mislulcte 
mediation zeer bezwaarlijk vonden: "Minpunt: de geruime tijd die is verstreken 
tussen het indienen van het bezwaarschrift en de gedingstukken en de 
bemiddelingspoging." Omdat mediation pas wordt voorgesteld als het geschil op de 
zitting zal worden behandeld en dus doorgaans bijna een jaar na indiening van het 
beroep- of bezwaarschrift, leidt een mislulcte mediation ertoe dat het geschil weer 
`onder op de stapel' komt te liggen en derhalve nogmaals een jaar verloren dreigt te 
gaan. Bij arbeidsgeschillen betekent dit het doorbetalen van loon of wachtgeld, het 
niet vervullen van de vacature, extra kosten voor exteme adviseurs en dergelijke. 
Voor andere betrokkenen is echter het tijdverlies dat door mediation !can ontstaan, 
onder omstandigheden juist aantrekkelijk. 

Hierboven hebben wij een baaierd aan argumenten gepresenteerd die wij aan het 
onderzoelcsmateriaal met betrelcidng tot het experiment bij de rechtbank Zwolle 
hebben ontleend. Hieronder vatten wij de positieve, neutrale en negatieve 
argumenten voor het welslagen van het verwijzen naar mediation binnen het Zwolse 
experiment samen. 

Positieve argumenten: 
- 	de verwachte formele oplossing voldoet niet 
- het praktische vacuiim in het bestuursrechtelijke proms 
- 	het verborgen rechterlijk gezag 
- 	geringe additionele/verloren kosten 
- 	het institutionele support 
- de motivatie van de rechter-mediator 
- 	de invloed van het weigeren op de beslissing 
- 	de invloed van betrokkenen op de uitkomst 
- 	eerdere ervaringen 
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- de echo in het dossier 
de betrokkenen zijn nieuwsgierig 

- de integrale oplossing 
de informele benadering 

- snelheid en dus minder kosten 
- het verborgen rechterlijk gezag 
Positieve of negatieve argumenten: 

snelheid en dus meer/minder kans op een oplossing 
tijdverlies 
de achterban 

Negatieve argumenten: 
- De wens van een formele beslissing 
- Het bestuur(sorgaan) moet formeel beslissen 

Het aantal positieve argumenten is groot, terwijl het aantal negatieve zeer klein is. 
Dat voldoet geheel aan het beeld van het Zwolse experiment. 

4.2.2 Verwijzen bij de Rechtbank Amsterdam 

Gedurende het onderzoek spraken wij enige keren uitvoerig met vier van de 
Amsterdamse kort geding-rechters. Hun opmerldngen over het verwijzen hebben wij 
hieronder samengevat. Wij kunnen overigens geen uitspraak doen over de frequentie 
waannee kort geding-rechters een geschil naar mediation trachten te verwijzen. De 
redenen komen hieronder nog ter sprake. 

Bij de rechtbank Amsterdam lcunnen rechters partijen voorstellen mediation te 
beproeven. Het onderhavige experiment loopt binnen de kort geding-sectie. Een kort 
geding is een civielrechtelijke procedure (dus niet bestuursrechtelijk of 
strafrechtelijk) die gedigend is om aan de rechter een `voorlopige voorziening' te 
vragen.' Naast het kort gecling kan een bodemprocedure worden gevoerd waarin 
het eigenlijke juridische geschil aan de orde komt, hoewel in de praktijk het kort 
geding vaak de enige procedure blijkt te zijn. Er is een ontwildceling te constateren 
dat de kort geding-rechters steeds vaker partijen aanzetten om te schikken (Vgl. 
Bruinsma 1995). Dat gebeurt doorgaans op een zitting nadat de advocaten hebben 
gepleit, hoewel de schilddngpoging ook op een ander moment kan worden 
ondernomen, zoals na of tijdens een voorlopig getuigenverhoor. Iedere rechter heeft 
eigen afwegingen wanneer een schilddng haalbaar lijkt. n  Hoe de rechter bereikt dat 

26 	Dat het een civielrechtelijke procedure is, sluit niet uit dat aan het straf- of bestuursrecht gelieerde 
problemen aan deze rechter kunnen worden voorgelegd. 

27 	Een van de geInterviewde kort geding-rechters formuleerde vier criteria wanneer een poging tot 
schildcing z,ou kunnen slagen: 
1 	Verschijnen de partijen? 
2 	Hebben zij een advocaat? 
3 	Wie is de advocaat? Om wat voor een type advocaat gaat het? 
4 	Hoe zeer spant de rechter zich in? 
Een andere rechter hanteert als criterium: hebben de advocaten voorafgaand aan de behandeling van 
het kort geding eigenlijk met elkaar contact gehad? Zo niet, dan moeten ze in elk geval een 
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een bereidheid tot schikken bij partijen ontstaat, is zeer van de tactiek en strategie 
van de rechters afhanicelijk. Een grondregel lijict te zijn: zaai twijfel over de 
zekerheid van het juridisch gelijk en over de bewijsrechtelijke positie. Een min of 
meer vergelijkbare strategie zeggen de rechters te gebruiken om de conflictanten 
richting mediation te lcrijgen. 

Een van de geinterviewde kort geding-rechters zei ervaring met het op de 
zitting informeren en verwijzen naar mediation te hebben. Tenviji andere rechters 
widen de partijen op mediation zouden wijzen, probeert hij dit, volgens eigen 
zeggen, zo'n twee keer per week. Dat wil zeggen in totaal nu zo'n 50 keer. Slechts 
ten keer ging men daadwerkelijk tot mediation over: een probleem over een 
omgangsregeling, waarbij helaas reeds in de voorfase van de mediation hoog 
oplopende ruzie ontstond, zodat dit geschil nooit tot een mediation heeft geleid. 

Een tweede rechter stelde drie geschillen naar mediation te hebben 
doorvenvezen. Fin daarvan zou een ander half jaar geleden succesvol zijn afgerond, 
een tweede zou zijn misluict, opnieuw zijn verwezen man uit het zicht zijn geraalct, 
en een derde zou in behandeling zijn. 

Een derde rechter had drie geschillen naar mediation verwezen: over een 
Vereniging van Eigenaren, over een intemationale management b.v. en over 'Kunst 
op Internet'. Over de vragen of mediation in deze gevallen daadwerkelijk werd 
beproefd en wat de uitkomst was, bestond geen informatie. 

Volgens een van de geInterviewde kort geding-rechters verdwijnt ca. 15% van 
de kort gedingen uit het zicht van de rechter, terwiji een 40% tot een schilcidng 
leidt. Deze 15% wijst op schikicingen (waarvan de rechter niet op de hoogte wordt 
gesteld) of het nemen van verlies (door eiser of gedaagde). Het kan ook op een 
geslaagde mediation wijzen. Hoewel aanvankelijk binnen het experiment een register 
van royementen, met redenen en al, zou worden bijgehouden, is dat tot nu toe niet 
gebeurd. Een enkele rechter heeft een schriftje waarin op ten schriftregel het 
verloop van ieder kort geding wordt beschreven. Zolang de partijen of bun 
raadslieden de redenen voor het royement niet an de rechters doorgeven en zolang 
een centrale registratie niet tot stand komt, zal geen systematisch inzicht in de 
resultaten van het experiment kunnen ontstaan. 

Op grond van de interviews hebben wij de meningen van dew rechters 
samengevat. Dew meningen hebben wij tot 'argumenten' samengebracht die deels 
positief, deels neutraal en deels negatief zijn over de mogelijlcheid om naar 
mediation te venvijzen. Verschillende criteria komen in ons onderzoeksmateriaal niet 
voor: de (juridische) aard van het geschil, de (juridische) fase van het geschil en de 
tegenpartij. Dat is niet verwonderlijk, gelet op het feit dat het om civielrechtelijke 
geschillen gaat die reeds tot een kort gedingen hebben geleid en die de rechter niet 
in termen van partij en tegenpartij beschouwt. 

schiklcing proberen te bereilcen. 
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Criterium 3: de verwijzende instantie 

Positief argument: verwacht tijdsbeslag 
Een rechter meende dat een streven naar het verwijzen naar mediation voor de 
rechter aantrekkelijk kan zijn, omdat de rechter te weinig tijd per zaak heeft. In 
dezelfde richting wijst het argument dat mediation voor de kort geding-rechter 
aantrekkelijk is wanneer de partijen schildcingbereid zijn maar het bereiken van een 
schildcing veel werk lijkt te zullen gaan opleveren. Dit argument heeft eveneens met 
de genormeerde tijdsbesteding te maken. Hier staat tegenover dat uit het in 
Amsterdam gebruilcte standaardcontract is te lezen dat de mediator binnen 2 tot 4 
dagdelen de mediation zou moeten kunnen afronden. 

Negatief argument: geen besparing van kosten en tijd 
Volgens een van de Amsterdamse kort geding-rechters schiet de Amsterdamse opzet 
wat betreft de besparing van kosten en tijd tekort. Het kort geding, dat de basis voor 
de poging tot verwijzing naar bemiddeling vormt, gaat zelf zo snel dat mediation 
geen tijdwinst kan opleveren. Indien het voorstel tot mediation tijdens wordt gedaan 
nadat de raadslieden reeds hebben mogen pleiten, is het merendeel van het werk 
verricht en is dus het merendeel van de kosten gemaakt. De potentiele winst van 
mediation is daarmee verkeken. 

Positief en negatief argument: de (on)deskundigheid van de mediator 
Tijdens een van de gespreldcen op de Rechtbank Amsterdam kwam uitvoerig ter 
sprake of de mediator een specifieke deskundigheid zou moeten bezitten. De 
meningen van de rechters waxen verdeeld: de meeste rechters leken deze 
deskundigheid en dus de eigen inbreng van de mediator wel van belang te vinden; 
een enkeling zag de mediator als een neutrale procesbewalcer en eiste dus geen 
specifieke juridische deskundigheid. De opzet van het experiment impliceert, zoals 
reeds vermeld, dat partijen die mediation overwegen, een informatiemap van de 
rechtbank Icrijgen waarin onder meer een lijst met bij het NMI ingeschreven 
mediators is opgenomen. De specifieke deskundigheid van deze mediators is echter 
niet bekend. Uit de enige traceerbare Amsterdamse mediation blijkt dat beide 
advocaten naast het algemene aanzien van de uiteindelijk gekozen mediator ook diens 
deskundigheid van groot belang achtten. 

Criterium 4: de verwijzer 

Positief argument: de werkdruk van de rechter 
Een van de kort geding-rechter vertelde in een interview zelf vlalc voor en vlak na 
de valcanties meer schiklcingen te realiseren. 'Vial( voor de valcantie' betekende dat 
in die laatste weken minder vonnissen moesten worden geschreven of het bureau bij 
vertrek minder vol was. Wlak na de valcantie' kwam door de extra energie die voor 
het bereiken van een schildcing noodzakelijk is. 
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Criterium 5: de adviseurs 

Positief argument: gebrekkige communicatie tussen advocaten 
Een van de rechters stelde dat als blijkt dat advocaten voorafgaand aan een kort 
geding onderling geen contact hebben gehad, een schikldngpoging zinvol Ian zijn. 
Mogelijk geldt dat ook voor een poging om tot mediation te geraken. 

Negatief argument: de knieval voor de collega 
Onderhandelen en schiklcen zijn primaire beroepsmatige activiteiten van advocaten; 
sommige advocaten beschouwen de procederende advocaat die de rechtbank van 
binnen ziet, als minder geslaagd. Wanneer nu een voorstel tot mediation wordt 
gedaan, impliceert dit dat de advocaten zelf niet in staat zijn een schilcking te 
bereiken. Wanneer vervolgens deze advocaten een andere advocaat gaan benaderen 
om dat te bereiken waartoe zij zelf schijnbaar niet in staat waren, !can dit in de ogen 
van de advocaten zelf of van hun clienten een bewijs van gebreldcige vaardigheden 
zijn. De advocaten zullen bovendien erkennen dat hun collega-mediator een nota lcan 
indienen. Zij zullen zelfs wellicht bevreesd zijn dat hun client in de toekomst de 
mediator als advocaat zal kiezen. Redenen genoeg om te kunnen verwachten dat 
zonder nadere afspraken en institutionele inbedding het inhuren van een collega als 
mediator zich op een weinig enthousiast onthaal zal mogen verheugen. Dergelijke 
bezwaren bestaan niet in het geval van een in house mediator, zoals in Zwolle. Ook 
tijdens het deskundigenforum werd gesteld: "Veel partijen en advocaten vinden vaak 
al het feit dat je er een derde bijhaalt om een conflict op te lossen, een teken van 
eigen falen." 

Negatief argument: topadvocaten 
Volgens een van de rechters is het zinloos om hoog gespecialiseerde advocaten die 
op hun specifieke terrein een kort geding zijn begonnen, naar mediation te 
venvijzen. Zij zijn doorgaans op zoek naar zeer juridische antwoorden die een 
aanzienlijke precedentwerldng zouden kunnen hebben. 

Criterium 7: de conflictant 

Positief argument: een noodzakelijk geachte contintateit 
Een van de rechters benadrulcte het belang van noodzakelijke contintliteit van een 
relatie. Zo zouden bij voorbeeld architect en aannemer met ellcaar door moeten, in 
een conflictueuze bouw of in volgende projecten. 
Dezelfde continuiteit van de relatie achten ook de Buro's voor Rechtshulp van belang 
(zie figuur 4.1). Concreet speelde dit bij het reeds genoemde geschil van 'kunst op 
internet'. De provider en de kunstenares hadden dermate grote investeringen (in tijd 
en energie en dus geld) in hun gezamelijk project gestoken, dat een aanzienlijke 
financiele onderlinge afhankelijkheid was ontstaan. Een beslissende uitspraak in het 
kort geding zou tot kapitaalsvernieting hebben geleid. Dat besef maakte dat 
betrokkenen met mediation instemden. 
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Positief argument: weerstand tegen rechterlijke procedures 
In het hierboven reeds genoemde geschil waarbij een internationale management b.v. 
was betrokken, was het voorstel tot mediation succesvol, omdat Amerikaanse 
bestuursleden van de b.v. rabiaat tegen het voorleggen aan de rechter van 
arbeidsrechtelijke geschillen waren. Dit kenmerk van de betroldcenen Ian echter niet 
naar de doorsnee Nederlandse geschillen worden geextrapoleerd. 

Criterium 8: mediation 

Positief argument: de integrale oplossing 
De Amsterdamse kort geding-rechters lijken te beseffen dat de oplossing die het kort 
geding te bieden heeft, onder omstandigheden tekortschiet. Het rechtsprobleem 
(zoals dit in het kort geding tot uiting wordt gebracht) is vaak slechts een deel van 
het probleem, zodat een integrale oplossing van het onder het juridische geschil 
liggende probleem niet met een kort geding te bereiken is. In de ene Amsterdamse 
mediation blijkt dat een aantal procedures met eisen die niet in het kort geding ter 
sprake lcwamen, tijdens de -succesvolle- mediation konden worden `gevoegd', zodat 
alle procedures konden worden vermeden (zie Concurrentie in verzekering). 

Zoals ook met betrelddng tot de drie andere experimenten geldt hier dat het 
onduidelijk is of met deze argumenten het ingekleurde mens- en maatschappijbeeld 
van de betrokkenen wordt gereproduceerd dan wel of het om de werkelijke 
beweegredenen. Het onderhavige onderzoek kan, gelet op het aantal mediations, 
hierover geen uitsluitsel geven. Wel kunnen wij een samenvattend overzicht van de 
in deze paragraaf genoemde argumenten geven, onderscheidenlijk naar verwachte 
positieve, neutrale en negatieve argumenten. Het blijkt dat de positieve argumenten 
in de meerderheid zijn. Dat is enigszins verbazend, gelet op het geringe aantal 
succesvolle verwijzingen in Amsterdam. 

Positieve argumenten: 
- verwacht tijdsbeslag 
- de werkdruk van de rechter 
- 	gebrelddge communicatie tussen advocaten 
- een noodzakelijk geachte continuiteit 
- 	weerstand tegen rechterlijke procedures 
- de integrale oplossing 
Neutrale argumenten: 
- de (on)deskundigheid van de mediator 
Negatieve argumenten: 
- geen besparing van kosten en tijd 
- 	knieval voor de collegae 
- topadvocaten 
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4.2.3 Samenvatting van het verwijzen door rechtbanken 

In de beide voorgaande paragrafen hebben wij afgesloten met een overzicht van de 
positieve, neutrale en negatieve argumenten om het voorstel tot mediation te 
aanvaarden. De detaillering van dew overzichten liet te wensen over, niet zozeer 
wat pralctisch met het argument werd bedoeldm als wel een dreigende chaos door 
een gebrek aan ordening van de gegevens. Wij hebben daarom deze argumenten 
nader gespecificeerd, waarbij wij van de mind set en de handelingsomgeving van de 
betrokkenen zijn uitgegaan. Het gaat namelijk niet om `objectieve' argumenten maar 
om argumenten die voor de betrokkenen relevant zijn en die de betrokkenen zelf aan 
een bepaald lcenmerk' toeschrijven. Dew kenmerken, die ook in 4.1.6 reeds naar 
voren zijn gekomen, hebben onderling geen `waterdichte schotten'. Misschien is het 
goal om op de bekende woorden van T.W. Thomas te wijzen: If people think things 
are real, they are real in their consequences. 

Een voorbeeld lcan dit verduidelij ken. Advocaten die menen dat een geschil 
reeds te zeer is gejuridiseerd, zullen een voorstel tot mediation afwijzen, indien zij 
menen dat mediation niet voor te zeer gejuridiseerde geschillen gedigend is. Dat 
oordeel is bepalend voor de !cans op acceptatie van het mediation-voorstel. De 
pralctijk laat zien dat verregaand gejuridiseerde geschillen danlczij mediation kunnen 
worden `opengebroken' en een Integrale oplossing' lcan worden bereilct. Dit 
pralctisch inzicht (van de onderzoekers en anderen) doet echter niets af aan de 
invloecl die een dergelijke opvatting bij advocaten op de acceptatie van het 
mediation-voorstel zal hebben, als onderdeel van de mind set van de advocaat zelf of 
als onderdeel van de handelingsomgeving. Dit is de context waarbinnen dew 
advocaten handelen. Experimenten met mediation zullen met dew context rekening 
moeten houden. Het alternatief is het bouwen van zandkastelen in de aanrollende 
golven van de (steeds weer opkomende) vloed. 

28 	De betekenis staat burners in de voorafgaande tekst vermeld. 
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5 BEMIDDELDE GESCHILLEN 

In dit hoofdstuk komen de geschillen aan de orde die na een succesvolle verwijzing 
daadwerkelijk het mediationtraject, met of zonder succes, doorliepen. Wij rafelen de 
zaken uiteen op basis van een aantal onderscheiden aspecten. Wij leggen hier nog 
eens de nadruk op de onmogelijkheid een objectieve beschrijving te geven. Ten 
eerste is iedere zaak opgebouwd op basis van secundaire bronnen, die deels 
(interviews en zelfrapportage) sterk subjectieve waarnemingen van betrokkenen 
kunnen weergeven. Ten tweede is dit materiaal door ons nogmaals geinterpreteerd 
en geordend. De hand van de onderzoekers is daarmee noodzakelijkerwijs in ieclere 
presentatie van het materiaal aanwezig. Ten derde is de ordening in dit hoofdstuk het 
resultaat van een selectie uit het materiaal die ingegeven is door de ideeen van de 
onderzoekers over de relevantie van het materiaal. 

Dit laatste punt verdient nog enige toelichting. In dit hoofdstuk geven wij een 
bespreldng van aspecten van zaken die wij relevant achten in het licht van de huidige 
discussie omtrent de plaats van mediation. Zo bespreken wij bij voorbeeld eerst het 
juridisch profiel dat men aan zaken kan toeschrijven, omdat in de discussie over 
mediation aandacht uitgaat naar de grotere mogelijkheden voor mediation die 
geschillen op bepaalde rechtsgebieden zouden bieden. Ook voor de andere besproken 
aspecten gelden vergelijkbare overwegingen die in de telcst nog eens naar voren 
zullen komen. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De eerste paragraaf bevat een 
uiteenrafeling van de bemiddelde geschillen op een groot aantal aspecten, zoals: 
juridisch profiel, partijsamenstelling, verloop van de bemiddeling, belangenposities, 
optreden van partijen en mediator, verwachtingen, betekenis van rechtsnormen 
tijdens de bemiddeling en het slotresultaat van de zaken. In de tweede paragraaf 
gaan wij wat dieper op de zaken in door ze vanuit een meer analytisch standpunt op 
enkele punten te beldjken. Wij lcijken daarbij bij voorbeeld naar de betekenis van 
gelijkwaardigheid van partijen, de aanwezigheid van externe adviseurs, de 
verschillende stijlen van medieren, de betekenis van de voorgeschiedenis voor succes 
of falen, de mogelijke verschuiving `rechten' naar telangen' en ten slotte naar de 
vraag of bij mediation sprake was van empowerment van partijen. In hoofdstuk 7 
komen wij in het algemeen op mediation terug. 

5.1 De bemiddelde geschillen 

In totaal konden wij 24 geschillen voldoende reconstrueren om als grondslag te 
kunnen dienen voor deze besprelcing. Het Buro voor Rechtshulp Arnhem/Nijmegen 
levert 6 zaken, het Buro voor Rechtshulp Den Bosch 3 zaken, de Rechtbank Zwolle 
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14 zaken en de Rechtbank Amsterdam 1 zaak. De belcnopte algemene beschrijvingen 
van de bemiddelingen zijn als Bijlage 1 in dit rapport opgenomen. 

5.1.1 Geschillen 

De zaken kunnen worden onderscheiden naar rechtsgebied waarop zij zich 
voordeden. Een aantal geschillen was complex en betroffen deelconflicten die op 
verschillende rechtsterreinen kunnen worden geplaatst. 

Op het gebied van arbeid en sociale verzekeringen troffen wij 19 geschillen 
aan. In 11 gevallen ging het om zaken waarbij werkgever (bedrijf 5, 
overheidsorgaan 6) het voomemen had uitgesproken werlmemer/ambtenaar te zullen 
of te willen ontslaan. Twee zaken bestonden uit een geschil over de afhandeling van 
lcwesties na ontslag. In twee zaken betrof het geschil het aanvechten van een 
schatting van arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO. Etnmaal had een 
zaak betrelddng op de weigering van een gemeente voorzieningen voor een 
gehandicapte aan te brengen. Eenmaal werd gestreden over het voldoen aan 
uitkeringsvereisten in verband met wachtgeld voor onderwijzend personeel. Eenmaal 
eiste een client van zijn uitkeringsinstantie dat hij actief zou worden bemiddeld voor 
de arbeidsmarkt. Eenmaal protesteerde een ambtenaar tegen het besluit hem over te 
plaatsen naar een andere functie. 

De overige vijf geschillen waren (ook) van civielrechtelijke aard. In twee 
gevallen betrof het een geschil tussen huurder en verhuurder. In een van die twee 
ging het om het (vermeend) veroorzaken van overlast, in de andere zaak werd de 
hoogte van de schade betwist die verhuurder aan eigendommen van de huurder had 
veroorzaalct. Ten slotte speelden nog drie geschillen zich af op het terrein van het 
civiele recht. De eerste betrof een schadevergoeding die tussen huurder en 
onderhuurder diende te worden geregeld, de tweede ging over een te verdelen 
nalatenschap, en de derde omvatte een burenruzie, met name over het gebruik van 
een recht van overpad. 

De gegeven opsomming is slechts indicatief. Tijdens het onderzoek bleek 
eens te meer dat sociale geschillen zich weinig aantrekken van hun juridische 
definities, hoe belangrijk die oak op een zeker moment in de zaak kunnen zijn. Wij 
zullen later dan oak zien dat in een flunk aantal van de genoemde zaken 
geschilpunten op tafel lcwamen die afwij ken van wat in eerste oogopslag het geschil 
leek te omvatten. Vermoedelijk is de lange loopduur van sommige geschillen (de 
bier genoemde lopen soms al meer dan tien jaar) en de escalade die daarin optreedt, 
mede debet an het ontstaan van steeds weer nieuwe geschillen. Zolang de oude 
geschillen niet zijn opgelost, lcrijgen conflicten op deze manier in de loop der tijd 
een steeds bonter aanzien. 

5.1.2 Verloop 

Het bemiddelingstraject kan vrij eenvoudig worden gemeten in het aantal 
bijeenkomsten die men aan een zaak besteedt. In 12 zaken lcwam men slechts een 
keer bijeen. In 6 gevallen werden twee gespreklcen gevoerd. In vijf gevallen werden 
meer dan twee gesprelcken gevoerd (4 maal 3 gesprekken, 1 maal 6 gesprelcken). In 
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den zaak werd nog geen gesprek gevoerd. De gemiddelde lengte van een gesprek lag 
op rond de twee uur, met enkele uitschieters naar boven. Eenmaal werd in een 
marathonzitting van 5 uur de zaak besloten. 

In een aantal zaken werd gestart met het tekenen van een mediation-
overeenkomst naas model van het NMI. Vooral de mediators in de experimenten bij 
de Buro's voor Rechtshulp deden dat bij hun zaken. Overigens trachtte bij den 
mediation de mediator achteraf deze overeenkomst te laten tekenen. Dat mislulcte. 
Vervolgens ging het gezegde uit het gesprek een rol spelen in een daaropvolgende 
juridische procedure. an externe mediator was niet NMI-geregistreerd maar 
hanteerde een eigen overeenkomst tot geheimhouding. Bij de bemiddelde zaken bij 
de rechtbank Zwolle werd geen overeenkomst getekend maar werden de 
voorwaarden voor mediation mondeling geaccepteerd en in een proces verbaal van 
de bijeenkomst vastgelegd. 

In de meeste zaken werden na gesprekken notulen gemaalct en partijen 
toegestuurd. De notulen waren meestal erg beknopt en hebben kennelijk de 
bedoeling door een droge formulering geschillen vooral niet (verder) op te rakelen. 
Vooral de gemaalcte afspraken en het tuiswerk' dat partijen mee hadden gelcregen, 
werden in de notulen vermeld. 

Het tijdsverloop tussen gespreldcen werd bepaald door wensen en agenda's 
van betrokkenen. In sommige gevallen betekende dit een hoog tempo en snelle 
afhandeling, in andere een soms maandenlang durend traject van bemiddeling. Dat 
dit niet steeds tot genoegen van ieder was, zal later in dit hoofdstuk blijken. 

Tijdens de bemiddelingsgespreklcen werd zo nu en dan naar de mogelijkheid 
van de caucus (pendelgespreklcen) gegrepen. Het gaat daarbij om gesprekken die de 
mediator met partijen afzonderlijk heeft. De bedoeling van de caucus is meestal het 
op tafel lcrijgen van eisen en verlangens die partijen niet tegenover ellcaar willen of 
kunnen uiten. De mediator houdt deze informatie onder zich, maar verstevigt wel de 
eigen informatiepositie en kan daar later in de bemiddeling gebruik van maken. In 
ieder geval in zeven zaken werd deze mediationtechniek gebruikt. 

Partijen en hun adviseurs blijken tijdens het mediationproces op andere 
manieren te willen communiceren dan louter in de door de mediator geleide 
besprelcingen. Partijen schrijven brieven aan de andere partij om een gedaan bod af 
te wijzen of het eigen bod nog eens te formuleren. Ook de betrokken advocaten of 
andere juridische adviseurs schrijven wel eens, meestal aan de collega aan de andere 
zijde. 

Verschillende keren wendden partijen zich ook per brief of telefoon tot de 
mediator. Ehn van de mediators stuurde een brief aan haar gericht, om reden van 
neutraliteit, ongelezen terug. Een partij lcreeg de gelegenheid apart een gesprek met 
de mediator te houden, maar niet nadat de wederpartij daarmee had ingestemd. 

5.1.3 Partijen: conflictanten en hun adviseurs 

In zeven van de negen zaken die via een Bureau voor Rechtshulp naar mediation 
werden verwezen, stonden een werkgever en een werknemer tegen over elkaar, 
eenmaal was dat een verhuurder tegenover een huurder en eenmaal een huurder 
"tegenover" een onderhuurder. Opvallend aan deze zaken was dat tijdens de 
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mediationgesprekken in geen van dew negen gevallen een advocaat of exteme 
juridische adviseur was betrokken. Aan de zijde van de werkgevers vaardigde men 
meestal de directeur of het hoofd Personeelszaken af. Soms lcwamen zij beide. De 
werlmemers verschenen meestal alleen, een enlcele math vergezeld door hun 
significant other. 

In de zaken verwezen bij de rechtbanlcen waren veel meer exteme juridische 
deskundigen betrokken. In dew 15 zaken werd slechts in 5 zaken door beide partijen 
afgezien van het inroepen van juridische hulp. Het betrof hier geschillen tussen een 
burger en gemeente over een gehandicaptenvoorziening, tussen huurder en 
verhuurder, tussen een client en een uitIceringsinstantie en tweemaal tussen een 
ambtenaar en zijn werkgever (een gemeente). Slechts in vier gevallen hadden beide 
partijen in het geschil zich van een juridisch adviseur voorzien. Daarbij ging het om 
de zaak over de verdeling van een nalatenschap, om een afwikkeling van een 
ontslag, en tweemaal om een geschil waarbij een ambtenaar een ontslagbesluit van 
de werkgever-gemeente aanvocht. 

In zes zaken had slechts eon van de partijen hulp van een exteme juridisch 
deskundige. In twee zaken waar een client tegenover een uitkeringsinstantie stond, 
beschikten de clienten wel, de instanties niet over een exteme deskundige. In een 
civiele zaak (waarin onder andere een recht van overpad centraal stond) had slechts 
ean der partijen een advocaat in de arm genomen. Een keer (ZW11) nam een 
ambtenaar, die dreigde te worden ontslagen, het enkel met de steun van haar 
echtgenoot op tegen een gemeentesecretaris en een juridisch adviseur. In een andere 
zaak vocht een ambtenaar met behulp van een advocaat zijn overplaatsing aan 
tegenover een drietal ambtenaren, optredend namens hun dienst zonder exteme 
ondersteuning. In de laatste zaak speelden drie partijen een rol. Een werkgever 
huurde een advocaat in en vond de werlcnemer en de betrokken uitkeringsinstantie 
beiden zonder adviseur aan tafel. 

De betekenis van de samenstelling van partijen is met dew beschrijving niet 
gegeven. Later in dit hoofdstuk zal echter blijken dat samenstelling van partijen 
(conflictanten plus adviseurs) een rol kan spelen bij de vraag naar de 
gelijkwaardigheid van partijen en bij de vraag van de rol van (inzicht in) juridische 
posities in het verloop van een mediation. 

5.1.4 Belangenpositie van conflictanten 

Op basis van de juridische definitie van het geschil en de mogelijke herdefiniering 
daarvan tijdens het verloop van een geschil lcunnen de posities worden aangeduid in 
belangenposities. Een grote detaillering in het aangeven van belangenposities zou 
leiden tot een zaak-voor-zaak beschrijving met weinig informatiewaarde. Voor 
inzicht in de gang van zaken is een uitsplitsing naar materiele en immateriele 
belangen we! zinvol. 

In de meeste zaken werden posities door partijen zelf vooral als materiele 
belangenposities geschetst. In een flunk aantal zaken werden materiele belangen zelfs 
uitsluitend als financiele belangen gedacht. Vooral werkgevers die een werIcnemer 
wilden ontslaan, dachten vrijwel steeds in termen van een oplossing die hen het 
minste geld zou kosten. In de beschrijving van de verwijzingsfase zagen wij 
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overigens dat in die fase ingeschat procesrisico (materieel belang) en gezichtsverlies 
(immaterieel belang) een rol kunnen spelen in de keuze voor mediation. 

De werlcnemers (inclusief ambtenaren) orienteerden zich eveneens op 
materiele belangen (rechten op WW, aflcoopsom of schadevergoeding, terugkeer op 
werkplek, betere functie, advocaatkosten) maar combineerden dat vaak met 
immateriele eisen, zoals de eis van excuses voor slechte behandeling en de eis van 
publiek eerherstel. In de meeste gevallen werd ook de immateriele schade door partij 
in geld uitgedrukt en als eis op tafel gelegd. 

In de zaken waar uitkerings- of subsidie-instantie tegenover een mogelijk 
rechthebbende stond, was het belang van de rechthebbende meestal materieel 
(uitkering, subsidie) en die van de instantie eveneens (geen uitkering in gevallen die 
volgens interpretatie van formele regels geen rechten kunnen doen gelden). 

In de geschillen over het recht van overpad, over de nalatenschap en over het 
gedrag van een huurder speelden aan beide zijden een moeilijk te ontwarren complex 
van belangen een rol. Langlopende ruzies met pesterijen, bedreigingen en 
vernielingen leiden in die gevallen tot de definitie van veel immateriele (emotionele) 
belangen door partijen. 

Bij de personen die optraden voor bedrijf, gemeente of andere instantie 
speelden, naast het eerder genoemde vermijden van gezichtsverlies, soms ook 
immateriele belangen een rol. Verschillende keren hadden die personen zich zozeer 
in het geschil vastgebeten dat zij persoonlijke emoties een rol lieten spelen. Meestal 
lcwam dat tot uitdrukking in de weigering de wederpartij een 
onderhandelingsresultaat te gunnen. 

Een enkele partij bleef gedurende de mediation uitsluitend de juridische 
definitie van de eigen belangen hanteren. Vooral de juridische adviseurs bleken daar 
hun typische beroepsrol te spelen. 

5.1.5 Optreden van conflictanten 

Een statische beschrijving van posities verdient aanvulling van een beschrijving van 
de actieve hantering van hun belangen door conflictanten tijdens het proces van 
bemiddeling. In dit perspectief beperken wij ons tot het onderscheid tussen puur 
strategisch handelen (doelrationeel) en niet volkomen strategisch handelen, waarbij 
de partij niet uitsluitend naar het optimale resultaat streeft. 

Veel partijen zagen de mediation als een platform, waar net als tijdens een 
juridische procedure, puur strategisch moet worden gehandeld. Dat betekende niet 
dat er op koele en rationele wijze werd onderhandeld. Zoals een ambtenaar met 
dreigend ontslag zei: "Emotionaliteit is een sterk wapen in de procedure. Dat drijft 
de prijs op." Vooral de juridische adviseurs neigden naar een puur strategische 
opstelling en probeerden hun clienten op dat spoor te zetten als dat in hun ogen 
nodig was. 

De strategische opstelling leidde er ook toe dat men soms tijdens de 
mediation met geheime agenda's bleef opereren. Men uitte wensen die men niet 
vervuld wilde zien, met als doel de positie van de wederpartij te verzwaldcen. Zelfs 
tijdens de caucus met de mediator zwegen sommigen over de eigen doelen of gaven 
daarvan een verkeerde voorstelling. 
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Een emotionele opstelling van partijen werd door andere betroklcenen meestal 
als een bloklcade voor een oplossing gezien. Een advocaat van een met ontslag 
bedreigde ambtenaar: "Geluldcig was er een jaar over heen gegaan, zodat de 
emotionele lcanten van de zaak waren gesleten. De andere advocaat en ik zochten 
van begin af aan een zakelijlce oplossing." 

Emotie werd aldus gezien als bron van irreZle eisen. Toch bleek dat irreele 
eisen van gewoon immateriele belangen weerspiegelden die wel degelijk in een 
oplossing van de zaak konden worden behartigd. De vraag om excuses of eerherstel 
was immers een betrekkelijk goedkope mogelijkheid voor een tegenpartij die zich 
uitsluitend op eigen materiele belangen orienteerde. Een gemeentesecretaris die 
optrad namens zijn gemeente (ontslag ambtenaar): "Ik heb strategisch geopereerd. lk 
heb het boetekleed aartgetroklcen en haar flunk stoom laten afblazen." 

In een minderheid van de zaken bleken partijen zich beiden wat minder 
strategisch op de eigen belangen te orienteren. In deze zaken werd dan ook 
malckelijker het geschil bijgelegd. In een klein aantal zaken was de 
compromisbereidheid van de ene partij in scherp contrast met de opstelling van de 
wederpartij. Overigens kart ook zo'n optreden nog steeds puur strategisch zijn als 
daarrnee het optimale resultaat 'can worden bereikt. 

Slechts in enkele gevallen waren partijen volkomen inflexibel in hun 
opstelling. De eigen belangenpositie werd daar ook in de loop van de mediation 
exact hetzelfde gedefinieerd als aan het begin van het geschil. In die zaken was 
mediation zinloos. 

Soms moest eerst duidelijk worden dat een eis, zoals bijvoorbeeld "terugkeer 
op de oude werkplek", niet zou worden ingewilligd, voordat een men de eigen 
belangen herdefinieerde en aldus verder ging. In verreweg de meeste zaken waren 
beide partijen bereid hun posities en dus hun belangen enigszins bij te stellen in de 
loop van de bemiddeling. De onderhandelingsruimte die daardoor ontstond, was 
echter niet alle gevallen voldoende om tot een uiteindelijke oplossing te komen. 

In de gevallen die tot een oplossing lcwamen werd niet zelden eerst een 
compromis bereilct over de immateriele belangen manta een regeling in termen van 
materiele belangen mogelijk werd. Indien bod en tegenbod dan niet te vet uit elkaar 
lagen, lcwam men tot zaken. 

5.1.6 Verwachtingen 

De verwachtingen die bij betroklcenen omtrent mediation en het optreden van de 
mediator leefden, zijn op basis van ons materiaal slechts beperkt te reconstrueren. 
Enige observaties van partijen zijn echter de moeite waard. 

In het algemeen lcregen wij de indruk dat partijen zich op basis van de 
verlcregen informatie moeilijk een voorstelling konden malcen van de te starten 
mediation. Men wachtte gewoon af wat er zou komen. Deze houding past overigens 
bij overwegingen om voor mediation te ldezen. In het hoofdstuk over verwijzing 
bleek immers dat de (gevoelde) druk om mee te doen, "bereidheid om is iets anders 
te proberen" en nieuwsgierigheid motieven zijn die geen positief 
venvachtingspatroon over mediation behoeven. 

De meeste betrokkenen hadden wel een duidelijk beeld over snelheid en 
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kosten van mediation in vergelijking met een procedure voor de rechter. Zonder 
uitzondering wenste men een snellere oplossing van het conflict en men venvachtte 
meestal dat die oplossing via het mediationtraject ook sneller zou worden bereikt. 

Van de betrokkenen die duidelijke verwachtingen hadden, is er een flunk 
aantal dat hoopte dat mediation een positieve draai aan de zaak zou geven. Een 
medewerlcster van het GAK: "Het zou misschien zinvol zijn de zaak vanuit een 
ander perspectief .te bespreken." Een andere betrokkene verwachtte ook dat "... 
mediation de zaak zou kunnen openbreken." 

Een belangrijke verwachting Imam voort uit de waarneming van sommige 
betrokkenen dat het geschil niet geschilct was voor rechterlijke afdoening. Een of 
beide partijen achtte vaak het onderliggend geschil anders dan het juridische en 
meende dat mediation het onderliggend geschil zou kunnen oplossen. Enkele malen 
verwachtte men meer van mediation omdat men zag dat de zaak meerdere juridische 
geschillen omvatte en men vervolgens dacht dat mediation een integrale oplossing 
zou kunnen bieden. 

Vooral de betroklcen juristen, maar soms ook andere betroldcenen, verlangden 
dat de mediator over kennis beschikte van het rechtsterrein waarop het geschil 
speelde. In de zaak uit het Amsterdamse experiment, de enige waar partijen zelf een 
mediator uit een aangeboden lijst kozen, was dit kenmerk van de mediator.een 
belangrijk selectiecriterium voor de betrokken advocaten. 

Over het optreden van de mediator bestonden de meest uiteenlopende 
verwachtingen. Een wederpartij bij een zaak verwezen via het Buro voor Rechtshulp 
meende zelfs dat de andere partij een mediator in de arm had genomen. Zij was 
verbaasd toen zij merkte dat de mediator belangen van beide partijen zou dienen. De 
client van het Buro van Rechtshulp was even verbaasd: ook zij dacht dat de mediator 
enkel haar belangen zou dienen. 

Alle andere betrokkenen verwachtten van meet af aan wel dat de mediator 
onpartijdig en neutraal zou optreden. Die schijnbare eensgezindheid valt echter snel 
uiteen als men preciezer onderzoekt wat men van die onpartijdige of neutrale 
opstelling verwachtte. Vooral de juristen betrokken bij de zaken in Zwolle 
verwachtten van de mediator gebruik van gezag en een zekere mate van sturing van 
de zaak. Een advocaat: "Het maakte wel uit dat de mediator rechter was. Daardoor 
lcwamen wij bij haar aan tafel. Er blijft een bepaalde dwang in mediation nodig, 
omdat er anders geen oplossing komt." Later in dit hoofdstuk zullen wij zien dat de 
betroldcen juristen ook een te grote dejuridisering van het geschil onwenselijk 
vonden. 

Een andere opvatting van neutraliteit bleek bij de betrokkenen die zozeer in 
de redelijkheid van hun positie geloofden dat zij verwachtten in de mediator een 
bondgenoot te vinden om de onredelijke tegenpartij eens tot de orde te roepen. Deze 
opvatting komt in de pralctijk dicht bij de "sturing"-gedachte. Meestal meende men 
dat vooral de wederpartij moest worden gestuurd en zelf geen sturing nodig te 
hebben. 

5.1.7 Optreden van de mediator 

Iedere mediation begon met een eerste gesprek waar de mediator (nogmaals) uiteen 



5 Bentidefrkk geschillen 

zette wat met mediation wordt bedoeld en beoogd. Partijen beschikken op dat 
moment reeds over informatie uit de verwijzingsfase. De mediator legde zonder 
uitzondering de nadruk op een aantal leidende principes voor het optreden van alle 
betrokken. 

Daarna lcregen partijen de gelegenheid, niet onderbroken door de wederpartij, 
hun eigen verhaal te vertellen. Daarna werd bij voorkeur niet meer gesproken over 
betwiste feiten, maar werd geprobeerd partijen over eigen belangen, die van de 
ander en over mogelijlce oplossingen te laten denIcen. In de zaak uit Amsterdam 
palcte de mediator het anders aan. Hij gaf de advocaten de opdracht samen (in 
overleg met hun clienten) een neutrale omschrijving van het conflict te maken. 
Bovendien vroeg hij partijen afzonderlijk een vel vol te schrijven met bun visie op 
de zaak. Op die manier maalcte men bij de eerste bespreking een vliegende start. 

De meeste mediators stelden zich van tevoren niet op de hoogte van 
juridische aspecten van de zaak. Men las geen dossiers. Minstens een van de 
mediators is dam-  later op terug gekomen: "Toen ik met het experiment begon zei ik 
nog vaak bij aanvang van de zaak 'ik lees het dossier niet'. Dat was ook aangeraden 
op de cursus. Het is een dogma dat mij is opgebroken. Dan zat je daar zonder dat je 
van iets wist en dan Icreeg je toch ineens een lading informatie over je heen. Daar 
kan je op dat moment eigenlijk geen wijs uit. lk lees nu dossiers van te voren." 

In vrijwel iedere zaak hoorden wij opmerlcingen van betrokkenen over het 
actief optreden van de mediator. Het te lang blijven hangen bij de geschiedenis werd 
bijvoorbeeld in een zaak" snel door de mediator afgekapt: "Geen oude koeien uit de 
sloot halen!." Te grove bewoordingen of beschuldigingen werden door een mediator 
ook buiten de orde geplaatst. 

Bepaalde manieren van optreden van de mediators had te malcen met de 
juridische !cant van de zaak. Enkele malen verwezen mediators zelf naar een 
mogelijke juridische afloop van het geschil. Een ambtenaar die dreigt te worden 
ontslagen: "Ik werd apart genomen en er werd mij gezegd dat ik met vuur speelde." 
Dezelfde ambtenaar: "Er werd gezegd dat dat psychologisch rapport, dat ik geheim 
wilde houden, tijdens een juridische procedure wel eens op tafel zou kunnen 
komen." Een mediator geeft eenmaal zijn eigen oordeel over een redelijke uitleg van 
een baling in een contract. Eenmaal zei een mediator beide partijen dat zij "... 
bewijsproblemen zouden hebben in een juridische procedure." 

an enkele keer meende de mediator dat een advocaat van een der partijen te 
dominant was. In de eigen aantekeningen van de bemiddelaar lazen wij: "Advocaat 
van werkgever was stoorzender, (...) begon direct met het zwart maken van eiser." 
En verderop: "Heb vooral samengevat en getracht evenwicht tussen partijen te 
herstellen. Met name het bepericen van de rol van de advocaat van de werkgever is 
gelukt." De werlcnemer had het optreden van de mediator ook zo gezien: "De 
advocaat werd gelulcIdg door de mediator kort gehouden." 

De Icwestie van evenwicht brengen bij ongelijkwaardigheid van partijen lcwam 
ook enkele keren terug. Verschillende partijen hadden het idee dat de mediator tegen 
hen was; anderen meenden een (verborgen) coalitie te lcunnen aangaan. De mediator 
was voor het gevoel van een betrokkene in haar zaak zó partijdig ten nadele van 
haar dat zij meldde: "Ik werd uitgebreid ondervraagd, het was net een kruisverhoor. 
Ik voelde mij in de hock gezet. De tegenpartij kreeg veel meer ruimte. (....) Er 
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werd geen gelijk gewicht gegeven aan mijn argumenten en die van X." (Zie: De 
gegevens voor het USZO.) 

Vaker vertelden betrokkenen dat de mediator duidelijk meer sympathie 
toonde voor hun verhaal dan voor dat van de wederpartij. Meestal bleek dat voor 
hen uit het feit dat de mediator de andere partij jets terug liet nemen of zorgde dat 
men eisen liet vallen. Ook meende men wel uit lichaamstaal van de mediator 
sympathie voor de eigen zaak te kunnen opmaken. Een partij: "Zij lcnikte mij 
herhaaldelijk toe als ik jets stelde." In den zaak bleken zelfs beide conflictanten te 
menen de sympathie van de mediator te hebben gewonnen. 

De mediators zelf hebben in enkele zaken hun twijfel of zij evenwicht tussen 
partijen moeten of lcunnen brengen. Een mediator twijfelde of een met ontslag 
bedreigde werlcnemer via de rechter niet meer uit de zaak zou hebben gehaald: "Ik 
heb hem er nog eens op gewezen dat hij erover na moest denken en misschien nog 
eens juridisch advies zou moeten inwinnen, maar hij wilde niet. Hij wilde het 
aanbod van de werkgever direct accepteren." De betrokkene zelf zag het anders: 
"De mediator temperde de werkgever flunk. Het was een prima aanbod." 

Een andere mediator vroeg zich na een mislukte mediation af of een van de 
partijen, "een zwakbegaafde vrouw", wel voldoende aan vaardigheden in huis had 
om aan een mediation mee te kunnen doen. Het feit dat de vrouw een advocaat 
meenam, baatte haar ook weinig. De advocaat wist ook niet goed wat hij met zijn 
cliente aan moest. (Zie: De onverzoenlijke buren.) 

In drie gevallen werd door de mediator geprobeerd een derde bij de zaak te 
betrekken. Het lukte één keer. Een client die een procedure tegen zijn 
uitkeringsinstantie voerde, haalde zijn werkgever erbij in de hoop alsnog voor 
vervangend werk in aanmerking te komen. In twee andere gevallen lukte het niet. 
Het bestuur van een overheidsinstantie wilde niet actief betrokken worden in het 
conflict tussen directie en een werknemer en kwam bij een bemiddelingsgesprek niet 
opdagen. In een ander geval sloegen familieleden de uitnodiging af zich te mengen 
in een ruzie tussen een familielid van hen en een werlcnemer van een van hen. 

Verschillende respondenten hadden kritiek op het tijdsverloop tussen de 
besprelcingen. Doordat steeds met instemming van alien nieuwe afspraken werden 
gemaalct, lagen besprelcingen in tijd soms maanden uiteen. De hoop op een snelle 
oplossing ging daarmee in rook op. Een werlcnemer in een mislukte mediation 
meende dat de werkgever hierdoor ruimte was geboden voor "een 
vertragingstactiek." 

In het optreden van de mediators is onderscheid te malcen tussen mediators 
met een meer faciliterende stijl en die met een meer intervenierende stijl van 
bemiddelen. Met name de mediators in de zaken aflcomstig van de Buro's van 
Rechtshulp lijken wat meer puur faciliterend op te treden. Andere mediators 
hanteren een meer actieve stijl die leidt tot meer interventies in de gang van zaken, 
hoewel dit laatste, zoals we bij de verwachtingen zagen, voor sommigen nog te 
weinig sturend is. Op deze stijlen van medieren komen wij later in dit hoofdstuk nog 
terug. 
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5.1.8 Betekenis van rechtsnormen 

Wij kunnen nu de vraag stellen in welke mate en zin rechtsnormen tijdens de 
mediations meespeelden. In een flink aantal gevallen konden betrokkenen zich niet 
of slechts deels losmalcen van de rechtsregels die zij op hun geval van toepassing 
achtten. Met name de betrolcken advocaten volgden vaak een twee sporen beleid. 
Daarbij werd overigens niet enkel aan een te verwachten rechterlijk oordeel gedacht, 
maar ook aan een resultaat wat men dacht te zullen halen bij een schikking tussen 
advocaten (namens partijen) onderling. 

De mediators, zo Meek eerder in dit hoofdstuk, meten posities en 
mogelijkheden soms actief tangs een juridische meetlat. Enkele malen adviseerde 
men een partij zonder advocaat juridisch advies in te winnen. 

Het dejuridiseren bleek het eenvoudigst in zaken waar betrokken juristen 
onzelcer waren over de uitkomst en in zaken waar het onderliggend geschil sterk 
afweek van het geschil waarover men wilde procederen. 

De eigenlijke partijen, soms zelf jurist of enigszins op de hoogte van wat 
rechtens zou gelden, hadden soms moeite los te komen van een mogelijk te behalen 
juridisch gelijk. Uiteindelijk bleken de conflictanten toch het sterIcst voor 
dejuridisering te voelen. Partijen zonder advocaat leken soms geen behoefte te 
hebben aan juridisch advies, zelfs niet als dat nadrukkelijk door de mediator werd 
aangeraden. 

Het leek niet altijd logisch hoe partijen zich in dit perspectief opstelden. 
Verschillende keren definieerde ein der partijen de eigen positie vrijwel noodzakelijk 
in termen van rechten (rechten op een WW-uitkering), terwijl zij toch bereid waren 
een afspraak te maken waarbij die rechten niet werden gegarandeerd. In andere 
gevallen gebeurde het omgekeerde. Zaken die met het oog op een juridische 
procedure zwalc leken, werden toch steeds in die termen gedefinieerd. 

5.1.9 Einde van de bemiddeling en de oordelen daarover 

Mediationzaken eindigen in een afspraak of in een breuk. Beide manieren van 
aflopen kunnen nog een natraject hebben waarin de afspraak nog problemen geeft of 
de breuk juist toch later nog mogelijkheden biedt. Bovendien kunnen in zaken waar 
een breuk optrad, toch positieve effecten optreden die partijen enigszins nader tot 
ellcaar brengt. 

Cijfermatig zijn de resultaten (peildatum maart-april 1998) de volgende: In de 
besproken 24 gevallen werd 11 keer een afspraak gemaalct die een integrate 
oplossing leek te bieden voor het conflict. Zes maal legde men de afspraak vast in 
een vaststellingsoveneenkomst, vijf maal werd de afspraak mondeling gemaalct. In 
acht gevallen leidde de bemiddeling niet tot een onderlinge afspraak en trad er een 
breuk op. Vijf van die zaken Icwamen bij de rechter terecht. In twee gevallen werd 
het conflict onderling opgelost, in den geval duurt het conflict voort. In drie gevallen 
loopt de bemiddeling nog en kan nog niets over de uitkomst worden gezegd. 

Bij vier van de 24 gevallen was er sprake van een natraject. Tweemaal werd 
een afspraak niet volledig uitgevoerd. Eenmaal ging het om een werkgever die 
meende te hebben afgesproken dat de werknemer gezond werd ontslagen en geen 
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beroep op een WAO-uitkering zou doen. De werlcnemer kwam toch in de WAO en 
de werkgever Icreeg daardoor een malus-boete. De werkgever weigerde het nog 
openstaande loon van de werlcnemer te betalen maar draaide na bericht van de 
betroldcen buro-jurist bij. In een ander geval wacht een ontslagen ambtenaar nog om 
het beloofde publieke eerherstel (bericht in een gemeentepublicatie). Ook de schade 
aan haar persoonlijke eigendommen (buiten de afspraak gehouden) moet nog worden 
geregeld. 

In twee gevallen die tijdens de bemiddeling op een breuk uitiiepen, kwam het 
later alsnog tot een regeling tussen partijen. Een werlcnemer die met ontslag werd 
bedreigd, lcreeg werk bij de broer van de werkgever. Een andere werlcnemer die een 
conflict had over de voorgenomen wijziging van haar contract bij een zorginstelling, 
meldde zich gewoon weer aan de poort en werlct nog onder de oude voorwaarden. 

Het zal niet verbazen dat degene die bij een succesvolle mediation betrokken waren, 
positiever oordelen over hun ervaring clan anderen. Het valt echter op dat ook bij de 
mediations die op een breuk uitliepen, vaak een positief oordeel wordt gegeven over 
mediation. Die oordelen zijn soms algemeen maar hebben soms ook betrelddng op 
de mislulcte zaak, omdat men het gevoel had men toch veel dichter bij een oplossing 
was gekomen dan ooit daarvoor. 

De positieve beoordeling in het algemeen ("Ik zou het weer doen") wordt 
door de betrolckenen in mislulcte zaken wel vaak begeleid door Icritiek op de gang 
van zaken in de eigen zaak. Met het voordeel van kunnen terugzien en teleurgesteld 
in de afloop zoekt men naar oorzaken voor de mislulddng. In de meeste gevallen 
richt zich de kritiek op de houding van de wederpartij maar ook op de mediator. 
Ook de opzet of het idee van mediation komt wel negatief ter sprake. 

De tegenpartij wordt meestal gezien als belangrijIcste oorzaak van een 
mislukte mediation. Vooral een starre houding (vasthouden aan onmogelijke eisen of 
de onwil te geven en te nemen), emotioneel geclrag, querulantisme, `overvragen' en 
oneerlijkheid worden als kenmerken van een onmogelijke wederpartij naar voren 
gebracht. 

Enkele betrokkenen, oorspronkelijke conflictanten, wezen wel eens naar de 
advocaat van de tegenpartij als lcwade genius. Men verweet ze vooral een hard en 
onverzoenlijk optreden. Ook mediators hadden het soms moeilijk met het optreden 
van de externe adviseurs. Overigens valt op dat dit probleem vooral speelt in zaken 
waarbij slechts aan één zijde een externe juridische adviseur is betrokken. 

Opvallend was dat advocaten, ook in mislulcte zaken, het optreden van ellcaar 
in geen van de zaken aanwezen als een obstakel om tot een succes te komen. 

De Icritiek op de mediator Icwam al naar voren bij de paragrafen over 
"verwachtingen" en "het optreden van de mediator." De kritiek is erg divers. Soms 
klaagt men over te weinig interventie, soms meent men juist dat de mediator te veel 
intervenieert. Tweemaal werd, door advocaten, de combinatie van rollen als rechter 
en mediator in het experiment in Zwolle gelcritiseerd als niet toelaatbaar, want 
verwarrend. Tweemaal werd in scherpe bewoordingen een beschuldiging van 
partijdigheid geuit, die overigens in een van die zaken een succesvolle bemiddeling 
niet in de weg heeft gestaan. 

Tenslotte zagen wij al dat er Icritiek werd geuit op de informatiepositie aan 
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het begin van de mediation en op het tijdsverloop. De eerste kritiek is in het vorige 
hoofdstuk besproken, de tweak kritiek betrof de onmogelijkheid bepaalde zaken 
snel te laten verlopen. De opzet van de mediation (partijen bepalen zelf het tempo) 
zou bier partijen de mogelijkheid geven mediation manipulatief te gebruiken. 

5.2 Enige aanvullende observaties 

Bij de uiteenrafeling van de zaken in de vorige paragraaf zijn een aantal aspecten 
nog niet aan de orde gekomen. Wij brengen de bespreldng van dew aspecten onder 
in dew paragraaf omdat zij minder eenduidig uit de zaakgegevens blijken. De 
pretentie van quasi-beschrijving gaat hierbij zeker niet meer op. 

Wij bespreken achtereenvolgens: de betekenis van de voorgeschiedenis van 
het conflict voor het verloop van de mediation (5.2.1), de rol van de exteme 
adviseurs (5.2.2), de (on)gelijkwaardigheid van partijen (5.2.3), de stijlen van 
mediation gehanteerd door de mediators (5.2.4), de beweging van rechten naar 
belangen en de mogelijke empowerment van partijen (5.2.5). 

5.2.1 De voorgeschiedenis van het conflict 

In de voorgaande paragraaf is niet verwezen naar de voorgeschiedenis van het 
conflict als kenmerk van een zaak. Onder voorgeschiedenis verstaan wij hier 
eenvoudigweg het verloop van het geschil voorafgaand aan de mediation-poging. Wij 
brengen het hier kort ter sprake omdat men wel van mening was dat een lange 
voorgeschiedenis een positieve indicatie voor bemiddeling zou zijn. Overigens }can 
ook de complexiteit van een zaak, volgens sommigen ook een positieve indicatie 
voor venvijzing naar bemiddeling, sterk samenhangen met de lengte van de 
voorgeschiedenis. 

In de door ons bekeken zaken komt de lengte van de voorgeschiedenis niet 
als opvallend factor naar voren. In sommige zaken lijlct de voorgeschiedenis niet 
bijzonder lang. Ook blijkt uit onze gegevens niets omtrent de relatie tussen slaaglcans 
en de lengte van de voorgeschiedenis. 

5.2.2 De rol van externe juridische adviseurs 

In meer dan de helft van de zaken waren een of meer exteme juridische 
(partipadviseurs betroklcen. In de meeste van die zaken speelden zij een belangrijke 
rol. Zoals verwacht hielden de betroklcen juristen zich nadrulckelijk met de juridische 
merites van de zaak bezig. Zij schatten actief het procesrisico van de eigen client in. 
Voor hen blijft dit processcenario steeds dichtbij. Zij zijn echter niet enkel aan het 
juridiseren. Ook de directe onderhandelingen met een collega aan de andere zijde is 
een actief altematief scenario. 

In sommige zaken speelden zij de strategische rol van 'het keffertje' door 
flunk negatief uit te paldcen over de tegenpartij, waarna de eigen client met een wat 
mildere opstelling sympathie kon winnen. Het viel hen niet altijd licht om tijdens de 
mediation wat meer naar de achtergrond te worden gedrukt en de tweede viool te 
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spelen. 
Opvallend aan de opstelling van de betrokken juristen is dat zij vooral op 

efficiente en pragmatische wijze een oplossing wilde bereiken. Dit uitte zich onder 
meer in de neiging het probleem zo beperkt mogelijk te formuleren en in de Icritiek 
op het gebrek aan sturing door de mediator. 

In de zaken waarbij slechts een partij een externe juridische adviseur had, 
veroorzaakte zij een zekere onevenwichtigheid. Niet alleen werd door hen ter plekke 
juridisch inzicht gegenereerd, zij maakten de eigen partij ook meerkoppig, en mede 
door hun ervaring als repeat-player, bedreigender voor de wederpartij. 

De betroklcen juristen drukten nadruldcelijk hun stempel op de bemiddelde 
zaken. Zij speelden hun, als repeat-player goed geoefende, rollen als juridiseerder, 
keffer en pragmaticus. Daarmee voorlcwamen zij tot op zekere hoogte dat de zaken 
gedejuridiseerd werden, dat er een prettige informele sfeer ontstond en dat de 
emoties van partijen een belangrijke rol speelden. 

5.2.3 De (on)gelijkwaardigheid van partijen 

De (on)gelijkwaardigheid van partijen is in de bemiddelde zaken minstens in de 
volgende perspectieven relevant: (1) in kracht van rechtspositie, (2) in mate van 
juridische deskundigheid, (3) in Icracht van onderhandelingspositie en in (4) 
onderhandelingsvaardigheden. Op basis van de ons ter beschilddng staande gegevens 
kunnen wij over deze zaken slechts enkele uitspraken doen. 

Op het punt van de sterkte van de rechtspositie was het constateren van 
ongelijkwaardigheid moeilijk. Immers, zaken waarbij de juridische winst geheid naar 
den der partijen zou gaan, zijn in de verwijzingsfase grotendeels uitgeselecteerd. 

Op het tweede punt van juridische deskundigheid deed zich een interessant 
verschijnsel voor. In de zaken waar slechts den der partijen een jurist te hulp had 
geroepen, was het in twee zaken de andere partij die juist meende door eigen 
opleiding, ervaring of zelfstudie bij uitstek juridisch deskundig te zijn. Wat opviel 
was echter dat zij vooral kennis hadden van juridische regels maar het eigen 
procesrisico (verwachte interpretatie van die regels door de rechter) niet konden 
inschatten. Hun tegenpartij was daar met behulp van hun juridisch adviseur, immers 
repeat player, beter toe in stmt. 

Over de kracht van de onderhandelingspositie valt moeilijk iets te zeggen. 
Had men niets te ruilen wat voor de tegenpartij van waarde was, dan kreeg men het 
moeilijk de eigen belangen te behartigen. Een enkele keer bleek dat tijd en geld niet 
elk der partijen gelijkelijk ter beschilddng stonden. Geldnood drukte in een zaak 
voor de werknemer de hoogte van de schadevergoeding die hij uiteindelijk ontving. 

Partijen liepen sterk uiteen in onderhandelingsvaardigheden. Sommige 
partijen waren niet in staat om zelfstandig op te treden. Soms was een extern 
adviseur dan een toeverlaat. Hier waren de advocaten toch minder dominant dan wij 
verwachtten. Sommige partijen waxen reeds zolang verdediger van eigen zaak, dat 
zij zich uiterst gedreven en Icrachtdadig konden weren. De ingehuurde repeat player, 
minder emotioneel betrokken bij de zaak, was hier toch soms duidelijk de mindere. 

Ongelijkwaardigheid lijkt voor de betrokken partijen na de start van de 
mediation geen belangrijk probleem meer te zijn. Dat betekent niet dat men vanuit 
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het behaalde resultaat terugredenerend oog krijgt voor de betekenis van 
ongelijkwaardigheid. Sterkten en zwalcten kan per partij een verschillende 
samenstelling hebben. Scoort men echter opgeteld duidelijk zwalcker op de vier 
punten dan moet men meestal met een slechter compromis of een mislulddng van de 
mediation rekenen. 

5.2.4 Stijlen van mediation 

De bij de experimenten betroldcen mediators hanteren uiteenlopende stijlen van 
mediation. Er is dus geen eenheid van stijl. Mediators lijken verschillende manieren 
van optreden uit te proberen mede vanuit oogpunten als effectiviteit, dejuridisering 
en ongelijkheidscompensatie. Hier ligt een creatief moment van de mediators. Zij 
leren van eigen fouten en verkennen hun mogelijkheden. 

Waar de grenzen van het optreden van de mediator liggen, staat blijkbaar niet 
vast. Nu wij zagen dat ook eigen redelijlcheids- en juridische oordelen soms een rol 
speelden, signaleren wij hier een gevaar. Duidelijke grenzen van wat een mediator 
vermag en niet vermag zijn immers, voor de geloofwaardigheid van mediation als 
alternatief, geboden. 

Wij komen terug op deze kwestie in hoofdstuk 7. 

5.2.5 Rechten, belangen en empowerment van partijen 

Men zegt wel dat een geslaagde mediation een beweging laat zien van een definitie 
van het geschil in termen van `rechten' naar een definitie in termen van telangen'. 
In dat proces zouden partijen weer greep icrijgen ('empowerment') op het eigenlijke 
geschil dat hen verdeeld. Wij beantwoorden kort twee vragen. 

Kon men in de bemiddelde zaken een tendens waarnemen van definitie van de zaak 
in termen van rechten naar een definitie in termen van belangen? Ja, soms. 

Als de zaak in de ogen van betrokkenen juridisch onoverzichtelijk was, en de 
definitie in termen van rechten dus ook moeizaam, dan sprak men veel sneller van 
onderliggende belangen, die de kern van de zaak zouden zijn. Sommige zaken 
leenden zich dus simpelweg goed voor een belangendefinitie. 

In de meeste zaken bleef de juridische definitie van het geschil echter een 
belangrijke rol speelden. Wij zagen dat niet alleen de betrokken advocaten, man 
soms ook de mediators en de betrokken partijen de zaken actief bleven juridiseren. 
Waarbij wij direct aantekenen dat dat vaak geen obstakel voor een succesvolle 
mediation was. 

Kan men zeggen dat er tijdens de mediations een proces van empowerment van 
partijen ontstond?' 

1 Wij verstaan onder Empowerment: an verandering van optreden van partijen tijdens het verloop van een 
zaak in de zin dat zij (1) een groter aandeel krijgen in de gemeenschappelijke definitie van het geschil, (2) de 
eigen belangen zelfstandig kunnen definiiren en (3) met grotere zelfstandigheid en succes deelnemen in de 
onderhandelingen die succes of falen van de mediation bepalen. 
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Met enige aarzeling antwoorden wij positief op deze vraag. Niet zelden 
waren conflictanten nadrukkelijk betrokken bij de formulering en het verloop van het 
geschil, maar mogelijk waren ze dat in het voortraject van mediation ook al. 
Mediation zorgt puur door haar opzet, namelijk de eisen aan partijen die daarin 
verborgen liggen, al voor een zelfstandiger optreden van partijen dan voorheen. Zij 
moeten bijvoorbeeld tijdens de eerste bijeenkomst in eigen woorden hun versie van 
het geschil toelichten. Daarna hangt de empowerment van partijen sterk af van hoe 
men zich wederzijds opstelt. Als de tegenpartij vasthoudt aan de juridische definitie 
van het geschil dan wordt empowerment op het punt van geschildefinitie natuurlijk 
onmogelijk. 

Hier ligt weer een duidelijke link met het voorgaande. Ongelijlcwaardigheid 
van partijen maakt empowerment voor de zwaldcere partij problematisch. Ook de 
verhouding van de conflictant met de eigen juridische adviseur is hier van belang. 
Heeft de conflictant niet de overhand dan is empowerment vrijwel onmogelijk. 
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6 VERVVIJZING: ANTWOORDEN EN ARGUMENTEN 

In dit hoofdstuk combineren wij de gegevens betreffende de argumenten en criteria 
die al dan niet gunstig zijn voor het welslagen van de poging om naar mediation te 
verwijzen. Daarmee geven wij antwoord op de additionele onderzoelcsvragen die wij 
in de inleiding bij Hoofdstuk 4 hebben beschreven. Het gaat over twee groepen 
vragen over de barrieres in de verwijzing naar bemiddeling. De eerste groep vragen 
heeft betrelcldng op de barrieres die kunnen worden begrepen als voortkomend uit 
een mind set van betroldcenen. De tweede groep heeft betreldcing op barrieres die 
kunnen worden begrepen als voortkomend uit de handelingsomgeving van 
betroldcenen tijdens die verwijzingsfase. 

Wij beantwoorden de vragen aan de hand van de indeling die wij in de 
voorgaande hoofdstukken hebben gehanteerd 

- De (juridische) aard van het geschil 
- De (juridische) fase van het geschil 
- De verwijzende instantie 
- De verwijzer 
- De adviseurs 
- De tegenpartij 
- De conflictant 
- Mediation 

Deze indeling naar criteria is gebaseerd op de onderzoeksgegevens. Meer criteria 
hebben wij niet geconstateerd. 1  Aangezien slechts in zeer beperkte mate argumenten 
van de conflictanten zelf beschikbaar waren of konden worden verlcregen, dient men 
dit hoofdstuk vooral als een weergave van de argumenten van de verwijzers te 
beschouwen. Men kan zich afvragen of de argumenten die wij hebben 
gelnventariseerd, normatief of empirisch van aard zijn. Dit onderscheid is voor de 
beantwoording van de onderzoelcsvragen naar het succes en falen van het venvijzen 
naar mediation nauwelijlcs van belang. leder argument en ieder criterium dat in de 
praktijk voor de beantwoording van deze vragen wordt gebruikt, is normatief. Zelfs 
schijnbaar tarde' empirische argumenten zoals `Tijdverlies bij een mislukte 
mediation' lcrijgen slechts hun gelding en gewicht binnen de context van het al dan 
niet accepteren van een mediation-voorstel. Immers, tegenover dit tijdverlies staan 
andere normatieve argumenten, zoals 'De integrale oplossing' en de snelheid van de 
oplossing met alle financiele winst van dien. Het gaat bij de argumenten derhalve 
niet om de viaag of zij empirisch `waar' zijn maar of zij gelden, gewicht hebben, 

1 	Dit is mede het gevolg van de vraagstelling, of ruimer: van de wetenschappelijke discipline die aan 
het onderzoek ten grondslag ligt. Juristen of psychologen zouden vermoedelijk andere criteria 
hebben gehanteerd en andere argumenten op het spoor zijn gekomen. 
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doorslaggevend zijn. Een ander voorbeeld is het in 6.7 genoemde argument 
Noodzakelijke continuiteit'. Dit lijIct een normatief argument te zijn, aangezien die 
`noodzaak' meer een wenselijkheid dan een onvermijdelijkheid is. De meeste 
argumenten die in dit hoofdstuk worden genoemd, zijn echter eveneens normatief. 
Of het krijgen van een rechterlijke uitspraak tegen een dreigende 
lcapitaalsvemietiging opweegt, of het geschil enkel zou gaan om de hoogte van de 
schadevergoeding, het zijn afwegingen die in de juridische pralctijk vermoedelijk elke 
keer weer door andere, concrete argumenten lcunnen worden gerelativeerd. Dew 
normatieve argumenten kunnen desondanlcs `gelden' als empirische context van een 
geschil. Bij ieder geschil hebben alle betrokkenen de kans om het gewicht van een 
argument te minimaliseren en van andere argumenten te maximaliseren. 

Het belang van de argumenten is dat zij deel van de mind set van de 
betrokkenen uitmaken. Echter, wat voor de ene betrokkene deel van de eigen mind 
set uitmaalct, is voor de andere betrokkene een onderdeel van de handelingsomgeving 
of context. In dat geval is die mind set van een ander overigens slechts schijnbaar 
een fait accompli, omdat deze normatieve argumenten en criteria beinvloedbaar zijn. 

Hieronder hebben wij de criteria en argumenten die in 4.1.7 en 4.2.3 werden 
samengevat, tot ein overzicht gebundeld. Wij zullen bij elk van dew criteria nog 
kort stilstaan en een beknopt evaluatief commentaar geven, waarbij wij op de 
belangrijkste argumenten ingaan. 

Het zij hier overigens herhaald: de pralctijk van mediation laat zien dat 
nagenoeg geen van de argumenten om mediation af te wijzen onoverkomelijk is, 
tenvijl de pralctijk van het geringe aantal verwijzingen laat zien dat verwijzers aan 
dew negatieve argumenten veel gewicht toekennen. 

6.1 De aard van het geschil 

POSIT1EF 
1 	Contractsvrijheid (arbeid, huur) (4.1.6) 
2 	De verwachte formele oplossing voldoet niet (4.2.1) 

IVEGATIEF 
1 	Het probleem is nog niet duidelijk (4.1.2) 
2 	Enkel discussie over de hoogte van de schadevergoeding (4.1.4) 
3 	Veel verplichte termijnen (bestuursrecht) (4.1.5) 
4 	De formele bestuursrechtelijke pralctijk (4.2.1) 

Het is noodzakelijk een onderscheid tussen de juridische aard en de sociale aard van 
het geschil te maken. Bij dit criterium hebben wij het oog op de juridische aard van 
het geschil. Bij de Buro's voor Rechtshulp en in de literatuur worden arbeids- en 
huurproblemen aangeprezen, omdat daar "...minder hinder van wettelijke termijnen 
dan op andere sociale rechtsterreinen..." zou worden ondervonden (Mantz & 
Wolfsen 1997:53). Dit argument is opmerkelijk, omdat tegelijkertijd in Amsterdam 
in de civiele kort geding-sectie en in Zwolle in de bestuursrechtelijke sectie 
experimenten met mediation begonnen. Aan de wettelijke termijnen kan echter met 
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behulp van pro forma bezwaarschriften of verweer tegemoet worden gekomen, 
waarbij tevens uitstel van nadere motivering kan worden gevraagd met als reden dat 
mediation wordt beproefd. Mits verstandig geformuleerd en/of (telefonisch) begeleid 
zou dit de tegenpartij niet behoeven af te schrikken. Ditzelfde geldt voor het in 6.2 
te noemen 'Het zeker stellen van rechten'. 

Het negatieve argument dat het geschil uitsluitend over de hoogte van de 
schadevergoeding. handelt, maakt het geschil daarom nog niet voor mediation 
ongeschikt. De pralctijk schijnt te leren dat als overeenstemming over de grondslagen 
van de schadevergoeding kan worden bereilct, het bedrag ook wel is vast te stellen. 

Een algemeen probleem bij processen die niet in het formele bestuursrecht 
zoals de Algemene wet bestuursrecht zijn verankerd 2, is de remmende werking van 
de formele bestuursrechtelijke pralctijk: het bestuursorgaan moet beslissen terwijl het 
bestuursorgaan zelf niet aan de onderhandelingen, de mediation of de juridische 
procedure deelneemt doch een vertegenwoordiger zonder mandaat heeft gestuurd. 

6.2 De fase van het geschil 

POSITIEF 
1 	Inzicht in risico's en kosten (4.1.5) 
2 	Snelheid en de grotere kans op een oplossing (4.2.1) 

NEGA77EF 
1 	Mediation zou te vroeg komen (4.1.2) (4.1.3) 
2 	Het zeker stellen van rechten (4.1.3) 
3 	Het probleem is reeds opgelost (4.1.4) 
4 	Er is reeds erg veel bemiddeld (4.1.5) 
5 	De relatie is reeds verbroken of te zeer verstoord (4.1.3) (4.1.5) 
6 	Er is reeds een procedure gestart (4.1.5) 
7 	Fatale termijnen dreigen (4.1.5) 
8 	Snelheid en de ldeinere kans op een oplossing (4.2.1) 

De fase waarin een geschil zich bevindt, wordt als argument pro en contra mediation 
gebruilct. Daarbij spreekt het negatieve argument 'Het probleem is reeds opgelost' 
voor zich. Er zijn twee diametraal tegenover ellcaar staande standpunten te 
onderscheiden. Naar mate een geschil verder in het traject van de juridische strijd en 
(wellicht) oplossing terechtkomt, 
1 	verharden de standpunten zich en is de overgang naar mediation minder 

waarschijnlijk; of 
2 	lcrijgen de betrokkenen (conflictanten en adviseurs) beter zicht op de risico's in 

bewijsrechtelijke en financiele zin, zodat zij eerder geneigd zijn op een 
voorstel tot mediation in te gaan. 

De omgekeerde gevolgen zijn voor een vroegtijdige poging tot verwijzing te 

2 	Naast mediation is aan `onderhandelend bestuur' te denken. Zie daartoe Hoekema et al. 1998 en 
Hoekema & Van Manen 1998. 
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formuleren. Wij zijn echter van mening dat de pralctijk leert dat de juridische fase 
waarin het geschil zich bevindt, niet relevant is. Staande een juridische procedure 
blijken rechters succesvol te verwijzen, tenvijl in een vroeg stadium (voordat 
allerhande juridische procedures aanhangig worden gemaalct) eveneens succesvolle 
verwijzingspogingen warden ondemomen. Een eventuele verharding heeft niets met 
de juridische fase van het geschil maar met de houding van de betrokkenen van 
doen. 

In de literatuur komt een argument voor dat oak met de rol van de adviseurs te 
maken heeft en dat leidt tot de veronderstelling dat de experimenten bij de Buro's 
voor Rechtshulp goede lcansen hebben: "De zaak is nog niet in handen van 
advocaten, de juridische standpunten zijn nog niet ingenomen." (Mantz & Wolfsen 
1997:52) Dit lijkt enigszins een miskenning van de fase van het geschil waarin de 
burojuristen warden ingeschalceld. Aan de ene !cant gaat het bij de spreekuren 
hoofdzakelijk am advies en leiden de afspraalcspreekuren in 85% van de contacten 
tot een oplossing staande het spreelcuur. Bij deze 85% lijIct mediation niet aan de 
orde. Aan de andere kant is bij de resterende 15%, de Ingenomen zaken', het 
geschil reeds gejuridiseerd of wordt het door de burojurist gejuridiseerd. Dat is niet 
verwerpelijk want het is de doelstelling van het Buro voor Rechtshulp en het 
weerspiegelt het instrumentarium van de burojurist. Voorts is deze juridisering in 
overeenstemming met het strijdbare verwachtingspatroon van de client. Mantz & 
Wolfsen lijken op het eerste gezicht gelijk te hebben, maar miskennen de 
institutionele inbedding. 

Oak uit dit onderzoek blijkt voorts dat voorafgaand aan het contact met de 
juridische professionals dilcwijls allerhande instellingen en personen reeds diverse 
temiddelingspogingen' hebben ondernomen en de conflictanten in de hoop en 
venvachting van een maximale winst voor de juridische oplossing hebben gekozen. 
Daarvoor zijn verschillende redenen aan te dragen, onder meer de beeldvorming 
over en de opstelling van de Nederlandse rechtshulpverleners, die (uit zakelijke of 
sociaal-politieke motieven) gebaseerd is op het Amerilcaanse imago van de hired 
gun. Dit streven naar winstmaximalisatie kan haalcs op de beeldvorming van 
mediation start: mediation = bemiddeling = compromis = +/- 50%. Het gaat 
hierbij bovendien niet alleen am de beeldvorming van mediation (bij conflictanten en 
adviseurs) maar oak am de beroepshouding van de adviseurs die `partijdige 
belangenbehartiging' hoog in hun vaandel hebben staan. Overigens, wanneer 
enigszins zorgvuldig met het begrip 'mediation' wordt omgesprongen en daaronder 
iets anders dan het voeren van gesprekken en onderhandelingen wordt verstaan, Ican 
dit (negatieve) argument ons niet overtuigen. Het is aan de verwijzers om duidelijk 
te malcen dat mediation iets anders dan praten en onderhandelen is. 

In dit licht is het zinvol erop te wijzen dat sommige van de geinterviewden 
aangaven dat de naamgeving 'mediation' verwarrend is. Mediation is Engels, wordt 
al snel vertaald en blijkt dan temiddeling' te heten. Bemiddeling is weinig 
aantreldcelijk, wellicht omdat (vele) anderen al iets onder die vlag zonder succes 
ondemamen. Slechts de tijd, veel voorlichting en ervaring kunnen een oplossing 
voor dit laal-probleem' bieden: als mediation blijkt een zeer specifleke vorm van 
bemiddeling te zijn, zal het gewicht van dit soon argumenten minimaal worden. 

In de onderzochte pralctijk blijkt het negatieve argument (de wenselijkheid van 
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een executoriale titel) niet met zoveel woorden te worden gebruikt (zie 4.1.4). 

6.3 De verwijzende instantie 

POSITIEF 
1 	Het verborgen rechterlijk gezag (4.2.1) 
2 	Het vacuum in het bestuursrechtelijke proces (4.2.1) 
3 	Geringe additionele/verloren kosten (4.2.1) 
4 	De institutionele support (4.2.1) 
5 	Verwacht tijdsbeslag voor de rechter (4.2.2) 

NEGATIEF 
1 	Het verlies aan geschikte geschillen aan de balie (4.1.5) 
2 	Tijdgebrek tijdens de spreekuren (4.1.5) 
3 	Verbod om de buro-client tijdens mediation bij te staan (4.1.5) 
4 	Gebrek aan systematische motivering (4.1.5) 
5 	Mediation is (bijna) hetzelfde als schilcken (4.2.1) (4.2.2) 

Wij hadden vermoed dat de verschillen in opzet en organisatie tussen de beide 
experimenten bij de Buro's voor Rechtshulp aanzienlijke verschillen te zien zouden 
geven. De pralctijk lijkt niet in die richting te wijzen: in house of out house 
mediation leidt bij de Buro's voor Rechtshulp niet tot duidelijke verschillen. Het 
verschijnsel dat uiteenlopende organisatorische structuren bij de Buro's niet tot 
verschillende pralctijken leiden, is in de literatuur eerder geconstateerd. 3  Een van de 
voordelen van de in house mediators zou kunnen zijn dat zij hun collega-burojuristen 
permanent alert zouden houden, zoals de praktijk van de Zwolse in house rechter-
mediator laat zien. Dat bleek in de praktijk niet manifest het geval. 

Hetzelfde onderscheid bij de experimenten bij de rechtbanken lijkt aanzienlijk 
belangrijker om de verschillen in de verwijzingspralctijk te begrijpen. De Zwolse in 
house mediation leidt tot overtuigen en enthousiasme, merle gesteund door enige 
andere rechters in Zwolle en Lelystad (de dependance) die eveneens door mediation 
zijn gegrepen. Bij de argumenten keert dit terug als Institutionele support'. Wel 
moeten wij nog wijzen op het `verborgen gezag van de rechter', dat acceptatie van 
het mediation-voorstel zou bevorderen. Dit `verborgen gezag van de rechter' lijkt 
een onvermijdelijk gevolg van de in house structuur in Zwolle en wellicht ook van 
het Amsterdamse experiment. Daarmee dreigt afbreuk aan de vereiste vrijwilligheid 
te worden gedaan (vgl. Schoenmakers 1997:37). Wanneer de conflictanten tijdens de 
mediation echter gezamenlijk een oplossing bereiken, is deze aanzienlijk vrijwilliger, 
ondanlcs alle drang, dan in het geval van het alternatief dat de rechter de oplossing 
oplegt. 

Opmerkelijk is dat sommige van de verwijzers, namelijk de rechters, het 

3 	Zie daartoe: N.F. van Manen Rechtshulp in de buun. Diss. Amsterdam. Groningen: Wolters- 
Noordhoff 1989. 
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argument hanteerden dat het venvijzen naar mediation de werldast vermindert (vgl. 
Schoenmakers 1997:30). Bij de burojuristen blijkt dit argument niet te spelen, 
hoewel ook voor hen verwijzing naar mediation in zeer complexe en tijdrovende 
geschillen die de genormeerde werlctijd overschrijden, een uitkomst zou lcunnen zijn. 

Van belang lijkt voorts dat voor de conflictanten in Zwolle geen additionele 
kosten aan mediation zijn verbonden (met uitzondering van de declaraties van de 
adviseurs). Voor de experimenten bij de Buro's voor Rechtshulp, wan de 
conflictanten elk een eigen bijdrage van f 100 moeten betalen, blijkt in den geval de 
client de voorkeur aan rechtshulp met een eigen bijdrage van f 30 te geven (zie 6.7) 
en in een ander geval de tegenpartij de eigen bijdrage van f 100 te hoog te vinden. °  
Dat wij dit laatste geval niet als negatief argument hebben opgenomen, heeft te 
malcen met het kennelijk excuus-lcaralcter van dit argument. 

Van veel groter belang voor het geringe succes van de experimenten bij de 
Bum's voor Rechtshulp is de opvattingen dat het de burojurist verboden zou zijn om 
de client tijdens de mediation te adviseren. Een van de deelnemers aan het 
deskundigenforum, een burojurist, stelde: "Een van de problemen is dat wij onze 
klanten tijdens de mediation niet mogen bijstaan. Als dat wel zou zijn toegestaan, 
zouden er veel meer mediations tot stand komen...". Ook in de literatuur wordt wel 
de eis van `gelijkwaardige onderhandelingspartners' gesteld (b.v. Schoenmalcers 
1997:31 en Mantz & Wolfsen 1997:53). Met het benadruldcen van de vereiste 
gelijkwaardigheid wordt de empowerment tijdens de mediation echter geen recht 
gedaan (zie 5.2.7 en 7.3). Bovendien blijken de burojuristen hun clienten wel te 
mogen bijstaan mits zij daartoe niet meer dan 2,5 uur ('verlengde spreekuurfase') 
gebruiken. Veel van de onderzochte mediations overschrijden echter dew tijdsnorm, 
zodat de burojurist vooral als een soon `achtervangef Ican fungeren, die achteraf de 
uitkomst tegen het licht van een mogelijke juridische oplossing kan bezien. 

6.4 De verwlizer 

POSITIEF 
1 	De motivatie van de rechter-mediator (4.2.1) 

IVEGAT7EF 
1 	In veel gevallen doen wij niet anders (4.1.5) 
2 	De juridische beroepsattitude (4.1.5) 
3 	De negatieve invloed van het geringe succes van mediation (4.1.5) 
4 	Het afnemend enthousiasme (4.1.5) 
5 	Het willen voldoen aan de strijdlust van de bezoeker (4.1.5) 

Vaak wordt het 'oude wijn in nieuwe zakken'-argument gebniikt: de burojurist, de 
advocaat en de verwijzende rechter gaan er dan van uit dat zij allang zelf een 

4 	Het negatieve argument dat clienten van het Buro voor Rechtshulp de eigen bijdrage van f 100 te 
hoog zouden vinden, gaat voorbij aan de regeling dat na de mislukte bemiddeling dit bedrag op de 
eigen bijdrage voor de rechtsbijstand in mindering worth gebracht (Mentz & Wolfsen 1997:54). 
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pralctijk als mediator hebben en dus de mediation niks nieuws onder de zon is. 
Waarom zou een ander meer kans hebben als zij zelf er niet in slagen te schiklcen en 
een compromis te bereiken? Daarmee wordt het nieuwe of het andere van mediation 
ontkend. Tijdens het deskundigenforum stelden tot mediator opgeleide juristen 
(advocaten en rechters) dat zij inderdaad het instrumentarium van mediation in hun 
juridische praktijk gebruiken, daarbij benadruldcend 'fiat het wel een ander 
instrumentarium is dan het traditionele juridische. 

De juridische beroepsattitude' en het `willen voldoen aan de strijdlust van de 
bezoeker' vallen voor de burojuristen goeddeels samen. De 24 onderzochte 
mediations laten echter zien dat mediation zeker niet per se in het nadeel van de 
doelgroep van de burojuristen uitvalt, terwijl mediation zelfs aan de niet-juridische 
belangen van de clienten van het Buro voor Rechtshulp tegemoet kan komen. Dit 
negatieve argument is echter vooral door de reeds besproken institutionele support te 
overkomen. 

Terwijl bij 6.3 het `gezag van de rechter' werd genoemd, als niet aan een 
concrete persoon gebonden argument, staat hier 'de motivatie van de rechter-
mediator' vermeld. In de Zwolse pralctijk blijkt de rechter-mediator als rechter of als 
'informant' de inlichtingencomparitie bij te wonen. Haar gedrevenheid zal zeker op 
de acceptatie van het mediation-voorstel van invloed zijn. In Arnhem, met een 
vergelijkbare in house opzet, is niet gebleken dat de in house burojurist-mediators 
een relatief groot aandeel in de verwijzingen hadden. 

6.5 De adviseurs 

POSITIEF 
1 	Eerdere ervaringen (4.2.1) 
2 	De invloed van weigeren op de beslissing (4.2.1) 
3 	Gebrelddge communicatie tussen advocaten (4.2.2) 

NEGA77EF 
1 	Topadvocaten (4.2.2) 
2 	De lcnieval voor de collega (4.2.2) 

Het eerste en derde positieve en de beide negatieve argumenten zijn van rechters 
afkomstig die daarmee aangaven onder welke omstandigheden zij een poging tot 
verwijzing (en schikken) al dan niet zinvol achtten. 5  Enige keren bleek dat de 
adviseurs beducht waren welke invloed een weigering op de uiteindelijke rechterlijke 
beslissing zou hebben. Dit is hetzelfde argument als 'de echo in het dossier' dat 
hieronder in 6.7 staat verrneld. 

Meer in het algemeen blijkt dat, zoals ook tijdens het deskundigenforum en uit 
de literatuur naar voren komt, onbekend onbemind maalct. Eerdere ervaringen die 
adviseurs met mediation hadden, maakten dat zij minder aarzelend op het voorstel 

5 	Voor de adviseurs, de tegenpartij en de conflictant geldt ook het argument dat zij nieuwsgierig 
waren. Wij behandelen dit bij 6.8. 
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tot mediation ingingen en hun clienten positief adviseerden. 

6.6 De tegenpartij 

POSI77EF 
1 	Bat het niet dan schaadt het ook Met (4.1.4) 
2 	Het geschil moet hoe dan ook de wereld uit (4.1.5) 

IVEGA77EF 
1 	De tegenpartij is Met voor rede vatbaar (4.1.3) 
2 	Volharding in het harde standpunt (4.1.4) 
3 	De juridische oplossing (ontslag) is de oplossing (4.1.4) 
4 	De tegenpartij denkt de relatie probleemloos te kunnen beeindigen (4.1.5) 
5 	De tegenpartij heeft een standaardbeleid (4.1.5) 
6 	Kleine organisaties hebben bemiddeling al geprobeerd (4.1.5) 
7 	De bureaucratische barriere (4.1.5) 
8 	Aversie tegen het Buro voor Rechtshulp (4.1.5) 

Dit criterium komt bij de argumenten die in het kader van de experimenten bij de 
rechtbanken worden gehanteerd niet voor, omdat een procedure voor de rechter 
slechts conflictanten kent. 

Voor de tegenpartijen bij de experimenten van de Buro's voor Rechtshulp geldt 
dat er uitsluitend negatieve of min of meer indifferente argumenten zijn gevonden, 
hoewel een tegenpartij (zie De wericneemster met een vast contract) een licht 
positieve houding jegens het Buro voor Rechtshulp had. Hiervoor hebben wij reeds 
beknopt een mogelijke verldaring voor het ontbreken van positieve argumenten ten 
opzichte van de tegenpartij genoemd: als geen van de negatieve argumenten een 
doorslaggevend gewicht had, werd de tegenpartij benaderd; stemde de tegenpartij in, 
dan volgde meestal mediation, aangezien er na de instemming van de tegenpartij 
geen andere hindernissen te nemen zijn. De opzet is derhalve dat zich nauwelijlcs 
pogingen tot verwijzing naar mediation kunnen voordoen die na instemming van de 
tegenpartij stranden, zodat in het onderzoelcsmateriaal de positieve argumenten van 
de tegenpartijen naar voren zouden kunnen komen. 6  

Opmerkelijk is dat een van de negatieve criteria uit de Uitgebreide registratie 
van de Buro's voor Rechtshulp niet terugkeert: de tegenpartij dreigt met 
strafrechtelijk optreden (zie 4.1.4), terwijl een ander negatief criterium: de 
'precedentwerldng' in verlcapte vorm bij argument 5 terugkeert. Het derde negatieve 
criterium (de executoriale the!) is zelfs niet in verkapte vorm in het empirisch 
materiaal terug te vinden (zie verder ook 6.8). 

In het algemeen blijken de tegenpartijen mediation af te wijzen omdat zij zich 
hard opstellen, soms omdat andere bemiddelingspogingen al zijn mislulct, soms 
omdat zij een standaardbeleid hebben, soms om onbekende redenen. Het 

6 	In 66n geschil trok na instemming van de tegenpartij de cliente van het Buro voor Rechtshulp zich 
alsnog terug omdat zij het juridische traject prefereerde. Verdere gegevens ontbreken. 
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standaardbeleid hoeft geen argument te zijn (zie De traplift), merle omdat het 
argument van `gelijke gevallen' normatief is, aangezien detaillering altijd de 
conclusie van ongelijkheid van gevallen toelaat. Wat rest, is de harde opstelling van 
de tegenpartij. In de pralctijk zal dit doorgaans betekenen dat andere dan juridische 
belangen en argumenten een rot spelen. Dit maakt mediation niet overbodig maar 
juist hoogst relevant. Of de tegenpartij deze relevantie wenst in te zien, is mede van 
de overtuigingskracht van de verwijzer afhankelijk. 

Bij de negatieve argumenten staat echter ook een wat extremer argument: de 
juridische oplossing is de oplossing. 7  Dit is vermoedelijk een variant op de 
negatieve argumenten 'de tegenpartij is niet voor rede vatbaar' en `volharding in het 
harde standpunt'. Soms is de juridische reductie van een sociaal geschil kennelijk zo 
welkom, dat een voorstel tot mediation zal falen. Hierbij zij benadrukt: het succes 
van het mediation-voorstel impliceert geen succes van mediation zelf, zoals het falen 
van het mediation-voorstel geen conclusie omtrent een eventueel falen van de 
mediation Iran impliceren. 

6.7 De conflictant 

POSITIEF 
1 	Het oplossen van het sociale geschil (4.1.4) 
2 	Een andere dan de verwachte juridische oplossing (4.1.4) 
3 	Gebrek aan vaardigheden om zelf een oplossing te bereiken (4.1.4) 
4 	Eerdere ervaringen (4.2.1) 
5 	De echo in het dossier (4.2.1) 
6 	De achterban (4.2.1) 
7 	Weerstand tegen rechterlijke procedures (4.2.2) 
8 	Een noodzakelijk geachte continuiteit (4.1.5) (4.2.2) 

NEGATIEF 
1 	De client is te agressief (4.1.3) 
2 	De eigen bijdrage van 1 100 is te hoog (4.1.3) 
3 	De client wit slechts belangenbehartiging (4.1.3) 
4 	De client wil uitsluitend een financiele regeling (4.1.5) 
5 	De strijdlustige bezoeker (4.1.5) 
6 	De bezoekers zijn slechts op informatie uit (4.1.5) 
7 	De geringe bekendheid met mediation (4.1.5) 
8 	De geringe bereidheid tot mediation (4.1.5) 
9 	De geringe opleiding van de doorsnee bezoeker (4.1.5) 
10 De achterban (4.1.5 en 4.2.1) 
11 De wens van een formele beslissing (4.2.1) 
12 Het bestuur(sorgaan) moet formeel beslissen (4.2.1) 

7 	Bij de Buro's voor Rechtshulp vallen de sociale rol van verwijzer en die van adviseur samen. Voor 
de burojuristen zijn derhalve ook de argumenten die in 6.5 worden genoemd, relevant. 
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Een negatief argument dat niet werd genoemd maar waarschijnlijk wel een rol 
speelt, is dat sommige bezoekers in het verleden al eens met een ander probleem bij 
het Buro voor Rechtshulp zijn geweest en over de hulpverlening zeer tevreden 
waren. 8 

Een ander aspect is dat het negatieve criterium uit de Uitgebreide registratie 
van de Buro's voor Rechtshulp: de trecedentwerlcing' in deze opsomming van in de 
pralctijk geregistreerde argumenten niet terugkeert (zie 4.1.4). De precedentwerking 
wijst in de richting van het structurele lcaralcter van het geschil. 

Een van de positieve argumenten die bij dit criterium zijn genoemd, is van 
sociale aard: de noodzakelijke continuiteit van de relatie tussen de conflictanten. 
Geschillen zijn soms ontwrichtend "...omdat een conflict als een splijtzwam kan 
werken in een lartgdurige en veelomvattende relatie." Voorbeelden van het grote 
gewicht van de gewenste continuiteit van de relatie zijn de successen van mediation 
bij geschillen in farniliebedrijven (vooral in de landbouw) en echtscheidingen. In 
beide soorten geschillen is er een bereidheid om het geschil niet tot een langslepend, 
zeer verhard conflict te laten uitgroeien, omwille van het bedrijf, of omwille van de 
kinderen of de eigen emotionele rust. Deze continuiteit komt in enkele andere 
argumenten ook aan de orde, bij voorbeeld in het Criterium 8: mediation, waar 
mediation wordt gezien als de mogelijkheid om een `werkelijke' oplossing te 
bereilcen.' 

Het is opmerkelijk dat slechts bij enkele geschillen die bij de beide 
rechtbanken tot een mediation hebben geleid, de rol van de achterban prominent naar 
voren komt, hoewel deze op de achtergrond zeer waarschijnlijk een rol zal spelen. 
Voor dew schijnbaar geringe invloed van de achterban zijn twee redenen aan te 
wijzen. In de eerste plaats ontvangt de conflictant de oproep voor de 
inlichtingencomparitie schriftelijk en in de loop van het Zwolse experiment is al vrij 
snel besloten het voorstel tot mediation in die oproep aan te kondigen. Tussen de 
ontvangst van de brief en de comparitie zal de conflictant met de signcant others 
de mogelijkheden en wenselijkheden hebben doorgepraat. In de tweede plaats lcan 
het ook zijn dat het juridische proces de conflictant van zijn achterban losmaakt. 
Zeker tijdens de zitting op de rechtbank is de conflictant van de achterban 
geisoleerd. De Zwolse rechter-mediator gaf wel aan dat zij soms met de familie 
(achterban) erbij naar de mediationlcamer verhuisde. Ook werd een van de 
conflictanten bij de mediation door haar echtgenoot vergezeld. Over de invloed van 
de achterban op het al dan niet accepteren van het mediation-voorstel is niets 
bekend. 

Belangrijk lijkt voorts de `verharding' van de conflictant die in enige van de 
argumenten doorklinkt. Ook dit kan voor de verwijzer een reed argument zijn om 

8 	Uit (tien jaar oude) cijfers blijkt dat ca. 1/3 van de klanten van het inloopspreekuur en 2/3 van de 
klanten op het tolkenspreekuur in het verieden zich met een ander probleem tot het Bum voor 
Rechtshulp hadden gewend (Van Manen 1989:109). 

9 	Schoenma1cers 1997:30. 'Zaken die zich bij uitstek lenen voor mediation zijn die Laken waarbij de 
betrokkenen in de toekomst zullen moeten samenwerken of willen samenwerken." (Doeleman 
1997a:508) 

10 	Het is soms niet duidelijk of, zoals bier in de tekst, de continuiteit een voorwaarde voor mediation 
is (zo ook b.v. Schreuder 1997:151), dan wel een gevolg van mediation is. 
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mediation niet voor te stellen. De verwijzer zal zich echter moeten afvragen in 
welke mate deze verharding niet het gevolg is van de handelingsomgeving van de 
conflictant of van diens mind set dan wel een onoverkomelijke beschrijving van het 
sociale geschil is. Het is zeer wel denkbaar dat de conflictant daadwerkelijk de 
verharding van het juridische geschil als enige optie ziet. De verwijzer zal er echter 
op gespitst moeten zijn of andere belangen deze verharding niet voeden. 

Het voor het mediation-voorstel negatieve argument dat een formele beslissing 
wordt verlangd, kan slechts ten dele worden ondervangen. Als dit verlangen op 
emotionele gronden is gebaseerd, moet de conflictant ervan kunnen worden 
overtuigd dat een vrijwillige genoegdoening meer waard is dan een formeel-
juridische. Er zijn echter andere geschillen denkbaar waarin een formele beslissing 
wenselijke gevolgen heeft (zoals bij voorbeeld voor een uitkering) zodat mediation 
geen alternatief voor een juridische procedure is. 

Het laatste argument met betrelcking tot de conflictant is diens geringe 
opleiding c.q. vaardigheden die een verwijzing naar mediation in de weg staan. Dit 
argument heeft met de solidariteit van de burojuristen van doen en wellicht zelfs met 
de opstelling van rechters om de zwaldcere te beschermen. Dit argument is niet 
onbelangrijk hoewel van de zijde van de mediators op de empowerment tijdens de 
mediation zal worden gewezen. Dit negatieve argument zal uitsluitend kunnen 
worden gepareerd door de overtuigende, hiervoor reeds genoemde `institutionele 
support'. 

Een aanzienlijk gedeelte van de hier genoemde argumenten kan vanuit het 
perspectief van de mediation als `vervreemding' worden getypeerd. Het gaat daarbij 
om een complex proces waarbij de conflictant de zeggenschap over het sociale 
geschil verliest, en daarmee de zeggenschap over de oplossing. Dit `verliezen' is niet 
als louter slachtofferschap te beschouwen maar kan ook door de conflictant bewust 
verkozen zijn. 

Het is niet ongebruikelijk dat de betroldcenen in de loop van een geschil een 
hekel aan ellcaar zijn gaan krijgen. Zij zijn niet of nauwelijks meer on speaking 
terms, zoals echtelieclen die 'in scheiding liggen'. Contact via juristen als 
vertegenwoordiger en spreekbuis ontslaat de betrokkenen van de noodzaak om direct 
met de `tegenpartif te moeten communiceren. Vervreemding gaat ervan uit dat 
`vreemden' (de juristen) de communicatie overnemen. 

De eerste stap in het vervreemdingsproces is de initiele juridisering. Dit 
betekent dat het sociale geschil in juridische termen wordt gedefinieerd. Door deze 
probleemherziening vallen aspecten van het geschil die binnen de juridische definitie 
niet van belang zijn, buiten het schip. Een tweede stap in het proces van 
vervreemding heeft met het uit handen geven van het geschil te maken. De 
conflictant machtigt de jurist (buro-jurist, juridisch adviseur, advocaat maar ook 
rechter) de in de ogen van de jurist nodige stappen te ondernemen en beslissingen te 
nemen. 

Niet te onderschatten is het gevolg van het contact met de juridische 
professionals die zelf onderdeel van het vervreemdingsproces uitmaken. De 
juridische professionals hebben bovenal hun professionele gereedschap dat uit 
schriftelijke stukken en procederen bestaat. Zij voeren de probleemherziening nog 
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verder door en transformeren een soort alledaagse juridisering in een formele, met 
een eigen 'dialect' en met eigen begrippen; zij verleiden de betrolckenen om deze 
probleemherziening mee te maken (waartoe zij overigens dikwijls bereid zullen zijn). 
De juridiseting voltrekt zich derhalve buiten de `deskundigheid' van de client 
waardoor het geschil aan de client wordt ontnomen, ontstolen. De doorsnee 
professionele brief van een jurist, processtuk of vonnis, is eta voor de leek-client 
onbegrijpelijke vertaling van het geschil in juridische termen. 

Vervreemding wil derhalve zeggen dat de conflictanten, bewust gewild of 
inherent aan de sociale mechanismen, afstand doen van hun eigen geschil, dat (met 
het oog op het onderhavige onderzoek) in de vorm van een gejuridiseerd conflict 
tamelijk autonoom voortleeft. Mediation is er ideaaltypisch op gericht de 
vervreemding tegen te gaan en de conflictant niet langer een vreemde in het eigen 
geschil te laten zijn. "Het feit dat je de zaak weer in eigen handen krijgt, is toch wel 
heel nieuw en is iets anders dan wat bij schikken gebeurt," aldus een rechter-
mediator tijdens het deslcundigenforum. Eta andere rechter-mediator bevestigde het 
nieuwe van het instrumentarium door er op te wijzen dat zelfs haar schilcicingpralctijk 
als rechter aanzienlijk door een mediation-opleiding was verbeterd. Dat staat haalcs 
op de juridisering en dus op de beroepsrollen van juristen. 

6.8 Mediation 

POSITIEF 
1 	Voeging van verschillende (dreigende) procedures (4.1.4) 
2 	Een snelle oplossing (4.1.4) 
3 	Bemiddeling is een voonvaarde om tot een oplossing te komen (4.1.6) 
4 	Betrolckenen zijn nieuwsgierig (4.1.6) (4.2.1) 
5 	De integrale oplossing (4.2.1) (4.2.2) 
6 	De informele benadering (4.2.1) 
7 	Snelheid en dus minder kosten (4.2.1) 
8 	De deskundigheid van de mediator (4.2.2) 

NEGATIEF 
1 	Mediation is te duur (4.1.3) 
2 	Twijfel over de lange termijn effecten van mediation (4.1.5) 
3 	Mediation = onderhandelen = het werk van de burojurist (4.1.5) 
4 	Twijfel over de belangenbescherming van zwakke clienten (4.1.5) 
5 	Tijdverlies bij mislulcte mediation (4.2.1) 
6 	Geen besparing kosten en tijd (4.2.2) 
7 	De ondeskundigheid van de mediator (4.2.2) 

Hier zijn de argumenten genoemd die in het onderzoelcsmateriaal in de fast waarin 
venvijzing naar bemiddeling werd beproefd, met het oog op mediation zelf naar 
voren lcwamen. 

Het tijdsaspect blijkt belangrijke argumenten op te leveren. De effecten hiervan 
zijn tweeerlei. Aan de ene kant maakt dit de betrokkenen huiverig om op het 
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mediation-voorstel binnen het Zwolse experiment in te gaan: liever een tamelijk 
snelle uitspraak dan een kans op een mislukte mediation en opnieuw moeten wachten 
totdat het juridische geschil op de rol wordt gezet. Aan de andere kant kan dit 
dreigend tijdsverlies een belangrijke stimulans zijn om de mediation succesvol af te 
ronden, indien deze eenmaal is begonnen. 

Slechts in enkele gevallen van daadwerkelijke mediation hebben wij 
geconstateerd dat inderdaad juridische `zaken' die onderdeel van hetzelfde geschil 
uitmaken, werden gevoegd. 

Een niet in dit onderzoek genoemd argument is dat mediation de voorkeur 
toekomt "...omdat zich minder problemen behoeven voor te doen bij de uitvoering 
van een via bemiddeling bereilcte overeenkomst, welke door partijen wordt 
gedragen." (Schoenmakers 1997:30) Daaraan zou als voordeel kunnen worden 
toegevoegd dat bij een succesvolle mediation tevens iedere grond om hoger beroep 
in te stellen komt te vervallen. Deze verwachting van een minder problematische 
executiefase staat haalcs op een door de Buro's voor Rechtshulp gehanteerde contra-
indicatie: de noodzaak om een executoriale titel te krijgen (zie 4.1.4). 

Opmerkelijk is dat het argument ontbreekt dat de oplossing door de 
conflictanten zelf wordt gevonden. Dit argument werd onder meer tijdens het 
deskundigenforum sterk benadrulct, hoewel het tegenovergestelde ook wordt 
verkondigd: "Een mediator dient te beschildcen, naast tal van andere vaardigheden, 
(...) over een forse dosis persoonlijk gezag." (Doeleman 1997b:109) Het hiervoor 
reeds besproken `verborgen gezag van de rechter' geldt niet alleen in de 
verwijzingsfase maar ongetwijfeld ook in de fase van mediation. 

6.9 Conclusie 

Het zij herhaald: in dit onderzoek speelt geen rol in welke mate de argumenten redel 
en empirisch `waar' zijn. Het onderzoek gaat over de perceptie van de betroldcenen 
en inventariseert welke argumenten voor hen bij het mediation-voorstel een rol 
spelen. 

Op het eerste gezicht is het opmerkelijk dat deze geaccumuleerde gegevens wat 
betreft de Buro's voor Rechtshulp tot slechts 12 positieve argumenten maar wel tot 
43 negatieve argumenten leiden. Dat mag echter niet verbazen. Het weerspiegelt de 
pralctijk. Als weinig zaken naar mediation worden verwezen, zullen er meer 
argumenten tegen dan v66r mediation zijn. Opmerkelijk is wel dat slechts 10% van 
de argumenten met mediation zelf van doen hebben, met een bijna 50/50 verdeling, 
terwijl mediation in het algemeen een terra incognita is. Deze 50/50 verdeling 
weerspiegelt vermoedelijk de ambivalentie rond mediation. 

Er zijn twee bezwaren aan een inventarisatie als de bovenstaande te 
formuleren: het blijft onduidelijk hoe vaak elk van deze argumenten voorkomt en het 
blijft onduidelijk wat het (onderlinge) gewicht van elk van deze argumenten is. 
Hoewel deze tegenwerpingen op zich juist zijn, doet dat niets af aan de waarde van 
deze inventarisatie. leder van de betroldcenen kan in elk conflict een of meer van 
deze argumenten naar voren schuiven en er belang aan (gaan) hechten waardoor 
nagenoeg elk van deze argumenten in welke casus dan ook doorslaggevend of juist 
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volstrekt onbelangrijk kan worden. 

De eerste hoofdvraag naar de barrieres in de verwijzing naar bemiddeling die 
kunnen worden begrepen als voortkomend uit een mind set van betrokken 
verwijzers, als indicatie om verwijzing niet ter sprake te brengen dan wel als 
indicatie om de mogelijkheid van verwijzing wel ter sprake te brengen maar daar 
uiteindelijk niet toe te adviseren, is met de bovenstaande argumenten beantwoord. 
Dit antwoord op de eerste hoofdvraag leidt tot het antwoord op de tweede 
hoofdvraag, ervan uitgaande dat de mind set van de een de handelingsomgeving van 
de ander mede bepaalt. Een grootschaliger onderzoek had wellicht ook gegevens 
over de resterende handelingsomgeving kunnen opleveren. 

In dit gedeelte van het onderzoek zijn hoofdzakelijk de juridische professionals 
aan het woord geweest. Dat is niet onredelijk, omdat zij de uitvoerders van de 
experimenten zijn. Dat mag echter niet tot de conclusie leiden dat zij daarmee ook 
de mind set van de overige betrokkenen (conflictanten en achterban) volledig lcunnen 
bepalen. De mind set van de overige betrokkenen is tenslotte mede de 
handelingsomgeving van de verwijzers. Wel zijn de onderzochte verwijzers, 
burojuristen en rechters, echter hoog opgeleid en hebben zij ook door hun functie 
een onvermijdelijk gezag. Hun oordeel dat een belang juridisch apert onhaalbaar is, 
zal bijna iedere conflictant accepteren. Het tegenovergestelde eveneens. De mind set 
van de venvijzer is derhalve ook onderdeel van de handelingsomgeving van de 
conflictant. In welke mate zij ellcaar daadwerkelijk beinvloeden, was echter geen 
onderdeel van dit onderzoek. 

Derhalve resten ons nog twee laatste vragen. 
1 	Kunnen aan de regelgeving van het juridisch veld waarin het geschil wordt 

ondergebracht, obstakels worden ontleend die een verwijzing mar bemiddeling 
bemoeilij ken? 

2 	Kunnen in de organisatorische opzet van de experimenten obstakels worden 
waargenomen die venvijzing naar bemiddeling bemoeilijken? 

Op de eerste vraag is een kort antwoord mogelijk: het is niet aannemelijk geworden 
dat de regelgeving van het juridisch veld waarin het geschil wordt ondergebracht, 
obstakels kent die een verwijzing naar bemiddeling bemoeilijken. Vanuit juridische 
indelingen bezien en bekeken vanuit het perspectief van een mediator is ieder geschil 
medieerbaar. Dat bleek uit de interviews met burojuristen en rechters, uit de 
mediation-literatuur, uit het deskundigenforum en (zeker het meest overtuigend) uit 
de pralctijk van mediation. Zo zijn `arbeidszaken' niet meer of minder geschilct dan 
`ambtenarenzaken' of andere `bestuurszaken'. Zo zijn pro forma bezwaarschriften 
dan wel verzoeken om uitstel in verband met lopende onderhandelingen of mediation 
altijd mogelijk, meestal bespreekbaar en dikwips te realiseren. Zo kunnen termijnen 
nog zo krap en dwingend zijn, daarna blijkt meestal een lange tijd van wachten aan 
te breken waarin meer dan voldoende ruimte voor mediation is. Er zijn slechts 
enkele voorbeelden van niet-medieerbare geschillen genoemd die zich overigens 
zelden voordoen, zoals het voorbeeld van het ontslag van een politie-agent wegens 
ernstige corruptie, dat in een van de interviews als fictief voorbeeld werd 
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aangehaald. De precedentwerldng is door het niet openbare karakter evenmin van 
groot belang. Relevanter is dat vele grote publielcrechtelijke en privaatrechtelijke 
organisaties een standaardbeleid hebben ontwikkeld waarvan zij niet willen afwijken. 
Zo'n standaardbeleid is in elk geval geen formeel-juridische barriere, omdat de 
betrokkenen uit vrije wil daarvan eenvoudig kunnen afwijken. 

Op de tweede vraag over de mogelijke organisatorische veranderingen hebben wij 
hierboven al grotendeels antwoord gegeven, waar wij de argumenten weergaven die 
in de pralctijk blijken te worden gebruikt (zie vooral 6.4, 6.5 en 6.6). De 
belangrijkste daarvan herhalen wij hier. 

In de eerste plaats is aandacht voor de registratie geboden. De contra-indicaties 
die blijkens Figuur 4.1, Tabel 4.5 en Tabel 4.6 in het denken van burojuristen een 
grote rol toekomt (nog daargelaten de vraag of een overtuigd mediator deze contra-
indicaties als zodanig zou erkennen) blijken bij de zelfregistratie van de burojuristen 
nauwelijks van belang. De precedentwerldng en de executoriale titel werden nimmer 
genoemd, terwijl de dreiging van een strafrechtelijke procedure slechts een enkele 
keer werd aangegeven. Uit de literatuur" en tijdens het deskundigenforum bleek 
dat experimenten met een vorm van mediation in het strafrecht (dading) laten zien 
dat deze contra-indicatie minder gewicht kan Icrijgen. Wanneer registreren al 
noodzakelijk zou zijn, is het zinvol indien reeler negatieve en positieve argumenten 
in de registratie zouden worden opgenomen, met alle relativering van het negatieve 
en positieve karalcter die wij hierboven hebben geformuleerd: alle argumenten zijn 
normatief en kunnen door communicatie een ander gewicht krijgen. Dit is (het zij 
wellicht ten overvloede nogmaals herhaald) geen verwijt aan de Buro's voor 
Rechtshulp doch veeleer aan de opzet van deze experimenten. 

Ten tweede blijkt de context een belangrijke rol bij onderling begrip te spelen. 
Daarom zou voor het welslagen van de experimenten juist aan de context aandacht 
moeten worden besteed. Wie regelmatig, en zeker wie beroepsmatig met het recht 
van doen heeft, krijgt op den duur een ferme overtuiging van de intersubjectieve 
betekenis van uitspraken, vragen en voorstellen. Een experiment schudt deze 
traditionele context door elkaar. Indien de participanten in het experiment voor de 
andere actoren deze nieuwe, afwijkende context niet klip en klaar weten over te 
brengen, zullen misverstanden ontstaan en zullen voorstellen in een andere, namelijk 
in de traditionele context worden bezien. Dit geldt voor alle verwijzers. Dit klemt 
des te meer als blijkt dat 'mediation' voor de meeste betrokkenen een terra incognita 
is dat men om uiteenlopende, reeds uitvoerig geschetste redenen spontaan niet wenst 
`te bezoeken'. 

In de derde plaats blijkt het dat geslaagde verwijzingen en succesvolle 
mediations binnen de experimentele context weinig aandacht Icrijgen. Dit leidt tot 
erosie van het enthousiasme en daarmee een afnemende inspanningen om mediation 
overtuigd voor te stellen. Een veel beter georganiseerde Institutioneel support' zou 
deze erosie kunnen voorkomen. Daarbij mag niet over het hoofd worden geiien dat 
negatieve ervaringen enerzijds als leermateriaal kunnen worden gebruikt, en 

11 	Zie onder meer Emmen (1997). 
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anderzijds het vertrouwen in de mediator kunnen vergroten, mits voor dit `falen' 
goede gronden kunnen worden gegeven. 

Nadat de antwoorden op de vragen zijn geformuleerd, is het tijd om de aandacht 
naar de reflecties over mediation te verplaatsen. Daania zullen wij in Hoofdstuk 8 
concrete aanbevelingen (lcunnen) formuleren. 



7 Reflecties op .  mediation 	 101 

7 REFLECTIES OP MEDIATION 

In dit hoofdstuk gaan wij wat dieper in op de vragen over mediation die naar 
aanleiding van dit onderzoek zijn gerezen. De vragen hebben alien betrelcldng op de 
mogelijke meerwaarde van mediation. Realiseert deze meerwaarde zich tijdens deze 
experimenten? Welke problemen doen zich voor bij de realisering van de 
meerwaarde? 

Wij gaan eerst (7.1) in op de kosten van mediation in vergelijking met andere 
trajecten. Daum (7.2) staan wij stil bij de snelheid van mediation, weer in 
vergelijking met andere trajecten. Wij bespreken vervolgens (7.3) twee aspecten van 
de relatie tussen partijen: (on)gelijkheid en duurzaamheid. In de vierde paragraaf 
schenken wij aandacht aan een nog niet belicht probleem: hebben partijen tijdens de 
mediation wel de bevoegdheid afspraken te maken. In paragraaf 7.5 worden de 
stijlen van de mediators geproblematiseerd. Nog twee kenmerken van mediators 
troldcen onze aandacht (7.6): zij zijn beginnende mediators en oefenen het vak uit 
naast een ander vak. Daarna (7.7) komen wij terug op de schaduw van het recht, die 
soms zo nadruldcelijk tijdens de bemiddeling aanwezig bleef. In paragraaf 7.8 
schenken wij aandacht aan de organisatorische aspecten van de bemiddeling tijdens 
de vier experimenten. Wij besluiten (7.9) dit hoofdstuk met een beoordeling van het 
einde van de bemiddelingen: succes of falen? 

7.1 Kosten 

Partijen maken kosten om tot een oplossing van hun onderling conflict te komen. In 
drie van de vier experimenten heeft het Ministerie van Justitie een financiele 
inbreng. De kosten van een bemiddelde zaak zijn in Zwolle daardoor beperkt tot de 
verschuldigde griffierechten (in bestuurszaken een bedrag van maximaal 
tweehonderd gulden) en bij de buro's kost het partijen honderd gulden. Slechts in 
Amsterdam dragen de conflictanten de kosten, die tot 1500 A 2000 gulden oplopen 
(exclusief bijkomende administratieve kosten), zelf. 

De kostenfactor is niet onbelangrijk zoals vooral bij de Buro's voor 
Rechtshulp bleek. De eigen bijdrage van honderd gulden bleek voor een enkeling al 
een struikelblok. De hoge kosten in Amsterdam zullen daar vermoedelijk niet 
bijdragen aan het succes van mediation. 

Binnen het stelsel van gefinancierde rechtshulp en 'gratis admissie' is het 
onwaarschijnlijk dat, indien het departement de subsidies staakt, mediation met de 
bijkomende kosten voor de rechtzoekenden een aantrekkelijk of zelfs haalbaar 
alternatief is. Indien rechtzoekenden uit de doelgroep van de Buro's voor Rechtshulp 
bedragen rond de 2000 gulden zouden moeten'betalen, is mediation een doodlopende 
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weg. 
De kosten voor juridisch advies werden in de bemiddelde zalcen vrijwel 

steeds door partijen (uitgezonderd die partijen die een beroep op Rechtsbijstand 
konden doen) zelf gedragen. Een enkele keer werden daarover in de 
vaststellingsovereenkomst afspraken gemaalct. In 66n geval liet een conflictant zich 
op basis van een toevoeging bijstaan door een advocaat. In minstens een geval bleek 
een rechtsbijstandverzekeraar (Centraal Beheer) bereid haar client te volgen in de 
keuze voor mediation. De rechtsbijstandverzekeraars zullen vermoedelijk alleen met 
mediation instemmen als daardoor een reductie van hun kosten kan worden 
verwacht. In de toekomst zal moeten blijken wat hun opstelling zal zijn. Overigens 
zouden kosten voor adviseurs (bijvoorbeeld in het experiment Zwolle) kunnen 
worden teruggebracht als mediation eerder zou worden voorgesteld. 

Een vaak gehoorde suggestie is het opnemen van een bemiddelingsclausule in 
standaardcontracten of algemene voonvaarden. Men beoogt daarmee een 
bemiddelingstraject voorafgaand aan (en ter voorkoming van) de gang naar de 
rechter te realiseren. Dit is een niet onaantrekkelijke gedachte die echter enkele 
vragen oproept. Zal een conflictant een beroep op de gefinancierde rechtshulp 
kunnen doen? Maalct het daarbij uit of een geschil tot een juridische procedure zou 
hebben geleid of niet? Wie gaat dat bepalen? Moeten de conflictanten onderling de 
kosten van de mediation verdelen of dient de sterkste conflictant deze financiele last 
te dragen? 

Bovendien zal het de vraag zijn of deze verplichte tussenstap een remmend 
effect zal hebben op het beroep op de rechter. Er zijn argumenten aan te voeren dat 
een grote stap voor een conflictant moeilijker is te nemen dan twee kleine. De 
barrieres om een rechtszaak te beginnen zijn (nog) vrij groot terwij1 door de 
tussenliggende stap van mediation de schroom kan worden weggenomen om bij een 
mislukking daarvan het geschil tot een juridische procedure te laten escaleren. 

7.2 Snelheid 

Uitspraken doen over de tijdwinst die men }can boeken met mediation in vergelijldng 
met een traject via de rechter is een heikele zaak. Door voor mediation te ldezen 
doorloopt men immers juist niet het voorgenomen juridische traject, zodat een 
vergelijldng lastig is. Bovendien is het aantal bemiddelingen te 'dein en is dus een 
zinvolle vergelijlcing onmogelijk. Toch zijn enkele zaken het opmerken wand. 

VergelijIct men de tijdspanne die een geslaagde mediation gemiddeld omvatte 
met de tijd die een vergelijkbaar probleem via juridische procedures zou kosten, dan 
is er vermoedelijk wel van enige winst sprake. Daarbij moeten we direct een 
uitzondering maken voor de zaken die in kort geding worden behandeld. Met name 
in het Amsterdamse experiment kan dus na verwijzing naar mediation niet op 
tijdwinst worden gerekend. Ook bij de huidige late verwijzingspraktijk in Zwolle 
vormt snelheid een probleem. 

Mislulct de mediation dan volgt een voortzetting van het conflict. Daarbij kan 
men ldezen voor een gang naar de rechter. Een keuze die overigens niet in alle 
gevallen werd gemaalct. Misluldcen van bemiddelingen betekent niet dat het conflict 
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hetzelfde is als voor de mediation. Mislukte mediations geven partijen toch een 
andere ldjk op zaken, en zij vervolgen hun weg (ten goede of ten slechte) niet alsof 
er niet is bemiddeld. Mislukte mediations kunnen zelfs, zo bleek in een zaak, een 
gelulddge wending lcrijgen in het natraject. Keert men terug naar de rechter dan is 
een belangrijk nadeel, aldus een van onze informanten, dat men weer `onder op de 
stapel' terecht komt. 

Mediation heeft als het om het tijdaspect gaat minstens een ander kenmerk: 
de planning door partijen. Doordat partijen op basis van onderlinge afspraken 
bespreldngen vast stellen, is daar in ieder geval een zekere (althans door de meeste 
partijen gevoelde) winst te bespeuren. Ook hier wijzen wij op een genoemde 
keerzijde: een partij kan om strategische redenen besprekingen ver(der) vooruit 
schuiven. 

Tijdwinst wordt vrijwel zeker geboelct als men verschillende juridische 
procedures in een (succesvolle) bemiddeling Ian voegen. In Zwolle werd tijdwinst 
geboekt doordat de bemiddelingskamer direct naast de rechtszaal lag, en men na 
instemming van partijen direct een start met de bemiddeling maakte. 

7.3 De relatie tussen partijen 

In de discussie over de (meer)waarde van mediation wordt vaak aandacht besteed 
aan de relatie tussen partijen. Wij gaan hier nader in op twee aspecten van die 
relatie. De (on)gelijkheid tussen partijen en de duurzaamheid van de relatie tussen 
partij en . 

Over de ongelijkheid van partijen zijn in de vorige hoofdstukken al diverse 
opmerlcingen gemaalct. Een belangrijke constatering was dat in een bemiddeling den 
der partijen relatief zeer zwalc was in de zin dat de conflictante een minimum aan 
sociale vaardigheden miste om zich in een bemiddelingssituatie te kunnen 
handhaven. Bemiddeling als alternatief traject is dus niet voor iedereen een goede 
keuze. Zelfs met steun van `naasten' en van een juridisch adviseur (als men deze al 
niet afwees) blijkt dit tekort niet te verhelpen. 

De clienten van verwijzende buro-juristen kregen tijdens de bemiddeling geen 
bij stand van de buro-jurist. Daar stond tegenover dat ook de wederpartij zonder 
externe juridische adviseurs aantraden. De wederpartij (directeur, Hoofd 
personeelszaken) beschikte meestal wel over meer kennis van juridische zaken. Dit 
leidde in een of meer gevallen tot een oplossing na mediation die (in de ogen van de 
mediator) ten opzichte van de te verwachten uitkomst van een juridische procedure 
schraal of sub-optimaal mag heten. Dit `externe' standpunt stond tevreclenheid van 
de betreffende partij met het behaalde resultaat niet in de weg. 

De externe juridische adviseurs lijken bij uitstek geschikt om in ieder geval 
op het punt van juridische kennis ongelijkheden te compenseren. Mits bij beide 
zijden aanwezig deden zij dit ook. Zij zorgden daarbij echter voor een lastig 
dilemma. Door de inbreng van hun juridische expertise wordt het partijen ook 
moeilijker gemaalct het conflict van zijn juridische vorm (voor zover overbodig) te 
ontdoen. Ongelijkheidscompensatie gaat hier dus hand in hand met juridisering van 
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het geschil. 

In de literatuur over mediation komt vaak als positieve indicatie voor bemiddeling 
een doorgaande en zelfs duurzame relatie tussen partijen naar voren. In de door ons 
onderzochte periode blijkt deze indicatie na verwijzing geen belangrijke rol te spelen 
in de zin dat zij een indicatie geeft over succes of falen van een bemiddeling. 

In opvallend veel zaken was er geen sprake van een duurzame relatie. Dat 
leek soms wel zo in de gevallen dat met ontslag bedreigde werlcnemers behoud van 
werk bij dezelfde werkgever claimden. Daar bedriegt de schijn. De conflictanten zelf 
begrepen vaak dat van terugkeer geen sprake zou zijn. De eis van terugkeer op de 
werlcplek werd dan ook meestal ingezet om ofwel rechten op een uitkering veilig te 
stellen of om de onderhandelingspositie te versterken. 

Verschillende conflicten waarbij de relatie tussen partijen werd beeindigd 
werden succesvol bemiddeld. Er blijken verschillende redenen aan te wijzen om toch 
te ldezen voor bemiddeling. Verschillende respondenten meenden dat ook het einde 
van een relatie latsoenlijk' of trettig' diende te zijn. Via een bemiddeling lcregen 
zij alsnog een kans daartoe. Het overgrote deel der motieven sloeg echter op de 
eigen belangenpositie. Men dacht via mediation sneller en succesvoller de eigen 
belangen te lcunnen behartigen. 

7.4 Conflictanten moeten afspraken kunnen maken 

Een nog niet belicht aspect in onze bespreking van de bemiddelde zaken is de 
bevoegdheid van partijen om afspraken te lcunnen maken. In jets andere woorden: 
kunnen degenen die aan tafel zitten ook definitieve afspraken maken over de 
gevonden oplossing? 

In een aantal zaken ontbrak het partijen aan die bevoegdheid. Het ging 
daarbij steeds om partijen die een organisatie vertegenwoordigden, maar van hun 
superieuren geen vrijbrief om te handelen naar eigen goecldunken hadden gelcregen. 
Het aardige was dat het ontbreken van zo'n vrijbrief een succesvolle bemiddeling 
niet in de weg stond. Men maalcte principe-afspraken die later zonder problemen in 
definitieve werden omgezet. 

Het gebrek aan bevoegdheid leidde wel tot een toename van het aantal 
bespreldngen. Partijen zonder volmacht legden dan de, in de laatste besprelcing 
bedachte, voorstellen eerst voor aan hun superieuren, om vervolgens in de volgende 
besprelcing bepaalde concessies wel of niet te doen. Gemis aan bevoegdheid is dus 
niet zozeer een obstakel voor succes als wel een vertragend element en wellicht 
onderdeel van een strategie. 

De bevoegdheid 'can vermoedelijk binnen de verhoudingen van een bedrijf 
relatief maldcelijk worden gegeven. Het vragen om zo'n bevoegdheid door de 
betrokken mediator !can dus zeker helpen. Bij (lagere) overheden of 
uitvoeringsinstanties in de sociale zekerheid zal dat minder eenvoudig gaan. 
Uiteindelijke besluiten dienen door het daartoe bevoegde orgaan te worden genomen. 
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7.5 Sttjlen van mediators 

In hoofdstuk 5 wezen wij reeds op de verschillende stijlen van optreden die 
mediators tijdens bemiddelingen hanteerden. Deze constatering is belangrijk in het 
licht van de ook hier in Nederland steeds nadrulckelijker gevoerde discussie over wat 
een mediator wel en niet vermag. De discussie wordt veelal gevoerd in termen van 
een tegenstelling tussen twee opvattingen over mediation: faciliteren en evalueren. 

Faciliteren duidt hierbij op de zeer strikte omschrijving van het optreden van 
de mediator. De mediator is neutraal en onpartijdig in de zin dat hij of zij slechts 
voorwaarden schept voor het weer met ellcaar in gesprek komen van partijen. Met 
het herstellen van een respectvolle communicatie tussen partijen is de taak van de 
mediator min of meer voltooid. De partijen kunnen en moeten het verder zelf doen. 
Terecht wees een van de aanwezigen op ons deskundigenforum nog eens op het feit 
dat hier geen sprake is van een zonder mediatorstifi `zonder inhoud'. In de opdracht 
een bepaald soort van communicatie te herstellen schuilen waarden en normen over 
wat die communicatie zou moeten zijn. 

Met deze wellicht jets extreme omschrijving van faciliteren Ian duidelijk 
worden dat zij als tegenpool functioneert voor de evaluatieve opvatting. De 
evaluatieve stijl veronderstelt een nadrukkelijke aanwezigheid van de mediator in 
termen van beoordelingen van de stand van zaken tussen partijen. Evalueren biedt de 
mediator ruimte voor waardering van situatie en opstellingen van partijen, zonder 
overigens een eindoordeel uit te spreken. De mediator kan bijvoorbeeld jets zeggen 
over juridische posities van partijen en zelf voorstellen voor oplossingen aandragen. 

Uit de reconstructie van bemiddelde zaken bleek ons (zie daarvoor Hoofdstuk 5) dat 
de betrokken mediators heel verschillende stijlen van bemiddeling hanteerden. 
Mediators verschilden niet alleen onderling in optreden, mediators bleken ook per 
zaak voor een bepaalde stijl te lciezen. 

De gehanteerde stijlen kunnen wij plaatsen op een denkbeeldig continuum 
lopend van de pool laciliteren' naar de pool `evalueren'. Uit de uitlatingen van 
mediators bleek ons dat hun referentiepunt bij hun eerste zaak als mediator vooral de 
faciliterende stijl was. Blijkbaar wordt in de door hen gevolgde mediation-
opleidingen vooral die stijl benadrukt. In de pralctijk leken slechts enkelen daar sterk 
aan vast te houden. 

Wij hebben deze discussie over stijlen ook in het deskundigenforum gevoerd. 
Ook daar bleek men verschillende opvattingen te hebben, maar vrij nadrukkelijk 
kwam er een lcritiek op de faciliterende stijl naar voren. Men meende dat in de 
pralctijk deze stip niet te hanteren viel. Vrijwel alles wat een mediator doet is 
feitelijk een interventie in het geschil en partijen zullen het ook als zodanig opvatten. 
De mediator ontkomt in de ogen van ons forum dan ook niet aan het eigen oordeel 
en de doorwerlcing daarvan in het eigen handelen. Men was wel verdeeld over 
bijvoorbeeld de vraag of de mediator zelf oplossingen mag aandragen voor het 
geschil of zich daarvan moet onthouden. 

Zoals gezegd: in de bemiddelde zaken bleek dat mediators het verloop van 
zaken op heel verschillende wijzen beinvloeden. Naar ons idee waren er twee 
algemene grondslagen voor interventies: moraal en effectiviteit. De moraal bleek in 
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de sympathie die soms doorklonk voor de zwakkere partij, de tredelijkere' partij of 
wellicht de `aardige' partij. De redelijkheidsoordelen kunnen daarbij schuiigaan 
onder de eerder genoemde normen en waarden van tgoede communicatie'. 

Andere interventies leken vooral voort te komen uit 
effectiviteitsoverwegingen. Het geven van juridische oordelen, het inperken van een 
ml van een advocaat en het becommentarieren van haalbaarheid van voorstellen 
lijken alle ingegeven door de wens de bemiddeling op gang te brengen of te houden 
en toe te werken naar een oplossing. 

Een meer intervenierende still riep soms weerstanden op. De nadruldcelijke 
aanwezigheid van de mediator werd door partijen soms gezien als partijdig optreden. 
Het optreden van de mediator werd als normstelling gezien ten faveure van de 
wederpartij. 

Het is bijzonder moeilijk om over de stijlen van de mediator een afgerond 
oordeel te geven. Het probleem van de grenzen aan het optreden van de mediator 
behoeft ons inziens veel meer discussie. De mediator is nog te onzichtbaar en diens 
optreden is nog onvoldoende geproblematiseerd. Duidelijkheid scheppen (ook bij 
aanvang van een concrete bemiddeling) over de gekozen stip van bemiddelen is wel 
in overeenstemming met het emancipatorische idee dat bemiddeling de partijen weer 
greep laat lcrijgen op het eigen geschil. Praktisch gezien zal dit wellicht stuiten op de 
invloed die het daadwerkelijk verloop van de bemiddeling op de opstelling van de 
mediator heeft. 

7.6 De onervaren mediator in deeltijd 

De mediators die een rol speelden bij de vier experimenten hadden verschillende 
kenmerken gemeen die een rol dienen te spelen bij de beoordeling van hun optreden. 
Ten eerste waren zij alien beginners. Ten tweede waren zij alien mediator in deeltijd 
en oefenden zij naast hun mediatorschap een ander beroep of functie uit. 

De mediators betrokicen bij deze experimenten waren alle beginners in de zin 
dat zij nog niet of nauwelijks ervaring hadden als mediator. Men had wel een 
opleiding gevolgd maar nog geen of weinig zaken `gedaan'. Het gebrek aan ervaring 
probeerden zij te compenseren met een zo goed en zo snel mogelijk leren van de 
eerste ervaringen. Voor sommigen, die slechts enkele zaken met ook nog lange 
tussenpozen daartussen hadden, was dat moeilijk. Toch werd er duidelijk geleerd, 
niet alleen van eigen ervaringen, maar ook van anderen: collega-mediators en 
voormalige opleiders. 

Het gegeven van de relatieve onervarenheid van de mediators moet een rol 
spelen bij de beoordeling van hun optreden. Beginners maken nu eenmaal fouten. 
Een opleiding blijft altijd iets anders dan het echte werk dat men vervolgens gaat 
doen. Veel belangrijker is dat betrokken mediators, maar ook degenen die 
verwijzen, leren van (positieve en negatieve) ervaringen met mediation. 

De betrokken mediators verrichten hun bemiddelingswerkzaamheden niet alleen als 
beginners maar ook naast een meestal meer veeleisende en bekendere taak. Wij gun 
hier kort in op twee van die dubbelrollen: de rechter-mediator en de burojurist- 
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mediator. De gevolgen van deze dubbelrollen in de fase van de verwijzing zijn in de 
Hoofdstukken 4 en 6 reeds aan de orde gekomen, zodat wij ons beperken tot de 
effecten van de dubbelrollen tijdens de bemiddelde zaken. 

De burojurist-mediator leek ons in de bemiddelingen te worstelen met twee 
problemen voortkomend uit de dubbelrol. Ten eerste was het moeilijk de positie 
tussen partijen te bepalen. Men wilde in de ogen van de partij die eerder niet werd 
bijgestaan door een burojurist onpartijdig zijn. Voorzover wij dit kunnen overzien 
slaagden zij daar in. Het probleem was dat de noodzaak de eigen onpartijdigheid te 
bewijzen soms botste met de aandrang de andere als zwakker gekenschetste partij te 
ondersteunen als de zwakheid een rol speelde. De rol van onpartijdige mediator 
voelde dan als dwangbuis. 

Een tweede probleem was dat zeker niet alle burojuristen positief stonden 
tegenover bemiddeling. De burojurist-mediator lcrijgt daardoor binnen de eigen 
organisatie een problematische positie tegenover bepaalde collega's. In hoeverre dit 
probleem zich nadrukkelijk heeft doen voelen is ons niet duidelijk geworden. 

De rechter-mediator treedt aanzienlijk comfortabeler de bemiddelingskamer 
binnen. De onpartijdigheid is in ieder geval bij aanvang niet omstreden. Een groter 
probleem is om te gaan met de verwachting van partijen dat het gezag van de rechter 
een rol speelt. Dat veronderstelde gezag maakt het maldcelijker een meer 
intervenierende stijl van optreden te lciezen. De interventies, zeker als zij oordelen 
bevatten over de juridische aspecten van de zaak, zijn echter in de ogen van 
betrokkenen van bijzonder groot gewicht. Alles wat een rechter-mediator doet of 
zegt wordt door betroldcenen op een goudschaaltje gewogen. 

Het meer principiele bezwaar, geuit door twee advocaten, dat een rechter 
nooit mediator mag zijn, zou ook het bediscussieren waard zijn. Wordt de rechter 
uiteindelijk als rechter ongeloofwaardig door ook in andere zaken als mediator op te 
treclen? Op basis van de door ons gevonden gegevens is daar nog geen zinvol 
antwoord op te geven. 

7.7 Schaduw van het recht 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat in de bemiddelde zaken de schaduw van het 
recht nadruklcelijk aanwezig was. De schaduw van het recht is groter naarmate de 
beantwoording van vragen over (1) welke rechtsnormen relevant zijn en (2) hoe deze 
in dit geval geInterpreteerd dienen te worden, aan betekenis winnen in het verloop 
en bij de uitkomst van het geschil. In de experimenten kwam de schaduw ten eerste 
voort uit het feit dat de geschillen al als juridisch waren gedefinieerd en in een 
juridisch afhandelingstraject waren gekomen. Ten tweede waren de betrokken 
actoren tijdens het verloop niet bereid (volledig) afstand te doen van de juridische 
definitie van het geschil. Over beide punten maken wij kort enkele opmerldngen, die 
weer uitsluitend op de fase van bemiddeling en niet op die van de verwijzing 
betrelddng hebben. 

De clienten van de buro's van rechtshulp kwamen zonder uitzondering vragen 
om hulp bij een geschil dat zij ten tijde van hun eerste contact reeds geheel of 
gedeeltelijk tot een juridisch geschil hadden vertaald. Er dreigde ontslag, een 
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contract werd eenzijdig gewijzigd of men dacht geld te lcunnen vorderen. De 
burojuristen zagen vervolgens geen kans de zaak zelf (in overleg met de wederpartij) 
op te lossen en besloten in overleg met de client een bemiddeling te beproeven. De 
stap naar de rechter werd niet genomen, maar in ieder geval oen van de 
conflictanten zat daar gezien de mogelijke opties dichtbij. Bij de zaken bij de 
rechtbanken lag het nog duidelijker: etn conflictant had besloten een juridisch 
probleem aan de rechter voor te leggen. 

De geschillen bij de rechtbank hadden een strilctere juridische omschrijving 
dan de geschillen afkomstig van de buro's. De fasen van het geschil in termen van 
juridisering wijken dus iets af. Toch bleek ons niet dat dit veel invloecl had op het 
verloop van de zaak. Mogelijk werd dit veroorzaalct doordat de burojuristen alleen 
`zware' zaken hebben verwezen. De institutie waar het geschil was aangebracht 
maalct echter we! verschil. Partijen bij rechtbankgeschillen hadden zich veelal 
verzekerd van exteme juridische adviseurs en zich daarmee duidelijker gericht op 
een puur juridische uitspraak over het geschil. Bij de geschillen afkomstig van de 
Buro's voor Rechtshulp waren tijdens de bemiddeling geen exteme juridische 
adviseurs betrokken. 

Het profiel van de in de experimenten gekozen mediators maalcte ook verschil 
tussen dew twee groepen van zaken. De keuze voor de rechter-mediator in Zwolle 
werd door de meeste partijen (ook reeds bij de verwijzing) gevoeld als schaduw van 
het recht in de zin van de schaduw van het rechterlijk gezag. Dat rechterlijk gezag 
speelde tijdens de bemiddelingen een rol ten eerste omdat men van een rechter-
mediator een bepaalde sturing verwachtte, en ten tweede omdat men het optreden 
van de mediator als voorbode zag voor wat een rechter zou beslissen bij het 
mislulcken van de bemiddeling. Ons is niet gebleken dat de keuze voor de burojurist-
mediator voor juridisering' zorgde. 

Het optreden van de bij de geschillen betroldcen actoren (conflictanten, adviseurs, 
mediators, griffier) had grote invloed op de termen waarin het geschil werd 
gedefinieerd. Het meest opvallend, althans voor diegenen die ervan uitgaan dat 
conflictanten zelf hun geschillen liever niet in juridische termen definieren, was dat 
veel conflictanten tijdens de bemiddeling hun geschillen als juridisch of in ieder 
geval een zakelijk probleem bleven zien. Het bleek dat conflictanten emotionele of 
sociale aspecten van het geschil vaak niet ter tafel wilden brengen. Men bleef tijdens 
de bemiddeling in belangrijke mate strategisch georienteerd op het mogelijk te halen 
juridisch gelijk. Slechts een enkele keer werd door betrokken conflictanten gekozen 
voor een nadrukkelijke dejuddisering van het conflict. 

De rol van exteme juridische adviseurs is in een van de vorige paragrafen 
nog eens aangestipt. Zij hadden de neiging het geschil in juridische termen te bezien, 
maar waren vaak vanuit strategische overwegingen wel bereid op een zalcelijke 
manier aan een oplossing te werken. Het te berde brengen van emotionele of sociale 
aspecten van de relatie tussen partijen zagen zij, als zij het al niet ontmoedigden, 
niet als hun taak. Als slechts aan ein kant een exteme juridische adviseur aanwezig 
was dan legde die partij meer nadruk op juridische lcwesties. 

De mediators opereerden in de bemiddelde zaken heel verschillend. Meende 
men dat het geschil ten onrechte of in onjuiste juridische termen was gedefinieerd 
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clan zocht men naar het `onderliggend' geschil. Men probeerde dan, niet altijd met 
succes, onderbelichte (emotionele, sociale en zakelijke) geschilpunten naar voren te 
halen. Soms koos men voor een bevestiging van de juridische definitie door zich 
meer of minder omzichtig uit te laten over de juridische lcwesties die een rol 
speelden. De mediator in de Amsterdamse zaak koos zelfs voor een echte juridische 
aanpalc. Deze zaak leek daarmee sterk op de pralctijk van juridisch schikken voor de 
rechter zoals wij dat in Hoofdstuk 1 omschreven. 

7.8 Institutioneel 

Bij de opzet van de experimenten zijn keuzes gemaakt die invloed hebben op het 
verloop van de bemiddelde zaken. Wij wijzen op de volgende aspecten: de vooraf 
gelcregen informatie, de mate van onafhankelijkheid van de positie van de gekozen 
mediators, de lolcaties voor bemiddeling en de betrolckenheid van de griffier in 
Zwolle. 

Conflictanten bleken zich op basis van de verIcregen informatie geen goed 
beeld te kunnen vormen van wat hen in de mediation wachtte. Wij beschouwen dat 
als een tot op bepaalde hoogte onvermijdelijk gegeven. Toch zou nog eens 
nadrukkelijk moeten worden gekeken naar de wijze van informatievoorziening. Een 
mondelinge uitleg heeft zin, maar zal niet snel beldijven. De schriftelijke informatie 
zou dan ook duidelijke spelregels van de bemiddeling moeten bevatten. Een 
mondelinge aankondiging en uitleg van de mediators over de door hen te hanteren 
stip van bemiddelen verdient aanbeveling. Op dit laatste punt waren enkele 
deelnemers van het deskundigenforum een andere mening toegedaan. Een 
aankondiging van stijl kan de flexibiliteit van het optreden beperken. 

Wij wijzen nog eens op de betekenis van onajhankelijkheid van de positie van 
de mediator in de onderzochte experimenten. Deze onafhankelijkheid is bij de out 
house mediation maldcelijker te realiseren dan bij de keuze voor in house mediators. 
De keuze van het Buro voor Rechtshulp voor externe mediators is in dat licht goed 
te begrijpen en droeg bij aan een maldcelijke acceptatie van de mediator als neutrale 
derde. De mediators-burojuristen in Arnhem zochten via een scheiding van lolcaties, 
telefoons en dossiers naar een onafhankelijke positie van de mediators ten opzichte 
van de andere betrokkenen. Mogelijk hebben de mediators in hun optreden ten 
opzichte van de niet van het Buro aflcomstige conflictant daardoor minder vrij 
gehandeld. Twijfels over onafhankelijkheid moeten door de mediator tijdens de 
bemiddeling worden weggenomen door die partij voor zich te `winnen.' 

De keuze voor de in house mediator in Zwolle werpt vragen op over de 
onafhankelijkheid van de mediator ten opzichte van de collega-rechters. De 
institutionele setting (dagelijkse omgang binnen een gebouw) maakt een wederzijdse 
beinvloeding van handelen en (be)oordelen (tussen rechters en mediator) eenvoudig. 
Of hier daadwerkelijk sprake van was hebben wij niet onderzocht. Ons werd wel 
duidelijk dat het gezag van de rechter niet geheel kan worden afgelegd en dat bij 
partijen de vraag blijft bestaan of de mediator wel geheel buiten de eventueel 
volgende juridische procedure staat. De keuze in Amsterdam voor externe mediators 
roept die laatste vraag in ieder geval niet op. Doordat bovendien partijen daar zelf 
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de mediator konden ldezen konden zij een eigen oordeel over onafhankelijIcheid in 
hun keuze lawn meewegen. 

De keuze voor lokaties waar wordt bemiddeld is ook nog van enig belang. 
De keuze in Zwolle voor een bemiddelingslcamer naast de rechtszaal verhoogde de 
snelheid van het proces, maar zorgde tegelijk voor een bemiddeling die de schaduw 
van de rechtbank bleef voelen. De Buro's kozen exteme lolcaties. Dat lijIct ons 
gezien de wijze van verwijzing en de noodzaak de tartijdige' grond van het Buro 
voor Rechtshulp te vermijden een goede keuze. De lokatie was neutraal en niet 
binnen een juridische institutie. De mediators in Den Bosch hadden in ieder geval 
een neutrale lolcatie (het eigen Icantoor) die bovendien `laagdrempelig' (eenvoudig en 
informeel) was. De advocaat-mediator bemiddelde eveneens op het eigen Icantoor en 
beschilcte daarmee over een neutrale lokatie. Of deze lolcatie als laagdrempelig kan 
worden getypeerd, hebben wij niet vast kunnen stellen. 

Ten slotte wijzen wij op de niet onbelangrijke rol die de gnffier in het 
Zwolse experiment speelde. Veel van onze respondenten wezen ons op zijn bijdrage 
aan het goede verloop van zalcen. Men sprak over de griffier en de rechter-mediator 
als 'eon goed team.' De griffier fungeerde als extra aanspreekpunt en bron van 
informatie over het experiment en mediation. Hij had vaak telefonisch of schriftelijk 
contact met partijen. Hij regelde soms afspraken en hield het natraject van 
bemiddelde zaken in het oog. Bovendien was men vol lof over zijn onpartijdige 
verslaggeving en zijn `rustgevende en vertrouwenweldcende aanwezigheid.' 

7.9 Het einde van de berniddeling 

Tot slot van dit hoofdstuk besteden wij enige aandacht aan het einde van de 
bemiddeling. De volgende aspecten komen aan de orde: het maken van afspralcen, de 
vaststelling van een breuk en de betekenis van eindafspraken als indicatie voor een 
succesvolle bemiddeling. 

Het werd duidelijk dat het maken van een goede afspraak bij aanvartg van de 
bemiddeling, vooraf aan de inhoudelijke besprelcing van het geschil, noodzakelijk is. 
In een mislulcte bemiddeling van een buro-zaak werd verzuimd een afspraak te 
maken. De gegevens uit het eerste gesprek konden daardoor zonder problemen in 
een vervolgprocedure worden gebruilct. Die fout werd daarna niet meer gemaalct. 
Het tekenen van een mediation-overeenkomst of vastlegging in een proces verbaal 
lijken de meest geeigende manieren om afspralcen vast te leggen. 

Tijdens de bemiddeling is een goede verslaglegging van tussentijds gemaalcte 
afspraken, en snelle toezending daarvan aan partijen, eveneens van belang. De 
verslaglegging zorgt voor vaste punten die partijen binden in het verloop van de 
zaak. In alle zaken werd belmopt en snel verslag gedaan. Geen van onze 
respondenten had aanmerldngen op de ontvangen verslagen. 

De vrijwilligheid van partijen kan betekenen dat een van de partijen tijdens 
het verloop van een bemiddeling opstapt. Als dat tijdens een bespreldng gebeurt, is 
dat meestal met instemming van alle betroklcenen. Stapt een van de partijen op 
tenvijI een vervolgafspraak op de agenda staat, dan bleek de mediator machteloos dit 
besluit te beinvloeden. De mediator deed in Zwolle na enige zaken een slimme zet: 
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in de beginafspraken werd opgenomen dat een bemiddeling slechts kon eindigen in 
aanwezigheid van de mediator. Hoewel deze `regel' partijen uiteindelijk niet bindt, 
kan zij het partijen moeilijker maken eenzijdig en van afstand de bemiddeling af te 
breken. 

Zoals wij eerder melden worden eindafspraken meestal helder vastgelegd in 
een vaststellingsovereenkomst of een proces verbaal. Een enkele keer koos men voor 
het maken van een enkel mondelinge afspraak. Het gevaar daarvan is evident. 
Mondelinge afspraken zijn maldcelijker (ook te goeder trouw) verschillend te 
interpreteren, laat staan te bewijzen, en de weg naar nieuwe onenigheid staat dan 
open. 

Ten slotte, een moeilijk te beantwoorden vraag: wanneer kunnen wij spreken 
van een succes of falen van een bemiddeling? De resultaten van de bemiddelde 
zaken bespraken wij in paragraaf 5.1.9. In totaal 21 zaken werden door ons van 
begin van bemiddeling tot het einde daarvan gevolgd. In elf zaken werden er door 
partijen ter oplossing van het geschil afspraken gemaakt. In tien zaken lijken die 
zonder meer stand te houden: tien successen. In een zaak ontstond later onenigheid 
over wat was afgesproken, het conflict werd daar wel grotendeels gesloten: een half 
succes. In tien gevallen werd de bemiddeling afgebroken voordat men tot 
eindafspraken kon komen. In twee van die gevallen werd in een later stadium het 
geschil alsnog tussen partijen bijgelegd. Nog twee successen, maar zonder dat wij 
weten of zij te (mede) te danken zijn aan de gestrande bemiddelingspoging die er aan 
vooraf gingen. 

De positieve resultaten malcen in ieder geval duidelijk dat bemiddeling in 
bepaalde zaken zinvol kan zijn. Veel meer kunnen wij er niet over zeggen. Mogelijk 
is de selectie van zaken voor bemiddeling nog ongeluldcig en werden pogingen tot 
bemiddeling gedaan in zaken die daar geen lcansen toe boden. Mogelijk zijn breuken 
ontstaan door onervarenheid van de mediators. Leren gaat gepaard met vallen en 
opstaan. Een vergelijking tussen het traject dat een geschil daadwerkelijk doorliep en 
het traject waar niet voor is gekozen is een onmogelijke opgave. Een rechterlijke 
uitspraak helpt een geschil niet per se de wereld uit. Een beoordeling van deze 
experimenten op basis van de uitkomsten van de bemiddelde zaken is dan ook niet 
zinvol. Beter is het om naar de hele experimenten te lcijken, en naar komende 
experimenten, en geleidelijk een beeld te vormen van wat bemiddeling als manier 
van geschiloplossing vermag. 
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8 AANBEVELINGEN 

8.1 Het verwijzen 

Bij de onderstaande aanbevelingen gaan wij ervan uit dat een poging tot verwijzen 
naar mediation en dus mediation in principe zinvol kan zijn, hoewel de feitelijke 
zinvolheid van het concrete geschil afhankelijk is. Of de poging zal slagen, of de 
verwijzing tot stand komt en of mediation tot een zinvolle oplossing leidt, is vooraf 
niet te bepalen. Dat is immers afhankelijk van de mind set van een (zelfs: ieclere) 
betrokkene en daarmee dus ook van (een deel van) de handelingsomgeving van de 
andere betrokkenen. 

Deze aanbevelingen betekenen niet dat het onderzoek heeft uitgewezen dat 
mediation voor ieder geschil de optimale oplossing bereikbaar maakt. Zij betekenen 
zelfs niet dat dit onderzoek heeft uitgewezen onder welke omstandigheden mediation 
de betere oplossing zou lcunnen bieden. Dat waxen niet de vragen die in dit 
onderzoek centraal stonden. Dit is immers een evaluatie-onderzoek van vier 
experimenten met mediation bij twee Buro's voor Rechtshulp en twee rechtbanken. 
Zelfs binnen die beperldng kan het geringe aantal geslaagde verwijzingen niet tot 
algemene uitspraken over mediation leiden. 

Er zijn twee algemene aanbevelingen voor alle betroklcenen die wij op grond 
van de invloed van de mind set en de handelingsomgeving willen benadrukken: 

1 	Besteed vooral aandacht aan de positieve argumenten! 

2 	Telkens wanneer een negatief argument zich voordoet, ga na of dit argument 
in die concrete situatie onvermijdelijk moet gelden, en of er bij hetzelfde 
criterium positieve argumenten zijn vermeld die evenzeer van toepassing 
kunnen worden geacht en meer gewicht verdienen! 

Voor zover hieronder bij de aanbevelingen geen nadere motivering wordt 
aangedragen, is deze reeds in Hoofdstuk 6 gegeven. Wij hanteren bij de allengs 
bekende criteria hieronder niet de indeling in positieve en negatieve argumenten 
omdat de aanbevelingen erop zijn gericht positieve argumenten te versterken en de 
negatieve voor zover mogelijk in positieve te transformeren. 

8.1.1 De aard van het geschil 

1 	De verwijzer moet de conflictanten ervan overtuigen dat de juridische 
oplossing niet voldoet, indien het duidelijk is dat het juridische geschil een 
slechte vertaling van het sociale geschil is. 
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Dew aanbeveling is door de bijzin die met Indien' begint, een voorwaardelijk. 
Helaas ;can op grond van het onderzoelcsmateriaal geen uitspraak worden gedaan 
voor welke geschillen de juridische vertaling wel tot een optimaal resultaat zal 
leiden. Echter, zelfs indien een van de conflictanten met de juridische oplossing 
volledig tevreden zou zijn maar de ander niet, is er reden om de weg van mediation 
positief te belcijlcen. 

2 	Aan de grote gemeenten in het gebied en de rechtbanken Arnhem en Den 
Bosch moet de intentieverklaring worden gevraagd om pro forma 
bezwaarschriften en beroepschriften alsmede uitstel van verdere behandeling 
te accepteren wanneer dit uitdrukkelijk in verband met mediation geschiedt. 
Pro forma bezwaar en beroep moeten inhoudsloos zijn om de `tegenpartil 
niet af te schrilcken. 

De legenpartif moet onverwijld van het verzoek op de hoogte worden gebracht, in 
termen die met de uitgangspunten van mediation in overeenstemming zijn. 

3 	Indien bij geschillen over schadevergoeding geen overeenstemming over de 
grondslagen van de schadevergoeding bestaat, kan mediation worden 
aanbevolen. 

Indien het geschil (zo te zien) enkel om de hoogte van de schadevergoeding gaat, 
Juan mediation zinvol zijn, indien onduidelijk is op welke grondslagen de 
schadevergoeding moet worden berekend. Deze grondslagendiscussie kan zeer wel 
voor een mediator worden gevoerd. Indien eenmaal overeenstemming over dew 
grondslagen is bereilct, zal een nadere cijfermatige uitwerking tamelijk gemalckelijk 
zijn. 

4 	Een voorstel tot mediation in een geschil waarbij een bestuursorgaan is 
betrolcken, moet aan het bestuursorgaan zelf of aan de hoogst mogelijke 
ambtenaar worden gedaan, waarbij een mandaat moet worden nagestreefd. 

5 	Indien er redenen zijn om aan te nemen dat het juridische geschil en het 
sociale geschil niet samenvallen, dient in elk geval mediation te worden 
ovenvogen. 

Een van de redenen waarom voorstellen tot mediation soms lijken te mislukken, is 
de divergentie van doelstellingen, bij voorbeeld omdat voor de ene conflictant de 
juridische oplossing optimaal is en voor de andere conflictant ook andersoortige 
belangen een rol spelen. Wanneer de beide belangenposities voor de conflictanten 
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Te vaak leiden de normen van het bestuursrecht ertoe dat de vertegenwoordiger van 
het bestuursorgaan geheel binnen de traditionele bestuursrechtelijke kaders moet 
opereren. Mediation kan betekenen dat van het algemene beleid wordt afgeweken. 
Daartoe moet de participant in de mediation wel gerechtigd zijn, vooraf en tijdens de 
mediation. 



8 Aanbevelingen 

duidelijk zijn, kan de winst van de een met de winst van de ander worden 
gecombineerd. Wanneer het de betrokkenen duidelijk is dat het sociale geschil een 
ander dan het juridische is, staat de weg naar het ongedaan maken van de 
vervreemding door juridisering open. 

8.1.2 De fase van het geschil 

1 	De verwijzers moeten benadrukken dat de juridische fase waarin het geschil 
zich bevindt, voor mediation niet van belang is. 

2 	De verwijzers moeten benadrukken dat mediation jets anders is dan praten en 
onderhandelen, zodat de conflictanten de potentiele meerwaarde van 
mediation goon inzien. 

3 	De verwijzers moeten benadruldcen dat mediation het voordeel heeft dat de 
oplossing niet door de rechter wordt gedicteerd maar dat de betroldcenen 
gezamenlijk de oplossing vinden. 

4 	Dat een procedure is gestart of dat rechten moeten worden zeker gesteld, 
moeten de betrokkenen niet als een belemmering voor mediation zien, omdat 
elke betrokkene mediation altijd kan beeindigen en naar de juridische 
procedure kan terugkeren. 

Het starten van een procedure is wellicht een noodzakelijke stap in de afwiklceling 
van het juridische geschil. Het juridische geschil valt echter niet per se samen met 
het sociale geschil. Als de conflictanten het eens kunnen worden dat ook het sociale 
geschil moet worden opgelost, kan het juridische geschil voor enige tijd 'in de 
ijslcase worden gezet. Daarbij kan men wel bijvoorbeeld termijnen halen om bij een 
mogelijke mislulddng van de mediation nog over alle juridische opties te kunnen 
beschildcen. 

5 	In het Zwolse experiment moet snelheid als argument ten gunste van 
mediation op institutioneel niveau worden versterkt, door de 
inlichtingencomparitie zo snel mogelijk na het indienen van het beroepschrift 
te gelasten. 

De praktijk blijkt te zijn dat de inlichtingencomparitie wordt bevolen als het 
juridische geschil bij de behandelend rechter `aan de beurt' is. Wanneer deze 
comparitie veel sneller na het aanhangig maken van het juridische geschil zou 
worden gelast, is de kans op acceptatie van het mediation-voorstel voor tenminste 
een van de conflictanten groter. Wel moet daarbij worden duidelijk gemaalct dat een 
mislukte mediation betekent dat het juridisch geschil weer `onder op de stapel' komt 
te liggen. 

6 	Bij de experimenten bij de Buro's voor Rechtshulp moet `snelheid' als 
positief argument ten gunste van mediation worden versterkt, door de 
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itegenpartif op deze tijdwinst te wijzen. 

7 	Indien het aantal mediations onder het streefgetal blijft, zouden de in house 
mediators een deel van de in dit verband gesubsidieerde tijd aan het screenen 
van geschillen moeten besteden. 

Het is niet goed denkbaar dat de financiering van de experimenten worden 
gecontinueerd wanneer het feitelijke aantal mediation duidelijk onder het 
nagestreefde aantal blijft. De onbenutte tijd zou derhalve voor het screenen van 
Ingenomen zaken' of aanhangig gemaakte procedures moeten worden besteed. 

8.1.3 De verwijzende instantie 

1 	De institutionele ondersteuning dient bij de minder goed lopende 
experimenten beter te worden georganiseerd. 

Bij het experiment in de rechtbank Zwolle blijkt dat via ADR-lunches, de ADR-
werkgroep en de activerende inspanningen van de oorspronkelijke rechter-mediator 
en andere betroldcenen, de overige rechters en anderen steeds sterker voor het 
experiment geporteerd raalcten. Bij de andere drie experimenten bleek geen enkele 
vorm van georganiseerd institutioneel support te zijn. Aangezien mediation, waarbij 
het sociale geschil centraal staat, een depreciatie van de traditionele beroepsrollen 
met de op het juridische geschil geconcentreerde aandacht inhoudt, moet ook bij de 
rechtbank Amsterdam en bij de beide Buro's voor Rechtshulp dit institutionele 
support worden georganiseerd. Ook de volgende aanbevelingen hebben hiermee te 
maken. 

2 	Er dient bij elk experiment een breed (en ook toog') samengestelde interne, 
begeleidende werkgroep te komen, waarin oak de mediators participeren, die 
minimaal maandellilcs bijeenkomt en mede tot doel heeft de overige 
betroldcenen binnen het experiment te motiveren. 

3 	De mediators moeten de potentiele verwijzers informeren over de (al dan niet 
succesvolle) resultaten van de venvijzingen en mediations. 

4 	Als registratieformulieren noodzakelijk of wenselijk zijn, moeten 
registratieformulieren worden ontworpen waarin empirisch relevant gebleken 
argumenten zijn opgenomen die geen onderdeel van de mind set van de 
verwijzer of diens conflictant uitmaken. 

Registratieformulieren moeten niet de mind set bevestigen van degene die deze 
formulieren invult of van diens client. Slechts een dergelijk evijandig' 
registratieformulier maakt dat dit formulier niet als self fulfilling prophecy kan 
fungeren. Niets is gemakkelliker dan traditionele verwachtingen en rolopvattingen te 
bevestigen. Daarom zou de ruimte voor motivering op de registratieformulieren 
moeten worden uitgebreid. Dat zal niet op een positief onthaal bij de verwijzers 
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kunnen rekenen, omdat de registratielast daarmee toeneemt. Wel zou moeten worden 
gevraagd enig `bewijs' voor de antwoorden aan te dragen. 

5 	De opzet van de experimenten moet er voor zorgen dat de deelnemende 
juridische organisaties leren om van hun negatieve ervaringen te leren. 

In de . pralctijk blijkt het moeizaam om binnen een context die op traditionele 
juridische oplossingsmethoden gericht is, de aandacht voor mediation te activeren. 
Een van de gevolgen daarvan is een gering aantal verwijzingen en daarmee een 
gering aantal geslaagde mediations. Het falen van het verwijzen en van mediations 
zijn zonder nadere maatregelen negatieve leermomenten die in positieve zouden 
moeten worden omgebogen. Vanzelfsprekend laat zich dit bij een in house structuur 
beter realiseren. 

6 	De burojuristen zouden, na instemming van de Raad voor Rechtsbijstand, het 
recht moeten lcrijgen hun client tijdens de gehele mediation bij te staan. 

Nu de burojuristen hun client slechts in de `verlengde spreekuurfase' (gedurende 2,5 
uur) mogen bijstaan terwijl de doorsnee mediation veel meer tijd vergt, moet de 
burojurist een client feitelijk voor een belangrijk gedeelte aan het eigen lot overlaten. 
Dat vormt vooral een probleem voor de zwakkere clienten. Zie daarover verder in 
paragraaf 8.2.3 onder 2. 

7 	Indien het niet mogelijk is dat in de (in lcwantitatief opzicht zeldzame) 
gevallen dat het Buro voor Rechtshulp naar mediation verwijst, burojuristen 
hun client mogen bijstaan, is het noodzakelijk dat als opschortende 
voorwaarde in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat de client 
na overleg met een burojurist nogmaals met het resultaat instemt. 

8 	De administratieve medewerkers aan de balie van de Buro's voor Rechtshulp 
moeten bij het mediation-experiment worden betroklcen. Zij zouden bij de 
geschillen die zij (anders) doorsturen naar andere (al dan niet juridische) 
hulpverleners, mediation kunnen voorstellen. 

9 	Tijdens inloopspreekuren dient geen tijd aan mediation te worden besteed. 

De meeste contacten tijdens de inloopspreekuren leiden zelfs niet tot de overweging 
dat mediation zinvol zou kunnen zijn. Dat lijkt niet onterecht. Wanneer mediation 
als reeel alternatief zich voordoet, zal een geschil van het inloopspreekuur 
vermoedelijk een Ingenomen zaak' (zijn ge)worden. De dertig minuten die een 
burojurist tijdens een inloopspreekuur heeft, zouden niet aan overwegingen rond 
mediation moeten worden besteed. 

10 	Burojuristen kunnen, evenals een rechter, hun `verborgen gezag' aanwenden 
om mediation te bevorderen. 
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11 	Venvijzers moeten extra tijd krijgen om te verwijzen 

Tijdens de opzet van de huidige experimenten is de extra tijd die verwijzers lcwijt 
zijn aan venvijzing niet meegerekend. Hierdoor moeten de verwijzers in dezelfde 
hoeveelheid tijd meer doen: nagaan of mediation zinvol kan zijn (, in voorkomende 
gevallen mediation uitleggen en de tegenpartij benaderen) en registreren. Vooral bij 
burojuristen bleek dit een probleem. Gelet op het aantal venvijzingen is uitbreiding 
van de agendering van spreekuurcontacten met enige minuten per gesprek voldoende 
en wenselijk. 

8.1.4 De verwijzer 

1 	Er moet aanmerkelijk meer aandacht aan de beroepsrol van de verwijzers en 
juridische adviseurs (onder wie burojuristen en advocaten) op weg naar en 
tijdens mediation worden besteed. 

Noodzakelijk is, willen de experimenten bij de Buro's voor Rechtshulp en de 
rechtbanken kans van slagen hebben, dat de betroldcen venvijzers een betere en 
permanente opleiding krijgen. Deze juristen weten te weinig wat mediation vermag, 
onder welke omstandigheden het zinvol of zelfs waardevol is. Dat geldt ook voor de 
andere adviseurs. De experimenten betekenen dat de betrolcken juristen een andere 
beroepsrol moeten aanleren en daarmee hun oude beroepsrol leren relativeren. Het 
informerende werk van de Zwolse rechter-mediator is daarvoor een goal voorbeeld. 
Het is onvoldoende wanneer uitsluitend bij de start van een experiment de potentiele 
verwijzers enige opleiding krijgen. 

2 	Via concrete en algemene informatie moeten de verwijzers stelselmatig ervan 
worden overtuigd dat mediation iets anders is dan het gebruikelijke, 
beroepsmatige onderhandelen en schikken. 

3 	Bij het experiment betroklcen verwijzers dienen een bijscholing 'mediation: 
informeren en verwijzen' te lcrijgen. 

Als gevolg van de onbekendheid van mediation bij de doorsnee confidant dienen de 
venvijzers een bijscholing te krijgen die als doel het snel informeren over en 
verwijzen naar mediation heeft. Globale en algemene publielcsinformatie heeft 
minder zin omdat de !cans klein is dat de informatie en het geschil in tijd 
samenvallen. Dergelijke publielcsinformatie heeft wellicht wel op de lange termijn 
effect. 

4 	Als anderen dan de participanten in de experimenten niet goed weten dat er 
een experiment gaande is, kan dit tot misverstanden leiden. Een duidelijke 
uitleg van het experiment kan die misverstanden wegnemen. 
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Van groot belang voor onderling begrip en dus voor de acceptatie van een 
mediation-voorstel is dat de context waarin uitlatingen, vragen en voorstellen worden 
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geformuleerd, bij alle betrokkenen bekend is. Wanneer een participant mediation 
voorstelt, is het mogelijk dat de ander dit als zwalctebod beschouwt en er dus niet op 
ingaat. Explicatie van het experiment kan dergelijke misverstanden verhelpen. 

5 	De burojuristen (en advocaten en andere juridische adviseurs) moeten zich 
bewust zijn (worden) dat de client weliswaar een hired gun-rol lijkt te 
verwachten maar dat deze verwachting mede een voor de client belangrijke 
reden en zelfs rechtvaardiging kan zijn geworden om zich tot een juridisch 
adviseur te wenden. 

Het escalatie- en vervreemdingsproces van het sociale geschil kan ertoe leiden dat de 
conflictant een extremer standpunt inneemt en aan de burojurist in handen legt, dan 
voor de oplossing van het sociale geschil zinvol is. Hoewel deze vervreemding in 
overeenstemming met de beroepsrol van de jurist kan zijn, moet de jurist zich ervan 
overtuigen of deze vervreemding een onvermijdelijk onderdeel van het geschil dan 
wel een vermijdbare en te vermijden ontwikkeling in het geschil is. Dit geldt in jets 
ander vorm ook voor rechters. 

6 	De mogelijkheid moet worden bezien of in voorkomende gevallen pro forma 
bezwaar, beroep of verweer met een verzoek om uitstel moet worden 
ingediend voordat de tegenpartij wordt benaderd. 

In 8.1.1 nr 2 is de optie van pro forma bezwaar of beroep en een verzoek om uitstel 
ook reeds ter sprake geweest. Hier gaat het erom dat de tegenpartij wordt duidelijk 
gemaakt dat het ernst is maar tevens de weg naar mediation open ligt. 

8.1.5 De adviseur 

De aanbevelingen voor de adviseurs zijn gelijk aan die voor de verwijzers, hoewel 
de pralctische organisatie minder eenvoudig zal zijn. 

1 	Het zou zinvol zijn indien de mediators zich niet in het eigen forum zouden 
begraven maar ook in de vakbladen van de juridische professie een 
jurisprudentie'-rubriek zouden nastreven. 

2 	Wie zelf niet slaagt een compromis voor een client te bereiken, moet beseffen 
dat andere institutionele voorwaarden aan de client andere lcansen bieden. 

8.1.6 De tegenpartij 

1 	Wil men een onwillige tegenpartij overtuigen mediation te proberen, neem 
dan de (harde) opstelling van de tegenpartij serieus maar schets de risico's 
voor de tegenpartij die van deze opstelling het gevolg kunnen zijn. 

2 	De `partijdige' jurist ('partij-adviseue) moet beseffen dat deze bekende 
partijdigheid een standaardbeleid zeker niet zal kunnen openbreken maar een 
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'onpartijdige' mediator wellicht wel. 

3 	Zelfs als de betTokkenen ervan overtuigd zijn dat 'bemiddeling' reeds is 
geprobeerd, is het wenselijk het specifieke aan mediation te benadrukken en 
mediation een kans te geven. 

8.1.7 De conflict-ant 

1 	De verwijzer moet alert zijn op de vraag of de 'verharding' van de 
conflictant tot het juridisch geschil is te herleiden dan wel of andere 
overwegingen een rol spelen. 

2 	De venvijzer moet nagaan of de emotionele wens tot genoegdoening aan het 
verlangen naar een juridische beslissing ten grondslag ligt en, in dat geval, of 
de meerwaarde van een vrijwillige oplossing met een mogelijke erkenning 
van dew emotionele belangen te verkiezen is. 

3 	De nadelen en risico's van een gerechtelijke procedure mogen niet worden 
verzwegen. 

4 	De verwijzer (en de mediator) moeten nagaan of het van groot belang -is om 
de achterban actief bij het verwijzen en het medieren te betrekken. 

Sociale (en juridische) geschillen spelen zich niet in een sociaal vacuiim af. Er is een 
gezin, een familie, een buurt die mede de schijnbaar onafwendbare stappen in het 
juridiseringsproces bepaalt. Wie uiteindelijk heeft besloten 'zijn recht te gaan halen', 
heeft zich doorgaans in de eigen sociale omgeving gecommitteerd. De stap naar het 
Buro voor Rechtshulp of de rechter is geen neutrale, vrijblijvende maar is in 
maatschappelijke interacties ingebed. Dergelijke stappen zijn minder vanzelfsprekend 
clan juristen geneigd zijn te geloven. Als een conflictant zo'n stap heeft gezet, moet 
de conflictant de weg naar een 'eervolle terugtocht' niet worden geblokkeerd. Het 
raadplegen en activeren van de achterban kan daarbij van belang zijn. 

5 	Hoewel mediation geen garantie voor een continuiteit van de sociale relatie 
biedt, moet worden benadrukt dat mediation meer dan een juridische 
procedure Icansen voor een continuiteit biedt. 

8.1.8 De kwaliteiten van mediation 

1 	Het argument van het voordeel `tijdwinst' lcrijgt vooral voor de betroldcenen 
gewicht, indien daaraan systematisch aandacht wordt besteed, zodat de 
tijdwinst als pralctijk wordt gerealiseerd. 
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Een van de voordelen van mediation is de tijdwinst, hoewel sommige conflictanten 
snelheid juist negatief ervaren. Aangezien in het Amsterdamse experiment mediation 
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tijdens een kort geding wordt voorgesteld, zal daar tijdwinst eigenlijk niet 
voorkomen. Wanneer tijdwinst een argument moet zijn om de betroldcenen het 
mediation-voorstel te laten accepteren, is het zinvol de tijdwinst te maximaliseren. 

2 	Om het voordeel van de tijdwinst te maximaliseren moet bij het Zwolse 
experiment in een veel vroeger stadium mediation worden voorgesteld, zodat 
conflictanten niet bijna een jaar na het indienen van het beroepschrift op de 
inlichtingencomparitie behoeven te wachten. 
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3 	Bij de beide experimenten bij de Buro's voor Rechtshulp kan tijdwinst een 
duidelijke rol spelen, wanneer het alternatief een wellicht langdurige 
procedure is. Burojuristen, adviseurs en conflictanten moeten echter alien van 
deze tijdwinst overtuigd zijn of worden. 

4 	Indien het mediation-voorstel (tenzij door de rechter gedaan) als zwaktebod 
kan worden beschouwd, moet mediation door een neutrale verwijzer of 
zonder vrijwilligheid worden voorgesteld. 

De tegenpartij kan twee soorten negatieve reacties hebben indien mediation wordt 
voorgesteld. In de eerste plaats 'can een tegenpartij een voorstel tot mediation 
opvatten als een zwalctebod dat erop wijst dat degene die mediation voorstelt, geen 
groot vertrouwen in een juridische procedure heeft. Het is begrijpelijk dat de 
tegenpartij dan concludeert dat het niet in haar belang is om op het mediation-
voorstel in te gaan. Dit speelt wanneer burojuristen of advocaten mediation 
voorstellen. In de tweede plaats kan bij de experimenten bij de Buro's voor 
Rechtshulp het mediation-voorstel met wantrouwen worden bezien, zoals de 
burojuristen soms met wantrouwen worden bezien. Dit betekent dat de tegenpartij 
vraagtekens bij de voorgestelde oplossing (mediation) en bij de onafhankelijkheid 
van de mediator kan stellen. De advocatuur zal van een vergelijkbaar wantrouwen 
last hebben, hoewel het hybride lcarakter van de rechtshulpverlening (voor alle 
partijen, met welk doel dan ook) dit wantrouwen mogelijk wat neutraliseert. 

Beide reacties zijn in principe te pareren met een beroep op de vrijwilligheid 
en vrijblijvendheid van de mediation (tot het moment waarop de 
vaststellingsovereenkomst conform art. 7:900 BW is getekend of het afrondend 
proces verbaal is opgemaalct). Immers, elke betroklcene !can de mediator afwijzen en 
tijdens de mediation dwars gaan liggen of zelfs weglopen. 

Er zijn in grote lijnen twee oplossingen voor dit probleem (het voorstel is een 
zwaktebod) te bedenken die aan beide reacties van de tegenpartij tegemoet komen. 
Aan de ene kant 'can het voorstel naar een onafhankelijke buitenstaander, zoals een 
rechter, worden verplaatst aan wie een juridisch adviseur in een vroeg stadium de 
vraag naar de geschiktheid van mediation kan voorleggen. Aan de andere kant kan 
men de vrijwilligheid van het mediation-voorstel in die zin aantasten dat het 
verplicht wordt mediation voor te stellen. Dat is mogelijk via algemene voorwaarden 
(bij bedrijven), bij wet, bij subsidiebeschildcing en bij interne, dwingende 
werkafspraken. 
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5 	Indien de mediator twijfelt of de belangen van zwalcke clienten in voldoende 
mate tijdens de mediation worden behartigd, moet de mediator de mediation 
beeindigen en de (potentiele) venvijzers daarover informeren. 

In voorkomende gevallen dient de mediator de verwijzende instanties over de reden 
voor het `mislukken' van de mediation informeren zodat bij de verwijzers het 
vertrouwen in het proces van mediation wordt versterIct. 

6 	Ondanlcs de lcritiek op de combinatie van de rollen van behandelend rechter, 
comparitierechter (venvijzer) en mediator dient het Zwolse experiment op dit 
punt niet te worden gewijzigd. 

In overeenstemming met de opvatting van het Platform ADR zijn wij van mening dat 
de opzet in Zwolle (waarbij een rechter naast de rol als verwijzer ook de rol van 
mediator heeft, maar na misluklcen van de bemiddeling niet over de zaak mag 
oordelen) in ieder geval op dit moment moet worden gehandhaafd. Wij constateerden 
dat bij de conflictanten de combinatie van rechterlijke rollen aanleiding kan geven tot 
onjuiste verwachtingen over het optreden van de mediator. Bovendien uitte een 
tweetal advocaten principiele bezwaren tegen deze combinatie van rollen. Wij menen 
echter dat, zeker in het licht van de experimentele fase waarin mediation zich 
bevindt, de voordelen van deze combinatie duidelijk groter zijn dan deze nadelen. 
Wij zien minstens de volgende voordelen: 

1) De aanwezigheid van een mediator die deel van de verwijzende instantie 
uitmaalct, zorgt voor een grote alertheid als het gaat om het zoeken naar verwijsbare 
zaken (vgl. 8.1.3 nrs 1, 2 en 5) 

2) Als de venvijzer ook mediator is, zal de informatie over bemiddeling voor 
partijen van hoog niveau zijn ('onbekendheid', zie 8.1.4 nr 3). 

3) De bemiddeling Ian in de Zwolse opzet direct na verwijzing een aanvang 
nemen ('tijdwinst', zie 8.1.2 nr 6 en 8.1.8 nrs 1-3). 

4) De onpartijdigheid van de mediator staat bij aanvang van de bemiddeling 
niet ter discussie (zie ook 8.1.8 nr 5) 

8.2 Mediation 

Wij hebben tijdens de onderzoelcsperiode een 24-tal zaken in meer of mindere mate 
kunnen reconstrueren. Deze bescheiden hoeveelheid data dwingt ons voorzichtigheid 
in acht te nemen bij het formuleren van aanbevelingen voor het bemiddelingsproces 
zelf. Aan de andere 1cant zijn wij er van overtuigd dat een aantal door ons 
geconstateerde aspecten van mediation niet alleen nu man ook in toekomstige zaken 
in belangrijke rol zou !airmen spelen. 

8.2.1 Het optreden van de mediator 

1 	De mediator zou aan de start van een bemiddeling duidelijk dienen aan te 
geven welke stip van bemiddeling hij of zij zal hanteren. 
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Wij wezen in hoofdstuk 7 op de verschillende stijlen van bemiddeling en de 
consequenties daarvan voor het verloop van zaken. Een aansprekend idee in het 
mediation-model is juist dat partijen meer greep krijgen op het conflict. Ons inziens 
vloeit uit dit idee dan ook voort dat de mediator precies behoort aan te geven wat hij 
of zij tijdens de bemiddeling zal doen. 

Mocht de mediator zo'n verplichting als een aanslag op de eigen flexibiliteit 
van optreden zien., dan zal moeten worden uitgelegd welke mogelijkheden van 
optreden de mediator voor zichzelf reserveert. Het inzichtelijk maken voor partijen 
wat zij tijdens een bemiddeling kunnen verwachten, is een van de dingen waarin 
bemiddeling zich kan onderscheiden van andere openstaande trajecten. 

2 	Als tijdens mediations blijkt dat den der partijen niet of nauwelijlcs in staat is 
de eigen belangen te definieren en te verdedigen, dient de mediator de 
bemiddeling te beeindigen. (Zie ook 8.1.8 onder nr. 5) 

In welke mate een conflictant zich in een bemiddeling staande kan houden zal veelal 
pas tijdens een bemiddeling blijken. De mediator heeft hier een taak. 

De uitgesproken zwakheid in termen van juridische kennis en sociale 
vaardigheden (zie paragraaf 5.2.3) wordt door betrolcken conflictant mogelijk niet als 
zodanig (h)erkend. Bovendien worden bepaalde zwalcheden van de conflictant niet 
eenvoudig gecompenseerd door de aanwezigheid van een juridische adviseur en/of 
van familie en anderen. Ook de rol van de mediator lijkt slechts een bescheiden 
ongelijkheidscompensatie toe te staan. 

De mediator zal in moeten schatten of een partij de bemiddeling (gezien in 
het licht van onder meer de aard en omvang van het geschil en de Icracht van de 
wederpartij) aanlcan. Als dat niet zo is dan moet de mediator besluiten de 
bemiddeling af te breken. 

3 	Bij de start van de bemiddeling moet de mediator er, voor zover mogelijk, 
voor zorgen dat de partijen die aan tafel zitten ook ter plekke afspraken 
kunnen maken. (Zie ook 8.1.1 onder nr. 4) 

Vaak is den van de betrokken partijen bij een bemiddeling een rechtspersoon. 
Degene die namens die rechtspersoon optreedt heeft echter niet altijd een volmacht 
om eindafspralcen te maken. De mediator zou zich moeten inspannen om iemand met 
een voldoende volmacht of, indien dat onmogelijk is, een zo groot mogelijke 
volmacht aan tafel te Icrijgen. Lukt slechts het laatste, dan is het van belang heldere 
afspraken te maken over de manier waarop voorlopige afspralcen in definitieve 
kunnen worden omgezet. 

4 	De mediator moet het tijdsverloop van de mediation in de gaten houden. 
Indien mogelijk moet daarbij onder meer worden voorkomen dat betrokIcenen 
om strategische redenen de bemiddeling ophoudt of probeert te rekken. 

5 	De mediator moet proberen te voorkomen dat den der betrokkenen op afstand 
de bemiddeling stopzet. 
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Betrokkenen forceren vaak tussen bemiddelingsgesprekken in en buiten aanwezigheid 
van de mediator een breuk. Slaagt de mediator er in dit voornemen uit te stellen tot 
een volgend gesprek, dan zijn er dan wellicht (toch nog) mogelijkheden de 
bemiddeling voort te zetten. 

8.2.2 Ondersteuning tijdens de bemiddeling 

1 	Overweeg ondersteuning van de mediator door een secretaris of griffier. 

Vooral op basis van de ervaringen in Zwolle, waar de rechter-mediator steun kreeg 
van een griffier, menen wij dat zo'n ondersteuning het overwegen waard is. Het 
voegt zeker iets toe. Uiteraard wordt een experiment hierdoor kostbaarder. 

8.2.3 Bijstand van adviseurs 

1 	Het verdient aanbeveling dat conflictanten bij een bemiddeling ofwel allebei 
worden bijgestaan door externe juridische adviseurs, ofwel geen van beide. 

De aanwezigheid van een externe juridische adviseur bij slechts den partij in het 
conflict, zorgt voor een moeilijk door conflictanten of mediator te corrigeren 
onevenwichtigheid. Uit de bemiddelde zaken bleek dat de partij met juridische 
adviseur over meer juridisch deslcundigheid beschilcte en die ook te gelde probeerde 
te maken door het vasthouden aan een meer juridisch conflictscenario. 

De mediator raalct hier in een lastig parket als hij of zij deze scheefheid 
tracht te corrigeren. Men speelt dan al snel ook de rol van advocaat van de andere 
partij. Een ongewenste situatie, die niet altijd is te voorkomen. Partijen bepalen 
uiteindelijk zelf of zij externe juridische adviseurs inschakelen. Wel zou de mediator 
bij aanvang van de bemiddeling op dit probleem kunnen wijzen. 

2 	De mogelijldieden om `zwaldce' clienten afkomstig van de Buro's voor 
Rechtshulp tijdens een bemiddeling door een burojurist te laten bijstaan, 
moeten worden verruimd. (zie ook 8.1.3 onder nrs. 6 en 7) 
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Het zal duidelijk zijn dat de zwalcke partij door deze mogelijkheid weerbaarder zal 
tijdens de bemiddeling. Het geschil zal daardoor meer juridische contouren houden, 
maar compensatie van ongelijkheid lijkt hier van groter belang dan een gedwongen 
dejuridisering van het conflict. Deze aanbeveling geldt niet voor clienten die zelfs 
met begeleiding van een jurist niet in staat zijn hun eigen belangen te definieren en 
te verdedigen (zie 8.2.1 onder 2). 

Laten wij het wel of niet benutten van dew mogelijkheid over aan het oordeel 
van de betrokken burojurist dan lcan daarmee een argument om de zaak niet naar 
bemiddeling te verwijzen vervallen. De betrokkenheid van burojuristen bij de 
bemiddeling zelf zal hen bovendien de (on)mogelificheden daarvan beter in doen 
zien. Tenslotte zal het mogelijk wantrouwen tussen burojurist en de burojurist-
mediator kunnen wegnemen. 
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8.3. Slotaanbevelingen 

Uiteraard zijn met de aanbevelingen uit de vorige twee paragrafen reeds vele 
aanwijzingen gegeven over wat een experiment doet slagen of falen. Wij geven 
tenslotte nog enkele aanbevelingen van meer algemene aard. Deze hebben enerzijds 
te maken met de bestaande experimenten, maar dienen anderzijds vooral als extra 
handvaten bij de opzet van nieuwe experimenten met bemiddeling. 

8.3.1 De Buro's voor Rechtshulp 

1 	De experimenten bij de Buro's voor Rechtshulp dienen niet als `misluke te 
worden beschouwd. Zij moeten indien mogelijk in gewijzigde vorm worden 
voortgezet. 

Ondanks alle kritiek die mogelijk is op de experimenten bij de buro's, menen wij 
toch dat de buro's zich hebben ingespannen voor de experimenten. Er is belangrijke 
kennis verzameld over de mogelijkheden mediation als nieuwe mogelijkheid aan te 
bieden. Het stopzetten van de experimenten zou leiden tot een verlies van schaarse 
kennis en ervaring. Mits een en ander, mede op basis van deze aanbevelingen, aan 
de opzet en uitvoering wordt veranderd, verdienen de experimenten een voortzetting. 

8.3.2 Extra aanbevelingen voor volgende experimenten 

1 	Het succesvol doorlopen van een bemiddelingstraject moet een snellere 
oplossing beloven dan de andere beschikbare trajecten. 

2 	De kosten van het mediationtraject moeten liefst lager en zeker niet hoger 
zijn dan de beschikbare alternatieven. 

Beide zaken, kosten en snelheid, bleken voor partijen van groot belang voor hun 
keuze voor bemiddeling. In deze experimenteerfase met bemiddeling moet het 
bemiddelingstraject comparatieve voordelen bieden boven andere trajecten. Pas na 
een flunk aantal bemiddelingen kan worden beoordeeld of bemiddeling een 
volwaardig alternatief traject vormt. 

3 	De verwijzers in een experiment moeten in een flunk aantal zaken 
bemiddeling als serieus alternatief beschouwen. 
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Bij de lopende experimenten is wellicht te snel gedacht dat verwijzers vanuit een 
positieve grondhouding ook zouden verwijzen. De extra inspanning die verwijzing in 
deze experimenteerfase eist, vereist ook de wil daadwerkelijk in flinke aantallen 
gevallen verwijzing te beproeven. 

4 	Verwijzers moeten vertrouwen hebben in de kwaliteiten van de mediators. 
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Vooral bij de keuze voor ow house mediators bleken verwijzers niet altijd veel 
vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van de mediators. Dat had vooral te maken 
met de onbekendheid van verwijzers met mediators op dat punt. Wenicht is het beter 
de verwijzende instantie zelf een korte lijst van mediators, waannee goede 
ervaringen zijn opgedaan, te laten samenstellen. 

5 	Indien men gaat experimenteren met geschillen waarbij een bodemprocedure 
aanhangig is gemaalct, kan wellicht de rolrechter een rol spelen bij venvijzing 
naar mediation. 

Nu de rolrechter bij de verdeling van zaken onder andere oog heeft voor de vraag of 
een schiklcing in zaken tot de mogelijkheden behoort, ligt het voor de hand de 
rolrechter aangebrachte geschillen te laten onderzoeken op mogellikheden voor 
mediation. 

6 	De keuze voor mediators moet in ieder geval oog hebben voor mogelijke 
belangenverstrengelingen (1) tussen partijen (conflictanten en adviseurs) en 
mediator en (2) tussen venvijzers en mediator. 

Mediators zijn meestal niet alleen mediator maar ook rechter, advocaat of burojurist. 
De keuze voor in house mediation kan wat dat betreft vragen oproepen. Heeft bij 
voorbeeld de burojurist-mediator geen belang bij een goede relatie met de 
verwijzende burojuristen? 

Wij voegen daar direct aan toe dat in de beoordeling van de mediators op dat 
punt niet of weinig Icritiek van betrokkenen is vemomen. Een twijfelachtige 
onafhankelijkheid kan bovendien worden goed gemaalct door een sterk onpartijdig 
optreden van de mediator in de bemiddeling zelf. Vooriopig heeft wat ons betreft de 
rechter-mediator en de burojurist-mediator het voordeel van de twijfel. Bij de opzet 
van nieuwe experimenten is het van belang de onafhankelijkheid van de mediator 
goed in de gaten te houden. 

7 	Mediators en venvijzers moeten op reguliere basis hun ervaringen uitwisselen 
en bespreken. (Zie ook 8.1.3 onder nr. 3) 

Vooral bij de experimenten waarbij werd gekozen voor een out house mediator, 
ontbrak over en weer de feed back. Vooral bij verwijzers leidt dat tot ontmoediging 
om dat men geen weet heeft van het vervolgtraject. Men kan zo Met genieten van 
een succes en men 'can niet leren van een falen. 

8 	Bij ieder experiment dient een sterke interne begeleidingsgroep bij de 
verwijzende instantie te worden gevormd. (Zie ook 8.1.3 onder nr. 1) 

De ervaringen in Zwolle maken duidelijk dat in de veelal moeilijke eerste periode 
steun vanuit de eigen organisatie onontbeerlijk is. 

9 	Het verdient steeds aanbeveling conflictanten en hun adviseurs na afloop van 
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de mediation te vragen een evaluatie-formulier in te vullen. 

Bij het experiment in Zwolle werd van deze methode gebruik gemaalct om enig idee 
te lcrijgen van de ervaringen en opinies van betroklcenen. De ingevulde evaluatie-
formulieren zorgen voor twee dingen. Ten eerste lcrijgen de mediator en verwijzers 
aanwijzingen over wat zij in de ogen van betrokkenen goed of fout doen, en kunnen 
daar van leren. Ten tweede vormen zij, mits zij goed zijn opgezet, een nuttige bron 
voor wetenschappelijk onderzoek. 

10 	Bij de start van een experiment moet aandacht worden besteed aan het 
mogelijk maken van evaluatie-onderzoek. 

De vier door ons onderzochte experimenten bleken mede moeilijk te onderzoeken 
omdat er onvoldoende rekening is gehouden met later uit te voeren evaluatie-
onderzoek. Het verdient de voorkeur reeds bij aanvang bij een experiment, mist men 
een evaluatie op den duur waardevol vindt, rekening te houden met onderzoek. 
Wellicht zouden onderzoekers reeds bij de start van een experiment doel, methode, 
werkwijze van een uit te voeren onderzoek lcunnen expliciteren en de betrokkenen 
duidelijk kunnen maken welke (door wie, wanneer, op welke wijze) registratie van 
gegevens zinvol zal zijn. 
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BIJLAGE 1:24 MAAL MEDIATION 

ARM: HET ONTSLAG EN DE VADER 

Aolberse versus Betonbouw 
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Aalberse is in 1995 als werknemer in dienst gekomen bij het bedrijf Betonbouw. Hij krijgt een 
vast contract als productiemedewerker. Aalberse houdt zich vooral bezig met het snijden van 
platen, naast het schoonmaakwerk en het rijden met een heftruck. In 1996 wordt een nieuwe 
snijmachine aangeschaft, waardoor zijn hoofdtaak in omvang afneemt. Aalberse moet meer tijd 
aan andere werlaaamheden besteden. Hij heeft daar problemen mee en spreekt daarover 
verschillende keren met de leiding van het bedrijf en met Personeelszaken. De gesprekken leiden 
met tot een oplossing. Vervolgens is er met hem gesproken over een beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst per 1 februari 1997. Eind januari 1997 meldt Aalberse zich ziek. 
Betonbouw is van mening dat de arbeidsovereenkomst per 1 februari wordt beeindigd. Aalberse 
zegt geen ontslag te hebben genomen. 

Aalberse neemt contact op met het Buro voor Rechtshulp. De zaak wordt naar mediation 
doorverwezen. 

Begin april is een eerste bemiddelingsgesprek van anderhalf uur. De mediator legt de condities 
voor bemiddeling uit. Tijdens dit gesprek worden in samenspraak de mogelijke oplossingen 
geformuleerd. De eerste optie is terugkeer op de oude werkplek. De tweede is ontslag. De derde 
is een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden met plaatsing bij een andere vestiging van het 
bedrijf. De laatste optie lijkt voor beide partijen het overdenken waard. Men spreekt de hoop uit 
in een volgende gesprek tot een afspraak te kunnen komen. 

De mediator acht de werknemer erg jong en onzeker. In een eerder stadium van de zaak 
hebben zijn ouders hem bijgestaan. Zijn vader heeft in de verwijzingsfase zijn twijfel over 
bemiddeling uitgesproken. 

Het tweede gesprek wordt gepland maar Aalberse komt met opdagen. Hij blijkt later van 
bemiddeling af te zien. De zaak wordt terugverwezen naar de behandelende buro-jurist. Aalberse 
neemt later een advocaat in de arm. 

ARN2: DE RE1STUD ALS STRUIICELBLOK 

Spoor versus Albin 

Een werknemer, Spoor, beeft verschillende kortlopende contracten bij eenzelfde werkgever, 
Albin. Spoor heeft wrijvingen met Albin over twee kl.vesties. Ten eerste acht Albin de 
commerciele lcwaliteiten van Spoor in zijn functie met voldoende. Ten tweede gaat het bedrijf 
om bedrijfseconomische reden verhuizen waardoor de reistijd van Spoor toeneemt tot ongeveer 
vier uur per dag. 

Albin, de werkgever, wil op basis van de eerste kwestie de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd ontbinden. Spoor ziet daarin, hoewel hij in grote lijnen met zijn beoordeling 
instemt, geen grond voor ontslag. Spoor wil verder met op die kant van de zaak ingaan. 
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Wet ziet Spoor de lange reistijd als aanleiding om zijn werk bij het bedrijf te beEindigen maar hij 
wit dat slechts doen als hij daarmee zijn recht op WW niet verspeelt. 

Belden zijn van academisch niveau en in de ogen van de mediator an elkaar gewaagd. 
Zij hebben beiden een second opinion ingewonnen over de arbeidsrechtelijke lcanten van 

de zaak. Zij hebben daarbij geleerd dat een verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd niet van 
rechtswege eindigt mar binnen de opzegtermijn moet worden opgezegd en dat toestemming van 
de Directeur RBA moet worden verlcregen. Beiden waren van dit gegeven nog niet op de hoogte. 

Een garantie voor behoud van recht op WW is door niemand gegeven. Spoor stelt voor 
dat zijn risico inzake de WW kan worden beperkt als Albin toezegt het inkomen (RWW) aan te 
vullen. Albin zegt zo'n toezegging, gelet op de bedriffseconomische situatie, niet te willen en 
kunnen doen. 

Zij ovenvegen een ontbinding op neutrale gronden. Spoor wit dat daarbij op geen enkele 
mauler naar voren komt dat hij niet goed of niet optimal functioneerde, nu hij door zijn 
specialisatie man beperIcte andere mogelijkheden voor eenzelfde functie heeft. Voorts wit hij een 
positief getuigschrift dan wel een positieve aanbevelingsbrief van Albin. 
Albin oppert dat Spoor op projectbasis is aangenomen en dat door terugkomst van een tijdelijk 
gedeeltelijk vrijgestelde werlcnemer zijn werlczaamheden moesten worden beeindigd. Om 
bedrijfseconomische redenen kon hem geen ander werk worden aangeboden. Albin is bereid een 
positief getuigschrift te maken als Spoor met een voorstel komt. 

Afspraken: 
mediator levert concepten voor verzoek- en venveerschrift ontbinding 
arbeidsovereenkomst. Albin zal daarvoor nog een korte uiteenzetting over bedrijf, 
neutrale redenen en dergelijke faxen. 
Spoor zal een concept voor getuigschrift opstellen. 

ARN3: CAO: BIOSCOOP OF HORECA? 

Folder versus het Bioscoopbedriff 

Folder eist achterstallig loon nadat zijn dienstverband (duur: vijf maanden) was beeindigd. 
Folder meent dat hij op grond van een onjuiste CAO (bioscoopbedrijf) is betaald. Hij meent 
recht te hebben op uitbetaling onder een andere CAO (horeca). Op basis van deze ovenveging 
eist hij nabetaling van te weinig ontvangen loon. 
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Op het eerste gesprek van de mediation wordt Folder door zijn vrouw vergezeid, die een actieve 
rot zal spelen. De werkgever is een vrij groot theaterbedrijf dat door iemand van 
personeelszaken wordt vertegenwoordigd. De vraag welke cao van toepassing is, wordt 
uitgebreid besproken. Op de vraag komt geen antwoord; wet wordt een geldbedrag afgesproken, 
enkele duizenden gulden. Volgens de mediator zijn beide conflictanten oplossingsgericht, hoewel 
de vrouw van Folder dat beslist niet is. Folder zelf wit niet het onderste uit de Ica halen. Ze 
besluiten uiteindelijk dat Folder 75% zal ontvangen van het bedrag dat Folder aanvankelijk eiste. 
De werkgever meende overigens dat dit het bedrag was dat Folder op basis van de gunstiger 
CAO Horeca had moeten ontvangen. 

Er worth een vaststellingsovereenlcomst ondertekend, die de mediator had opgesteld. 
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A.R.N4: ZIEKTE, SCHULD EN ONTSLAG 

Van Dinter versus Huibregtse 

Van Dinter had een huurschuld en huisuitzetting dreigde. Om dat laatste te voorkomen had hij 
van zijn werkgever Huibregtse een bedrag van f. 11.000 geleend. Van Dinter heeft vooraf en 
enkele malen daama beloofd het bedrag snel (binnen een paar dagen) en ineens te zullen 
terugbetalen. Hij heeft dat echter met gedaan. Van Dinter voert als reden aan ciat hij dacht 
iemand te hebben die voor hem het bedrag aan Huibregtse zou terugbetalen, die weigerde toen 
puntje bij paaltje kvvam. Het is hem niet gelukt het geld op tafel te krijgen. 

Huibregtse beroept zich vervolgens op de afspraken die bij het aangaan van de lening 
zouden zijn gemaakt: als Van Dinter de som niet zou terugbetalen, zou de arbeidsovereenkomst 
zijn beeindigd (ontslag op staande voet). Van Dinter wil zich daar niet bij neerleggen en de 
nietigheid inroepen. 

Van Dinter is laaggeschoold. Hij is al geruime tijd met zijn gezondheid aan het 
lcwalckelen en hij is gedeeltelijk arbeidsongeschilct. Of hij in aanmerking komt voor een WAO-
uitkering is onduidelijk. 

Van Dinter komt het eerste gesprek van de mediation alleen. Huibregste wordt door directeur en 
medewerker Personeel en Organisatie vertegenwoordigd. Tijdens het gesprek laat de werkgever 
blijken van Van Dinter af te willen en ciaarvoor wel jets over te hebben. Huibregtse komt al snel 
met het volgende voorstel: Van Dinter krijgt een bedrag op basis van de in de CAO verplichte 
aanvulling op de WW A/13.000, de schuld van f 11.000 wordt met vakantiedagen en dergelijke 
verrekend, en Van Dinter krijgt een goed getuigschrift. Van Dinter reageert verheugd en 
accepteert het aanbod direct. De aansporing van de mediator aan Van Dinter nog eens goed over 
het aanbod na te denken wordt met opgevolgd. De afhandeling van de zaak wordt verder 
overgelaten aan de resp. raadslieden. 

ARN5: DE KURICVLOER 

Campanian versus De Woningstichting 

In twee bemiddelingsgesprekken komen Camperman en woningstichting tot een compromis. De 
woningstichting zal hem 12.000 betalen. 
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Camperman is reeds 20 jaar huurder van een van de huizen van een woningstichting. Begin 1996 
wordt de kurkvloer in de woning van Camperrnan tijdens werlczaamheden van de aannemer van 
de woningstichting door vocht beschadigd. De woningstichting overlegt met de zoon van 
Camperman over een oplossing. Hij maakt met de zoon de afspraak dat 4 partijen, 
respectievelijk de woningstichting, de aannemer, de leverancier van de kurkvloer en de huurder, 
ieder een kwart van de schade zullen betalen. De brief waarin de afspraak wordt bevestigd, is 
echter met ondubbelzinnig. De leverancier van de kurkvloer wil slechts aan de afspraak 
meewerken als de nieuwe kurkvloer bij hem zal worden besteld. Camperman (de huurder) gaat 
ook met akkoord met de door hem te ontvangen schadevergoeding. 

De woningstichting weet inmiddels dat Camperman bij een andere leverancier een 
nieuwe kurkvloer heeft besteld, die een vloer zal aanbrengen tegen ongeveer 75% van het 
bedrag waarop de schade is vastgesteld. Onduidelijk is of Camperman de nieuwe, goedkopere 
kurkvloer reeds had besteld op het moment dat de afspraak (met zij zoon) werd gemaalct of dat 
daarna heeft gedaan. Er ontstaat een geschil over de verdeling van de schade (3360 gulden) 
onder de betroklcen partijen. 
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ARN6: HANDSCHOENEN EN ONTSLAG 

Bohen versus Ellinga 

Bolten werkt sinds 1995 in vaste dienst bij het bedrijf Ellinga. Bij zijn werk moest hij 
handschoenen dragen waardoor hij na enige tijd een emstig eczeem aan de handen kreeg. Na 
enige tijd ziek te zijn geweest, wordt Bo'ten in een andere functie geplaatst. De overplaatsing 
Meek in de ogen van beide partijen geen succes. In een gesprek met Personeelszaken werd 
Bolten gezegd dat er voor hem geen ander werk binnen het bedrijf was en dat het bedrijf de 
arbeidsovereenkomst wilde beEindigen. Bolten verdwijnt weer in de Ziektewet. 

De beer Zuidham van personeelszaken stuurt Bolten in september 1996 een brief waarin 
wordt gesteld dat de arbeidsovereenkomst met weclerzijds goedvinden per 1 januari 1997 zal 
eindigen. Rotten heeft in de periode tot 1 januari 1997 niet gewerkt. Eind december 1996 stuurt 
Zuidham Bolten opnieuw een brief, nu over de eindafrekening van het dienstverband. Soften 
reageert ergens in januari 1997: hij gaat niet alckoord met het einde van het dienstverband. Na 
schriftelijk contact tussen rechtshulpverleners aan beide kanten wordt tot bemiddeling besloten. 

IIRT1: DE KNECHT VAN DE MARKTKOOPMAN 

Goslings versus Heinze 
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In bet eerste bemiddelingsgesprek zet de mediator de voonvaarden van bemiddeling uiteen. De 
feiten en het conflict wordt vastgesteld. De beer Z gut er van uit dat E in het toenmalige 
gesprek had ingestemd met ontslag. E heeft uit het gesprek begrepen dat hij de brief voor 
aldcoord moest tekenen als hij het met het ontslag aldcoord was. Als hij niet aldcoord zou gaan, 
zou het bedrijf een ontslagprocedure starten. Bo'ten gut niet akkoord en heeft de brief niet 
getekend teruggestuurd, omdat hij inmiddels heeft begrepen dat bij zijn instemming zijn rechten 
op een uitkering niet zijn gegarandeerd. 

Beide partijen werken mee aan een vaststellingsovereenlcomst. Bonen blijft met vmgen 
over zijn recht op een uitkering zitten. Geen van de aanwezigen kan hem op dat punt definitief 
uitsluitsel geven. De vaststellingsovere-enkomst houdt in dat werkgever de kantonrr-chter verzoekt 
de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Als ontslagdatum wordt mei 
1997 gekozen. Als grond zal warden aangevoerd dat door verandering van omstandigheden 
partijen niet kunnen bieden wat zij over en weer van elkaar kunnen verwachten, waardoor niet 
!anger van een vruchtbare samenwerking sprake kan zijn. Beide partijen kan geen venvijt 
worden gemaalct. Bolten belooft de aangevoerde gronden niet inhoudelijk te zullen weerspreken. 
Voorts worden afspraken over salarisbetalingen tot aan het ontslag gemaalct. 

De overeenkomst wordt niet tijdens de geplande tweede bijeenkomst getekend. Bo!ten 
komt niet opdagen, omdat hij de afspraak was vergeten. Uiteindelijk wordt de overeenkomst een 
week later alsnog getekend. 

Het vertrouwen tussen werkgever Heinze en werknemer Goslings was weggevallen. Heinze 
dacht dat Goslings niet loyaal was. Zij kenden elkaar al decennia tenvijI het dienstverband al 23 
jaar oud was. Heinze had een be:kV dat op de markt producten verkocht. Goslings runde de 
zaak grotendeels (en gedurende vijf jaar dat de marktkoopman in het buitenland woonde: geheel) 
alleen, meestal semen met een andere werknemer. Er dreigde een procedure over de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst: Goslings was wegens de verstoorde arbeidsrelatie in juni 1996 ziek 
geworden man was op zoek nut mogelijkheden om bet werk te hervatten. Goslings vertelde dat 
de problemen waren ontstaan, omdat de marktkoopman twee zonen had die in het bedrijf 
moesten gun werken. 
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Goslings wendde zich tot het Bum voor Rechtshulp. Tijdens de bespreking (die twee uur 
duurde) zei hij: "Zonder bemiddelingspoging heeft terugkeer (na ziekte) in mijn oude functie 
weinig kans van slagen." Goslings accepteerde het mediation-voorstel onmiddellijk. "Zoals ik 
m'n werk altijd gedaan heb, ciacht ilc zeker dat ik terug kon komen." Hij wilde bemiddeling, 
omciat hij 23 jaar voor de marktkoopman had gewerkt en een oplossing wilde bereiken. De 
marktkoopman Heinze stemde in omciat het een mogelijke oplossing voor het geschil was. De 
buro-jurist vermeldde naar aanleiding van het telefoongesprek met Heinze dat een uur duurde: de 
tegenpartij "...staat crop ciat de werknemer zelf (en niet zijn vrouw) verschijnt." 

De bemiddeling werd op het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand 's Hertogenbosch 
gehouden en duurde 2 keer 1,5 uur. 

Voor het eerste gesprek nam zowel Goslings als Heinze zijn vrouw mee. Goslings 
motiveerde dit omdat hij de bemiddelingsgesprekken niet alleen aandurfde. De aanwezigheid van 
de echtgenotes was belangrijk, voor de mediator zelfs noodzakelijk, omdat zij in het gehele 
sociale conflict op de achtergrond een belangrijke rot speelden. Dat betekende echter niet dat zij 
per se een constructieve rol vervulden. Verder waren er geen andere deskundigen of adviseurs 
bij deze bemiddeling betrolcken. Tijdens de mediation zei de marktkoopman "Ik ben hier wet 
maar ik wit niets" en stelde hij dat hij Goslings nooit wilde terugzien. Goslings bood zijn 
verontschuldigingen ann. Het gesprek eindigde echter in een hooglopende ruzie. Er werd 
gescholden, volgens Goslings door Heinze, en Heinze viel Goslings bijna aan: zij moesten met 
lichamelijk geweld uit elkaar worden gehouden. 

Het tweede gesprek was een fiasco: Heinze kwam niet opdagen zodat men na een half 
uur men uit elkaar ging. 

Na afloop belandde Goslings van de ZW in de WAO. De WAO-keuring leidde tot goedkeuring 
en dus tot WW. In een volgend gesprek met de arbeidsdeskundige zei Goslings dat hij wilde 
werken, waarop de arbeidsdeskundige met Goslings samen een brief aan Heinze schreef, dat 
Goslings meteen aan het werk wilde. Daarop leende Heinze Goslings aan zijn broer uit, die met 
zijn eigen zoon samen ook een markthandel had. Volgens Goslings was dit een beter bedrijf 
omciat er 10 man werkte. Goslings kende deze broer en diens zoon reeds en had al een paar keer 
voor hen gewerkt. In januari 1998 kreeg hij een vast dienstverband, tot zijn 65-ste, naciat eerst 
een affaire met Heinze inzake vakantiedagen over 1996 en 1997 was opgelost. Daartoe had 
Goslings een advocaat ingeschakeld, omdat de buro-jurist had gezegd niets meer te kunnen doen. 

Goslings: "Als die bemiddeling er niet was geweest, was het ook zo gekomen." 

HIM: EEN BRANDENDE VRAAG 

NN met NN 

Het probleem was simpel: iemand had zijn kamer(s) aan een ander verhuurt, zodat er van 
onderhuur/onderverbuur sprake was. Althans, zo is de juridische omschrijving. Het waren 
evenwel vrienden en er was weinig juridisch in hun relatie: in die termen dachten zij niet. 
Vervolgens sliep de onderhuurder 's nachts met een brandende sigaret in, waarna het pand 
afbrandde. De verhuurder draaide op voor de schade aan het huis; maar wat moest er met de 
schade van de onderverhuurder gebeuren? Zijn stereotoren en wat meubels waren in vlammen 
opgegaan. Een conflict was er met. De buro-jurist nam kennelijk de beslissing om de vrienden 
naar mediation te verwijzen. De redenen zijn in concreto niet bekend maar berustten 
vermoedelijk op twee gronden: 
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1 	Het bum voor rechtshulp helpt nimmer personen uit de doelgroep die met een andere 
persoon uit de doelgroep een conflict heeft. 

2 	Het bum voor rechtshulp helpt nimmer de verhuurder, en dus ook niet de 
onderverhuurder. 

In casu ging het om partijen die beide eigenlijk tot de doelgroep behoorden en niet in staat waren 
zelfstandig bun probleem op te lossen. In de registratie van het Bum voor Rechtshulp is de 
lcwalificatie van het probleem vermeld: "Herstellen schade tgv brand bij oplevering woning". 

Toen het tot mediation lcsvam, zaten de beide jongens in de wachtkamer naast elkaar te wachten. 
Zij hadden geen ruzie. Volgens de mediator waren zij te onnozel om er samen uit te komen. Het 
ging in feite om het opstellen van een contractje hoe de onderhuurder aan de onderverhuurder de 
schade zou vergoeden. Eigenlijk waren zij het eens over de schuldvraag, de waarde van de 
goederen, en de termijnen waarop moest worden afgelost. 

Tijdens het eerste gesprek bleek dat de gelijkheid tussen partijen groat was en dat er in 
het geheel geen meningsverschillen bestonden. Het optreden van de bemiddelaar was beperkt tot 
het opstellen van een simpele overeenlcomst. Andere deskundigen waren niet bij het probleem 
betrokken. 

Oordeel mediator: 
Volgens de mediator begrepen de beide jongens de inhoud van de afrondende overeenkomst; de 
afspraken waren hard genoeg. Iedereen was zeer tevreden. Over de duurzaamheid van de 
oplossing sprak de mediator zijn venvachtingen uit: de schulden zijn vermoedelijk nog steeds 
niet afbetaald. Voorts meende hij dat een bum-jurist op zich vaardig genoeg zou zijn om dit 
probleem zelf op te lossen. 

HRT3: DE WERKNEEMSTER MET EEN VAST CONTRACT 

Verstuis versus de Stkhting Zorga 
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Mieke Versluis had een vast part-time contract: 20 uur per week, als groepleidster in een 
Dagverblijf voor Ouderen. Zij werd ziek. Priveproblemen leidden tot een echtscheiding. Zij 
bleef met een 4-jarig kind achter. Volgens haar werkgever, Zorga, een viii grote stichting in de 
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, probeerde zij daama haar werk rond haar 
prive-leven in te richten, in plaats van andersom. Als haar kind ziek was, meldde ze zich 
regelmatig ziek. Mieke Versluis voelde zich echter lichamelijk ziek en psychisch en emotioneel 
niet in staat om te werken. Zorga besloot dat het zo niet langer kon en bood, zeer tevreden over 
de kwaliteit van Versluis, daarop een contract aan met een aantal uren vast en de rest 
oproep/inval. Versluis weigerde en zag concrete altematieven, zoals plaatsing in een 'lichtere 
groep' (waar een invalkracht werkte). Dit was niet bespreekbaar. Daarop ging Versluis naar het 
Bum voor Rechtshulp. Het bleek dat haar vaste dienstverband een sterke troef was. Aangezien 
er geen acuut juridisch conflict dreigde, stelde de buro-juriste mediation voor. De buro-juriste 
sprak met beide partijen, die beide hvijfels ten aanzien van het haalbaarheidsgehalte van de 
bemiddeling bleken te hebben. De werkgever meende dat Versluis de klant van de mediator was: 
"Wij dachten dat wij als tegenpartij werden opgeroepen." Tijdens de mediation bleek de juiste 
toedracht. 

De mediator voerde eerst twee afzonderlijke gespreklcen. Versluis stelde als voorwaarde dat 
namens Zorga slechts ein persoon zou komen. Op het eerste gesprek kwamen twee personen 
namens Zorga. Mieke Versluis had geen advocaat of andere adviseur. Volgens het hoofd PZ was 
dit onverstandig omdat werlcnemers dan tegenover twee vertegenwoordigers van de werkgever 
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zitten en daarmee reeds zwak staan. Volgens de het hoofd PZ compenseerde de mediator de 
gebrelcIdge deskundigheid van Versluis door bij voorbeeld te zeggen: "Denk er nog eens over 
na." en "Geef niet te snel antwoord." De werkgever herhaalde het voorstel (enige urea vast en 
de rest oproep). De werkneemster wenste enige weken na te denken en er werd een afspraak 
voor een tweede gesprek gemaalct. 

Versluis annuleerde het tweede gesprek schriftelijk waarbij zij het voorstel van Zorga 
van de hand wees. De mediator dacht dat dit op een falen van de mediation wees; ook het Bum 
voor Rechtshulp registreerde deze zaak als mislukt. 

Dit gebeurde in werkelijkheid: Zorga stuurde een soort 'no nonsense'-brief: 20 uur vast op door 
Zorga te bepalen dagen en tijden en in een door Zorga te bepalen werkplek. Mieke Versluis 
accepteerde en ging weer aan het werk. Zij kreeg na enige maanden een geschiktere baas, een 
lichtere groep en een betere duo-baan-partner met wie de werkdagen te wisselen waren en die 
soms wil dagen wil ruilen. Ook Zorga is tevreden: de continuiteit voor de groep is gewaarborgd 
en een kwalitatief goede werkneemster is behouden. 

ZWL1: DE EIGEN VERTROUWDE WERIOLEK 

Arkel versus de Gemeente Montelbaan 

Mevrouw Arkel werkt geruime tijd als secretaresse bij de Gemeente Montelbaan. De gemeente 
voert begint 1989 een reorganisatie door waarbij het hoofd, waaronder Arkel werkt, van de 
dienst naar een nieuwe dienst wordt overgeplaatst. Het hoofd is klaarblijkelijk tevreden over 
Arkel onulat zij door hem wordt gevraagd met hem mee naar de nieuwe dienst te verhuizen. 
Mevrouw Arkel wil eerst wel maar ziet daar later van af. Vrij snel daarna meldt zij zich na een 
ruzie op het werk ziek. 

De gemeente besluit de zaak niet te onderzoeken, maar meent dat de onderlinge relaties 
onwerkbaar zijn geworden en plaatst Arkel tijdens haar zielcte twee keer over. Arkel tekent 
bezwaar aan en belandt met opvolgende beroepen in 1991 twee keer bij de rechtbank. Arkel 
vindt een advocaat die haar vervolgens in alle volgende zaken zal bijstaan. Zij wint beide zaken, 
vooral doordat de gemeente de zaak met wenste te onderzoeken. Het hoger beroep dat de 
gemeente bij de Centrale Raad van Beroep aantekent, wordt in 1993 om dezelfde reden verloren. 
De Raad tekent ook aan dat zij met kan worden gedwongen haar directe superieur in de 
reorganisatie te volgen. De gemeente Montelbaan nodigt mevrouw nu uit voor een gesprek. 
Terugkeer naar haar oude functie wordt echter uitgesloten. De invallcracht functioneerde naar 
behoren en heeft een vaste aanstelling gelcregen. De gemeente eiste van Arkel dat zij passend 
ander werk zou accepteren. Arkel weigert het gesprek op deze voorwaarde te voeren. 

De gemeente meent dat nu de tijd voor ontslag is gekomen. Zij neemt een juridisch 
adviesbureau in de arm. Etastiaanse van het adviesbureau adviseert: ontslag "wegens 
onverenigbare karakters". 

De gemeente ontslaat haar met recht op een uitkering voor ruim 6 jaar. Arkel tekent 
bezwaar aan. De bezwarencommissie meent dat een gesprek tussen partijen nodig is. Dit advies 
wordt genegeerd en Arkel wordt ontslagen. Mevrouw Arkel besluit in beroep te gaan en belandt 
weer bij de bestuursrechter. 

Na enige tijd worden partijen opgeroepen te verschijnen voor een inlichtingencomparitie. 
De rechter legt hen de mogelijkheid van mediation voor. Zij accepteren. 

Er volgen in totaal zes gesprekken. Mevrouw Arkel vindt het aanvankelijk belangrijk dat haar 
goede naam wordt hersteld. Later in het verloop van de bemiddeling, de gemeente Montelbaan 
biedt haar een halfbartig excuus aan voor de gang van zaken, wordt de zaak tot een puur 
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financiEle kwestie gereduczerd. Na een aantal gesprekken war bad en tegenbod ellcaar 
afwisselen staan mevrouw Arkel en de gemeente Montelbaan nog f 100.000 van elkaar at De 
rek is er tilt en partijen keren zich weer tot de rechter. 

ZWL2: STANK VOOR DANK 

Van Gerven versus de gemeente Schreier 

Mevrouw van Gerven werkt als ambtenaar bij een afdeling van de middelgrote gemeente 
Schreier. Tijdens een reorganisatie in de gemeente fungeert Van Gerven als draaipunt tussen 
ambtelijke top en de lagere ambtenaren. De harde ingrepen in de organisatie worden haar door 
veel lagere ambtenaren persoonlijk lcwalijk genomen. Als de gemeente in de nieuwe organisatie 
een functie creert die gelijIcwaardig aan haar oude functie is, komt zij daar niet voor in 
aanmerking. De gemeente meent dat zij moet verdwijnen nu er bij het lagere personeel geen 
vertrouwen meer in ham is. Zij geven hat geen ontslag mar delen hat mee dat zij een andere 
baan moet gun zoeken. Mevrouw van Gerven tekent bezwaar an en neemt de plaatselijke 
advocaat De Koning in de arm. Ms dat bezwaar na veel vertraging wordt behandeld, wordt het 
afgewezen. Gesprekken die tussentijds worden gevoerd, leiden tot niets. Zij besluit uiteindelijk 
zelf an te bieden op detacheringsbasis in een vergelijkbare functie elders te gun werken (dus 
'uitgeleend' door de gemeente). Van Gerven wil graag an het weric blijven. Zij vindt snel elders 
werk. De gemeente Schreier is ook graag alckoord nu de inkomsten van Van Gerven elders een 
aanzienlijke reductie op bar loonkosten opleveren. 

Nadat het bezwaar is afgewezen, gut Van Gerven in beroep. De gemeente verwerft 
bijstand van een jurist van een adviesbureau. Na enige tijd Icrijgen zij en de gemeente een 
oproep voor een inlichtingencomparitie te verschijnen. In de oproep wordt van het experiment 
met bemiddeling reeds melding gemaakt. Beide partijen stemmen in met mediation. 

Van Gerven wil dat zij gedetacheerd blijft totdat zij elders een vaste baan lcrijgt. Zij wit 
bovendien recht op behoud van bar wachtgeld en een schadevergoeding, ook voor immateriele 
schade. Haar eerder geuite wens bij de gemeente Schreier terug te keren laat ze vallen. De 
gemeente Schreier weet dat de detachering een einddatum heeft en kan an die eerste eis niet 
voldoen. De gemeente geeft toe dat haar ontslaggrond oneigenlijk was. De gemeente gaat na de 
tweede besprelcing snel op een later aanbod in. Van Gerven krijgt eervol ontslag, wachtgeld voor 
een periode van bijna 10 jar en en bedrag ineens. De gemeente Schreier neemt de 
advocaadcosten van Van Gerven voor haar rekening. 

ZWL3: HET KNELLEN VAN DE REGELS 

Van der Meer versus De Dienst 

Van der Meer is hoofd van en afdeling van ten grote overheidsdienst. Van der Meer is ten 
snelle jongen en gedijt niet bijzonder goed in de ambtelijke cultuur van de dienst. De 
hoeveelheid gedragsregels is hem te groat. Er worden achtereenvolgens drie besluiten over hem 
genomen waartegen hij in het geweer komt. Hij lcrijgt ten eerste ten slechte beoordeling. Hij 
lcrijgt vervolgens ten disciplinaire straf (berisping) vanwege ten administratieve fout bij de 
aanschaf van apparatuur. En ten dende wordt hij overgeplaatst naar ten minder interessante 
functie. 

Van der Meer dient drie bezwaarschriften in, die elk ongegrond worden verklaard. Van 
der Meer huurt advocaat Jaarsma in en mulct de zaak aanhangig bij de rechtbank. Ms partijen 
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na een oproep voor de rechter verschijnen, stelt de rechter mediation voor. Jaarsma is reeds op 
de hoogte van het experiment en zij stemmen in. De vertegenwoordigers van de ambtelijke 
dienst besluiten na enig overleg ook mee te doen. 

Tijdens het eerste gesprek legt Van der Meer zijn wensen op tafel. Hij wil een vergelijkbare 
functie als zijn oude en stelt een aantal randvoorwaarden. Hij wil ook wel outplacement 
overwegen. De mensen van zijn dienst verklaren ciat Van der Meer niet geschikt is voor een 
algemene managementsfunctie. Er wordt uiteindelijk besloten dat de dienst de wensen van Van 
der Meer zal onderzoeken. 

Dan begaat Van der Meer een fout. Hij schrijft de dienst een brief waarin hij nog eens 
zijn al eerder geuite wensen verwoordt. De toonzetting van de brief vormt voor de dienst 
aanleiding de bemiddeling direct te beeindigen. Zij menen dat Van der Meer zeer onbehoorlijk 
heeft gehandeld. 

De zaak gaat naar de meervoudige kamer van de rechtbank. Die oordelen dat de beoordeling en 
de berisping in stand blijven. De ontheffing en overplaatsing worden nietig verk-laard, maar de 
gevolgen daarvan worden in stand gehouden. Van der Meer is nu aan het solliciteren. 

ZWL4: DE DROOM VAN BETAALDE ARBEID 

Van Lierop versus het GAK 

Frits van Lierop zit sinds 1983 in de AAW. Hij is een zogenaamde `jeugdgehandicapte', want 
hij heeft een 'personality disorder'. Frits laat het hier niet bij zitten. Hij is met blij met zijn 
status als uitkeringsgerechtigde en wil een maatschappelijk gerespecteerd beroep uitoefenen. Hij 
doet al geruime tijd vrijwilligerswerk en meent dat als de uitkeringsinstantie (GAIC) wat meer 
voor hem zou doen, hij goede kansen op betaalde arbeid zou maken. De uitkeringsinstantie 
betaalt een aantal cursussen voor hem en hij begint een aantal keren aan een betaalde baan. Hij 
heeft geen succes. 

Het GAK is inmiddels overtuigd dat Van Lierop alleen geschikt is voor gesubsidieerde 
werkpleklcen. Frits vraagt het GAK opnieuw een cursus voor hem te betalen. Dat wordt 
geweigerd. Hij stuurt een brief naar een Tweede Kamerlid, die hem adviseert een herkeuring aan 
te vragen. De keuring volgt, maar Frits wordt 100% arbeidsongeschikt bevonden. 
Hij maakt bezwaar tegen de afwijzing de cursus te vergoeden. Zijn bezwaar wordt afgewezen, 
op grond van zijn arbeidsongeschiktheid. De rechter komt eraan te pas als Van Lierop beroep 
aantekent. Zijn beroep wordt afgewezen. Tijdens de zitting komt wel het volgen van een therapie 
ter sprake, die zijn zelfkennis zou kunnen verbeteren. 

Frits is bijzonder boos en belt op een gegeven moment de medewerkster van het GAK 
uit haar bed met de mededeling dat "...als jullie zo lelijk tegen mij doen dat ik lelijk tegen jullie 
ga doen." De betroklcen medewerkster doet zijn dossier na dit incident over aan een collega. 

Inmiddels heeft de uitkeringsinstantie zijn verzoek om bemiddeling richting betaalde 
arbeid afgewezen en ook zijn bezwaar verworpen. Hij besluit weer in beroep te gaan en neemt 
een advocaat mee. 

Frits en de rechter kenden elkaar al. De rechter spreelct de verwachting uit dat als dit zo 
door gaat dat ze ellcaar nog vaak zullen zien. Als vervolgens de medewerkster van het OAK 
duidelijk maalct dat zijn kansen op bemiddeling erg klein zijn, besluit de rechter mediation door 
een andere rechter voor te stellen. Na enig aarzelen stemmen beide partijen in. 

Het eerste mediationgesprek, een maand later, biedt al snel mogelijkheden. Frits verontschuldigt 
zich voor de nachtelijke opbelactie en belooft dat nooit meer te doen. De GAK-medewerkster 
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vertelt dat nieuwe regels ruimte bieden om hem toch voor de normale arbeidsmarkt te 
bemiddelen. 

Frits wordt daarna actief begeleid bij het zoeken naar betaald werk en werict nu op uitzendbasis. 

ZWL5: DE BELOFTE VAN VERVANGEND WEEK 

Withers versus de rut van de wereld 

ZWL6: NWT DE MOEITE WAARD 

Wegens gebrek aan gegevens, Set de moeite van een verhaal waard. 
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Herman Wilbers wordt in 1994 van zijn fiets gereden. Hij had een liesbreuk en last van zijn rug. 
Na twee maanden wil hij zijn werk hervatten. Dat lukt Set. Hij werkt bij een groot concern en 
zijn werk is zwaar, vooral omdat hij nogal wat moest Uimmen. Wilbers zit ook in de 
ondernemingsraad. Ms hij vervangend werk bij zijn bedrijf wenst, staat men daar positief tegen 
over. Hij komt echter Set aan het werk, omdat de afdeling personeelszaken van het 
moederbedrijf daar een stokje voor steekt. 

Na de periode in de Ziektewet wordt hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Hij 
raalct al snel in de clinch met de bedrijfsvereniging die voortdurend fouten in de berekening van 
zijn uiticering maalct en op het punt van reintegratie Sets ondemeemt. De werkgever verzuimt 
inmiddels een reintegratie-rapport op te stellen. Wilbers raakt in een papiergevecht met de 
bedrijfsvereniging, als hij besluit tegen at hun fouten iets te gaan doen. Hij schrijft een reeks 
bezwaarschriften en komt verschillende keren bij de bestuursrechter. 

Op een gegeven moment tekent hij beroep aan tegen een besluit over zijn afschatting 
voor de WAO. Hij is gedeeltelijk WAO-gerechtigd en zit gedeeltelijk in de WW. Als Wilbers 
voor de rechter staat en uitlegt dat hij vervangend werk bij zijn werkgever wil en dat hij 
daarvoor nog steeds kansen ziet, stelt de rechter mediation voor. Hij stemt in. De rechter zal de 
bedrijfsvereniging (Set opgekomen) en de werkgever vragen te komen voor een bemiddeling 
tussen de drie partijen. De bedrufsvereniging ziet een oplossing via de werkgever gloren en 
stemt in. Ook de werkgever stemt in en stuurt haar nieuwe hoofd Personeelszaken, vergezeld 
van een advocaat. 

In het eerste gesprek worden vooral standpunten uitgewisseld. De werkgever laat zich 
over Withers sterk negatief ult. De zaak lijkt op Sets uit te lopen maar krijgt een wending als 
het bedrijf laat weten nog eens te willen pmten. Tevergeefs. Het bedrijf wil Wilbers Set meer 
hebben en kondigt (weer) ontslag aan. Men is wet bereid een schadevergoeding te betalen. 
Withers vindt dat eigenlijk Set acceptabel: hij acht zijn kansen op de arbeidsmarkt zo gering dat 
een vergoeding daar lang Set tegen op weegt. Uiteindelijk is hij toch bereid over een oplossing 
te denken. Het hoofd PZ blijkt echter geen beslissingsbevoegdheid te hebben en men gaat 
onverrichterzake uiteen. 

De werkgever laat nadien Wets meer van zich horen, totdat hij bij de civiele rechter om Withers' 
ontslag verzoelct. Wilbers wint die zaak en is nog steeds in dienst van het bedrijf. Zijn loon 
wordt echter Set uitbetaald en daarom is Herman Wilbers een bodemprocedure begonnen waarin 
hij zijn achterstallig loon vordert. 



Biflage I: 24 maal mediation 

ZWL7: DE VERDWENEN GEGEVENS 

Nijster versus het USZO 

Nijster is lang lerares Engels in het middelbaar onderwijs geweest maar wordt op een gegeven 
moment werkloos. Door het grote aanbod van leraren kan zij geen nieuwe werkplek vinden en 
krijgt zij van het USZO wachtgeld. Volgens Nijster is de laatste vier jaar bij de USZO 
administratief van alle,s fout gegaan. Zij meldt de fouten aan het USZO maar krijgt zelden of 
nooit een reactie. Zij vraagt op een bepaald moment een advies van de Nationale Ombudsman 
die na een beperkt onderzoek concludeert dat USZO jegens haar onbehoorlijk heeft gehandeld. 

Nijster ontvangt een brief van het USZO waarin wordt gesteld dat zij haar 
maandformulieren niet heeft ingestuurd en dat zij op grond van die omissie geen recht op een 
uitkering heeft. Met terugwerkende kracht tot het moment waarop het USZO stelt geen 
maandformulieren te hebben ontvangen, claimt het USZO in totaal f 27.000 van haar. Later 
komt daar nog een claim van f 9.000 bij. Nijster stelt dat zij de formulieren wel heeft 
inge,stuurd, en maalct op die grond schriftelijk bezwaar tegen de claim. Het USZO reageert niet. 

Daarop schakelt Nijster haar rechtsbijstandsverzekeraar in en tekent zij bij de rechtbank 
Zwolle administratief beroep tegen deze fictieve weigering aan. Tien dagen voor de zitting lcrijgt 
zij van de rechtbank Zwolle een oproep te verschijnen. In de brief wordt melding gemaalct van 
het experiment met bemiddeling. De rechter-mediator zit de comparitie voor en stelt direct 
mediation voor. Nijster vindt dat hoopvol: "Waarom niet? De rechter had gezegd dat je er op elk 
moment mee kon stoppen". De jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar meent: "Baat het met, 
dan schaadt het niet". De afgevaardigde van USZO stemt ook in. 

De rechter doet haar toga uit en vertrekt met alle betrokkenen naar de bemiddelingskamer. Voor 
Nijster gaat het daar direct mis: "Ik werd door de rechter-mediator uitgebreid ondervraagd. Het 
was net een kruisverhoor. Het USZO kreeg veel meer ruimte." Er worden uiteindelijk slechts 
verhalen en standpunten uitgewisseld. 

Na afloop besluit Nijster een briefje naar griffier te sturen om een gesprek met de 
rechter-mediator onder vier ogen te krijgen. Na toestemming van het USZO volgt dat gesprek, 
waarbij de sfeer aanmerkelijk beter is. 

Er volgt een tweede gesprek. Het USZO stuurt een andere medewerker waardoor het 
gehele proces opnieuw moet beginnen. Er worden opnieuw slechts standpunten uitgewisseld. 

Nijster besluit vervolgens om zich uit de mediation terug te trekken en haar strijd voor de 
rechter verder uit te vechten. 

ZWL8: DE TRAPLIFT 

Simons versus de gemeente Kostange 
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Margot Simons is een gehandicapte vrouw die door haar man is verlaten. Zij woont met haar 
kinderen en kruipt iedere dag (ten keer de trap van haar huis op en weer af. Zij wil op grond van 
de Wet Voonieningen Gehandicapten (WVG) een traplift hebben. De gemeente Kostange (als 
uitvoerende instantie van de WVG) weigert. In de eerste plaats is verhuizen naar een geschikte•
woning de primaire beleidskeuze. In de tweede plaats zou de trap in het huis van Simons te smal 
voor een traplift zijn. Simons wil echter met verhuizen: haar huurhuis is geheel verbouwd en zij 
heeft geen geld om het in de oude staat te laten herstellen en zij is door burenhulp sociaal 
gebonden. Bovendien is, zo stelt zij, in een identiek huis verderop wel een traplift aangebracht. 
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Op de peildatum van het onderzoek was de bemiddeling nog niet afgesloten. 

ZWL9: DE ERVEN VAN HET TUINHU1S 

Broer versus broer en zusters 
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De conflictanten warden voor een inlichtingencomparitie opgeroepen. De rechter in 
Lelystad is niet de rechter-mediator. Margot Simons komt met haar ouders. Namens de 
gemeente Kostange komt de ambtenaar Haasbeek die aangeeft dat de ruimte op de trap it smal is 
en dat de gemeente geen aanspraak op enige rijksvergoeding kan maken. Toch zou hij nagaan 
hoe het met de Delistraat, dat vergelijkbare huis, zit. Daarop legt de rechter mediation uit. 
Tijdens de comparitie wordt daartoe besloten. Enige tija daama schrijft de gemeente nog in een 
brief dat het huis in de Delistraat echt niet vergelijkbaar is en dat 'met behoud van alle rechten' 
aan mediation wordt meegewerkt. Mevrouw Simons krijgt een kopie. De eerste bijeenkomst 
wordt uitgesteld, omdat mevrouw Simons onbereikbaar is. 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt duidelijk dat de trap minder smal is dan aangenomen, 
terwill een andere fabrikant een smalle traplift in de aanbioding heeft. Volgens de gemeente blijft 
verhuizen goodkoper. Simons beroept zich opnieuw op de burenhulp. Haasbeek zegt toe een en 
ander opnieuw it onderzoeken (maten, veiligheid) en naar ten altematieve waning nabij de 
huidige te zoeken. 

Haasbeek stelt tijdens het tweede gesprek dat het niet langer slechts om een traplift maar 
om de algehele aanpassing van de waning gaat. De bemiddelaar constateert dat verhuizing 
binnen haar wijk naar een aangepaste waning niet mogelijk is. Simons benadrukt wederom de 
burenhulp. Haasbeeic biedt aan om nogmaals met een leverancier van trapliften het trappenhuis 
op te meten. Mits mogelijk zou een kostenberekening voor de algehele aanpassing volgen. 

Een derde gesprek moet worden uitgesteld, omdat Margot Simons geen vervoer heeft. 
Later komt men wel bij ellcaar. Haasbeek blijkt wegens drukke werkzaamheden zijn afspraken 
niet te zijn nagekomen. Wel is in de waning gemeten. Hij belooft binnen 14 dagen de 
Gehandicaptenraad am advies it vragen en een aannemer een offerte te laten uitbrengen, zowel 
voor de traplift als voor de andere aanpassingen. Simons en de rechtbank zouden kopieen 
krijgen. Als de Gehandicaptenraad positief zou adviseren, zou ook Haasbeek het 
gemeentebestuur positief adviseren. 

Twee echtelieden overlijden korte tijd na elkaar. Daarna krijgen hun lcinderen ruzie. De oudste 
wan staat tegenover de jongste zoon en de twee dochters. De jongste zoon is executeur 
testamentair, die veel in de boedel regelde. De oudste zoon/broer staat een beetje buiten de 
familie. Hij protesteert, omdat hij te weinig zou krijgen, zeker te weinig informatie. Hij schakelt 
ten advocaat in die een brief aan de anderen schrijft, waarop ze zelf reageren. Daarna start de 
advocaat een verzoelcschriftprocedure am openheid van zaken te krijgen. Daarop nemen de 
anderen oak een advocaat in de arm. 

Wan gaat het am? De boedel omvat onder meer ten volkstuintje, tenvill de daaraan 
verbonden verplichtingen niet uit de boedel kunnen warden betaald. Zander onderhoud aan min 
en huisje daalt de waarde flunk, met alle gevo1gen voor de omvang van de erfenis. Voorts speck 
de gang van za1cen rand de crematie en de grafrechten op het familiegraf ten cal. 

Er volgt eerst ten lange, schriftelijke procedure. Eis en antwoord, repliek en duplie1c 
warden ingediend. De rechter bedenlct dat mediation wellicht uitkomst zou kunnen bieden en 
derhalve wordt alsnog ten comparitie georganiseerd, die niet de behandelend rechter man de 
rechter-mediator voorzit. 
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Het mediation-voorstel wordt geaccepteerd. Er volgen twee gesprekken, over de 
sieraden, het tuinhuisje en de tuin, familiefoto's, reserveringen, grafrechten en de emotionele 
waarde van bepaalde voorwerpen. 

De afloop van de mediation is niet positief, hoewel nog slechts zo'nf 6.000 moet worden 
overbrugd. Het geschil gaat terug naar de rechter en de nota's van de advocaten blijven de 
waarde van de erfenis uithollen. Een van de advocaten .00rdeelde achteraf: de mediator "...zocht 
naar de angel van het conflict. Zij wilde geen oude koeien meer uit de sloot halen. Dat 
tuinhuisje en de crematie moesten van de baan". Zij week claarmee teveel van het juridische 
spoor en probeerde de pijn in de familie weg te nemen. "Het was ook een groot drama maar we 
bleven veel te veel hangen in die sfeer." De mediator "...had niet door dat de familie de 
verhoudingen helemaal met wilden verbeteren. Ze speelden gewoon hard tegen hard." 

ZWL10: DE ONVERZOENLUKE BUREN 

Mieke Sietsma versus T jeerk Walstra 
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Mieke Sietsma en Tjerk Walstra wonen naast elkaar in een blokje van drie arbeiderswoningen, 
Tjerk in het midden. Mieke is eigenaar van haar huis terwij1 Tjerk zijn huis huurt van de moeder 
van de zwager van Mieke. Tjerk werkt bij deze zwager, vroeger af en toe en sinds kort vast. 

Het erf van Mieke is het dienende erf: Tjerk beeft het recht van overpad. Om achter bij 
zijn woning te komen rijdt hij met zijn auto langs de schutting, de bomen en de plantenkas van 
Mieke, en een enkele keer er tegen aan. Mieke onderhoudt haar tuin terwij1 Tjerk de natuur 
weinig in de weg legt. Tjerk houdt van harde muziek, ook 's nachts, koopt een grote auto, 
waaraan het (recht van over)pad zich maar heeft aan te passen. Er is strijd over het blokkeren 
van het pad, over de auto van Mieke die de zwager met een heftruck heeft verwijderd, over vele 
katten en kaclavers, bedreigingen, schelden, mishandelingen, onkruid, het legen van elkaars 
brievenbussen, het afbreken van talcken, het belemmeren van het snoeien van een heg en wat niet 
meer. Mieke doet herhaaldelijk aangifte van strafbare feiten (mishandeling) maar uiteindelijk 
weigert de politic nog te komen. De wijkagent bemiddelt, afspraken warden gemaakt, maar de 
burenruzie sleept zich voort. Mieke wordt er ziek van, raalct haar baan Icwijt en komt in de 
bijstand terecht. 

Haar toegevoegd advocaat spant uit armoede een kort geding ann. Tjerk verschijnt 
zonder advocaat en vertelt op dominante wijze zijn verhaal. De president wijst zowel Mieke als 
Tjerk op hun bewijsrechtelijke problemen. Daarop stelt hij bemiddeling voor. 

Tijdens de eerste bijeenkomst met de mediator komt Tjerk zonder advocaat. Mieke wil niet met 
Tjerk worden geconfronteerd en derhalve start de mediation met afzonderlijke gespreklcen (de 
zogenaamde caucus). In de loop van die eerste bijeenkomst geeft Mieke te kennen dat zij met 
langer bezwaar tegen de aanwezigheid van Tjerk heeft, zodat het gesprek met beide conflictanten 
wordt voortgezet. De rechter-mediator doet enige voorstellen (zoals met meer schelden en 
bedreigen), zodat het conflict in elk geval tijdelijk beheersbaar zou worden. De advocaat van 
Mieke royeert na overleg met zijn cliente (in het licht van de bewijsrechtelijke problemen) het 
kort geding. 

Er wordt een nadere dadingsovereenkomst voorbereid, met afspraken over de meeste 
recente geschilpunten. Een poging de conflictanten elk een vertrouwenspersoon te laten kiezen 
mislulct. Tjerk blijkt zich in de weken daarna aan de afspraken te houden. Toch verschijnt Mieke 
niet op het tweede gesprek, volgens haar advocaat omciat zijn niet tegen de aanwezigheid van 
Tjerk kan. 
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De bemiddeling heeft tot enige weken vrecle geleid. Dat was aanzienlijk meer dan alle 
inspanningen gedurende de afgelopen jaren. Opgelost was bet geschil niet. Mieke was van plan 
haar woning te verkopen en naar een nieuwe huurwoning in bet dorp te verhuizen. Dat zou 
echter nog wel twee jar duren. De mediator vroeg zich af of sociaal weinig vaardige mensen 
wel voor mediation geschikt zijn. 

ZWL11: DE SNEL VERTROICICEN MEDEWERKSTER 

Baltema versus de gemeente Nooimwer 
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Wanda Baltema, een juriste, werkte als Taakelustercoordinator bij de gemeente Nooitmeer ten 
tijde van de reorganisatie van de afdeling war zij werlcte. Het was zwaar werk omdat zij en 
haar directe chef met te weinig middelen en mensen de reorganisatie tot een goed einde moesten 
brengen. Damp vertrok de chef en kwam een interim-hoofd hem vervangen. Dit leidde tot 
botsingen. Wanda Baltema lcreeg zo zeer last van stress dat het interim-hoofd haar wilde 
verplichten een hypno-therapie te volgen. Baltema weigerde en schakelde de gemeentesecretaris 
Minderhoud in. Minderhoud leek in het begin haar standpunt te delen mar veranderde na een 
gesprek met het interim-hoofd zijn mening. Een half jar later werd bet interim-hoofd door een 
andere interim-hoofd vervangen en nog een maand later werd Baltema ziek. Nooitmeer begon 
een dossier an te leggen, verzamelde verklaringen van andere ambtenaren (die voorts een 
verbod kregen om met Baltema te spreken). 

Gedurende het eerste jaar van haar ziekte zijn er enige gesprelcken, een psychologische-
en beroepskeuzetest en een mislukte procedure om haar te ontslaan. Verschillende deskundigen 
en instanties hebben uiteenlopende oordelen over de mate van arbeidsongeschiktheid. Uiteindelijk 
wil Wanda Baltema arbeidsaeschikt worden verklaard zodat zij (formed) haar ban weer kon 
opeisen. Die verklaring wordt medio 1997, na anderhalf jaar ziekte, met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 1997 afgegeven. Pro forma solliciteert Wanda, tenvijI de gemeente haar reintegratie 
met behulp van een arbeidspsycholoog zou bevorderen. Toch besluit Nooitmeer in de herfst 
1997 haar it ontslaan, hetgeen in november 1997 tot ontslag leidt. Baltema tekent tegen dit 
besluit bezwaar aan. 

Parallel daaraan zijn onderhandelingen begonnen. Wanda Baltema besluit dat zij nooit 
meer wilde werken en dus de gemeente "...het vel over de oren..." zou treklcen. Dit leidt ertoe 
dat Baltema, aldus de gemachtigde van de gemeente, steeds als de eindstreep in zich komt, 
nieuwe eisen stelt. Baltema is crop uit om met haar 45-sit, dus vijf jar later, met werken te 
kunnen stoppen. Dat wist iedereen. De gemeente wil haar echter Invijt en ziet met lede ogen de 
kosten voor rechtsbijstand en interim-vervanging maandelijks stijgen. 

De mediation start eind januari 1998 met een gemeenschappelijk voorgesprek en wordt snel met 
twee gescheiden gesprelcken met de conflictanten voortgezet. Er volgen onmiddellijk nog twee 
gemeenschappelijke gesprekken waarin vooral over de financiale regeling wordt gesproken. 
Andere onderwerpen zijn onder meer: de intentie om it pan solliciteren, een getuigschrift en 
een referent, ontslag per I december 1998 wegens reorganisatie en het afzien van een civiele 
procedure wegens verdwenen persoonlijke eigendommen. TenvijI de gemachtigde van de 
gemeente een steeds harder standpunt wil innemen, oordeelde Minderhoud dat enige 
toegeeflijkheid tijdens de mediation voor de gemeente goedkoper is dan de declaraties van 
duizenden guldens per maand en de noodzaak via een zeer dure interim-kracht de vacature 
Baltema niet definitief it vervullen. 

Men komt uiteindelijk tot een akkoord. 
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ZWLU: ESOTERISCH WONEN 

Bol en Dill versus de SWEW 

Ergens in een stad in de polder woont een groep aanhangers van de One World Movement die 
een eigen Woningbouwstichting hebben opgericht: de Stichting Woningbouw Esoterisch Wonen 
(SWEW). 

Het geschil ging tussen twee huurders van een woning (Bol en Dill) en SWEW, terwijl 
het onderliggend probleem de verstoorde communicatie tussen buren was. Het geschil kwam 
voor de kantonrechter. De huurders en SWEW (eiser) hadden beiden een advocaat ingeschakeld. 
SWEW claimt ernstige overlast door gedaagden: intimidatie en bedreiging van omwonenden, het 
toebrengen van lichamelijk letsel aan omwonenden, het veroorzaken van geluidsoverlast door 
bonken en hard schreeuwen (ook 's nachts), het spannen van draadjes voor deuren van 
omwonenden en het dichtstoppen van sloten. De buren waren reeds vertrokken en deze 
buurwoning bleek onverhuurbaar, een schadepost voor SWEW. Voorts was er een stnicturele 
huurachterstand van 2 maanden. Omdat bemiddelingspogingen door SWEW mislukten, hebben 
andere huurders SWEW verzocht Bol en Dill te ontruimen. SWEW bood aan de verhuiskosten te 
vergoeden. SWEW stond vrij machteloos omclat Bol en Dill vooral probleem met de Dharma-
gemeenschap hadden en met met SWEW. 

Bol en Dill verzetten zich tegen de ontruiming omdat er geen spoedeisend belang meer 
is. De problemen waren in 1994 ontstaan toen zij met de Dharma-familie braken. Bol en Dill 
ontkennen de aantijgingen en stellen dat juist zij kwalijk worden behandeld. Er zijn weliswaar 
vier jaar lang conflicten geweest maar sinds het vertrek van bun buren is het weer rustig. Zij 
willen bovendien niet vertrelcken omdat zij bun bedrijf aan huis hebben. En wat betreft de 
huurachterstand: er is een afbetalingsregeling. 

Daarop komt men overeen bemiddeling te beproeven. Er worden brieven geschreven wie 
als woordvoerder van het Dharma-dorp (van de buurt) zal optreden. Bol en Dill en SWEW 
noemen elk een kandidaat die aanvankelijk voor de ander niet acceptabel is. Uiteindelijk 
accepteert SWEW de kandidaat die de buren noemen. 

Op de peildatum van het onderzoek liep de mediation nog. 

ZWL13: EEN OPENING BU HEUPICLACHTEN 

Albertsma versus Lisv/GAK 

Albertsma (de eiser in de procedure) was medewerker in de postkamer bij metaalbedrijf Eisinga. 
Het geschil ging over de mate van aarbeidsongeschiktheid. De verweerder was de 
Bedrijfsvereniging voor de metaalindustrie en elektronische Industrie. Albertsma was als gevolg 
van heupklachten ongeschikt voor zijn werk in de postkamer. De historic laat zien dat ofwel zijn 
lichamelijke gesteldheid crop vooruit ging, ofwel de criteria binnen de WAO strenger werden: 
1973: Albertsma werd 80-100% arbeidsongeschikt geacht. 
1980: Herziening leidde tot een arbeidsongeschilctheid van 25-35%. 
1994: Verlies aan verdienvermogen wordt op 16,5% gesteld. 
1995: Intreklcing WAO-uitkering, omdat de arbeidsongeschilctheid onder het minimum van 

15% was gedaald. 
Tegen deze laatste beslissing uit 1995 stelde Albertsma beroep in. 

De behandelende orthopedische chirurg dr van Duuren stelde voor dat er een gesprek 
moest komen. Het gesprek kreeg vorm als mediation. 
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Op het eerste gesprek was dr van Duuren aanwezig, alsmede het echtpaar Albertsma, bijgestaan 
door mevrouw Buitelaar (Rechtskundige Dienst FNV), en namens het Lisv/GAK mevrouw 
Evens (afdeling bezwaar en beroep), verzekeringsarts Ferwerda en advocaat Geurtzen. Het 
eerste gesprek duurde een uur en de sfeer was prettig. Volgens de venveerder bood de wet geen 
ruimte jets voor Albertsma te doen. Dit standpunt werd mede ingegeven tilt angst voor 
precedentwerking. De rechter-mediator beaamde dit in algemene zin, terwijl mevrouw Buitelaar 
(FNV) het niet tegensprak. Daarop vroeg de rechter-mediator of er geen instrumenten waren om 
toch lets voor Albeitsma te doen. Plotseling begon mevrouw Evens (Lisv/GAIC) aan de (bmar) 
verzekeringsarts en de (ban) advocaat Icritische vragen te stellen. Daardoor ontstond een sfeer 
van 'samen ldjken naar mogelijkheden'. De verzekeringsarts stelde dat hij aanvankelijk de 
situatie te positief had gezien en steeds met dr van Duuren was meegegaan in het oordeel dat 
Albertsma een uitzonderlijk geval was. Daarop suggereerde de richter-mediator in welke 
richting wellicht een opening lag, hetgeen evenwel met enige aarzeling werd ontvangen. 

De betrokkenen kregen vervolgens het voorstel enig huiswerk te maken: nadenken over 
deze mogelijkheid. Mevrouw Buitelaar (FNV) sloot bij deze opening aan maar had ook ten 
aanzien van de berekening nog vraagpunten. Geurtzen, de advocaat van Lisv/GAK, zegde toe 
ook dit punt met te nemen. 

Op de peildatum van het onderzoek was de mediation nog niet afgerond. 

ZWL14: DE VERZAKELUIONG VAN DE WERKVOORZIENING 

Fenverda versus het Schap 

Het geschil had zijn wortels in een ver verleden toen de sociale werkplaatsen (SW) over 
voldoende middelen beschikten en de maatschappelijk werkers in dienst van het 
werkvoorzieningschap alle belangen van de SW-werknemers konden behartigen. In tijden van 
bezuinigingen werd een nieuwe directeur uit het bedrijfsleven aangetroklcen, beperkte de 
overhead het budget ingrijpend en moesten de taken worden doorgelicht. De komst van de 
nieuwe directeur leidde er mede toe dat de organisatie hierarchischer werd. De werkzaamheden, 
ook die van de maatschappelijk werker Ferwerda, werden tot de hard core beperlct: Ferwerda 
mocht de WSW-werknemers niet 'anger met prive-problemen bijstaan man moest zich tot bet 
bedrijfsmaatschappelijk werk beperken. Den taakversmalling leidde ertoe dat zijn part time 
collega een nieuwe taak Icreeg: preventie. Zij werd niet vervangen en Ferwerda moest het 
(formed l sterk ingeperkte) werk alleen doen. 

Johan Ferwerda kon zich niet in deze veranderingen vinden. Hij vond de veranderingen 
te ingrijpend. In de periode van 1995 tot 1997 liepen er in totaal zes procedures, over smaad en 
laster en tegen beslissingen over gedwongen verlof, ontzegging van toegang, het inzien van 
notulen van de bestuursvergaderingen, zijn ontslag en beslissingen omtrent wachtgeld. Fenverda 
had in elk geval de smaad-en-laster-zaak bij de Centrale Raad van Beroep gewonnen. De sfeer 
was grimmig en Fenverda zocht de publiciteit. Door de ontwik1celingen in de ontslagzaak, de 
stressgevoeligheid van Fenverda en de part time baan die hij elders had gevonden, bleef als 
belangrijk geschil de wijze van ontslag en de schadeloosstelling over. In gespreldcen wist men 
elkaar financieel niet te vinden. 

Tijdens de inlichtingencomparitie stelde de rechter mediation voor. Fenverda wist wat 
dat inhield, mr Eijsbouts, de gemachtigde van het Schap, niet. Met enige tegenzin stemde 
Eijsbouts in. 

Fenvenla kwam steeds zonder advocaat tenvij1 bet Schap door de directeur en de gemachtigde 
Eijsbouts werd vertegenwoordigd. Het eerste gesprek was gezamenlijk. Eijsbouts had een jonge 
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medewerkster meegenomen die notuleerde. Ferwerda had ciaar bezwaar tegen omdat dit 
notuleren de vertrouwelijkheid van de mediation bedreigde. Al tijdens het eerste gesprek bleek 
dat de enige oplossing een financiele was. Het tweede begon gezamen1ijk, gevolgd door een 
caucus. Aansluitend vatte de rechter-mediator de posities van partijen samen en concludeerde dat 
de standpunten te ver uit elkaar lagen. 

Ferwerda probeert nog via een brief aan het bestuur een regeling te treffen maar alweer blijkt 
het gat tussen vraag en aanbod te groot te zijn. De rechter zal in het geschil gaan beslissen. 

ASM: CONCURRENTIE IN VERZEICERING 

Koppers versus Hamminga 
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Koppers had 8 jaar voor Hamminga, een assurantietussenpersoon, gewerkt. Koppers werd in juni 
1997 op non-actief gezet. Hij zag dit als een (verlaat) gevolg van het aantreden van de nieuwe 
directeur, twee jaar eerder. 

In september 1997 werd het dienstverband via de kantonrechter ontbonden, met een 
overeenkomst inzake een afvloeiingsregeling en met een afspraak om binnen drie maanden enige 
resterende problemen te regelen, te weten 0 wat rente (ruimf 100), it') een resterend uit te 
betalen bedrag (enige duizenden guldens), iii) een concurrentiebeding: Koppers mocht zowel 
passief als actief geen contact met de voormalige relaties (deels vrienden en familie) 
onderhouden, en wel voor onbepaalde tijd, en iv) niet-nagekomen pensioenafspraken. Koppers 
hechtte vooral aan het opheffen van het concurrentiebeding, omdat hij eraan dacht voor zichzelf 
te beginnen (dat had hij in het verleden ook al eens gedaan). Voor Koppers van het geschil 
behoorlijk emotioneel, omdat hij bij voorbeeld meende dat Hamminga opzettelijk sommige 
overeengekomen betalingen te laat uitvoerde. 

Nadat Koppers op non-actief was gezet, bleven klanten (deels vrienden en familie) hem 
regelmatig op zijn huisadres bellen. Zijn huisadres stond ook op zijn zakelijke visitekaartje, 
terwijI Hamminga zijn relaties met van de veranderde situatie op de hoogte had gebracht. Dat 
leidde als het ware vanzelf tot overtreding van het concurrentiebeding. 

Eerst in november 1997 stuurde Hamminga een brief aan de klanten van Koppers om 
hen van de beEindiging van de dienstbetrekking op de hoogte te brengen. Hamminga 
constateerde vervolgens chat drie particuliere klanten hun relatie hadden verbroken. Hij eiste 
conform het beding in de arbeidsovereenkomst een boete van ca. 1 10.000 per klant. 

De advocaten van Hamminga en Koppers hebben in de periode september 1997-januari 
1998 diverse schikkingspogingen getlaan die elk zijn mislukt. Tenslotte spande Hamminga een 
kort geding aan met als eisen een verbod tot wegtrekken van klanten en drie maal de boete. Het 
kort geding diende begin februari 1998. De advocate van Koppers eiste in reconventie beperlcing 
van het concurrentiebeding tot 6 maanden. 

De vice-president probeerde tijdens het kort geding de partijen niet tot een schikking te 
bewegen maar vroeg of er nog meet geschillen waren, buiten de vorderingen in kort geding. 
Toen dat het geval bleek stelde de rechter mediation voor. Hamminga, Koppers en hun 
advocaten waren overrompeld door het voorstel. De rechter gaf uitleg en informatiemappen. De 
betroldcenen gingen alckoord. 

De advocaten kozen de mediator in onderling overleg. Reeds na het eerste gesprek met 
alle betrokkenen (met drie keer een caucus) bereikte men overeenstemming. Men was 
opgewonden: "We zijn er uit!!" Voor de advocaten restte slechts de nadere uitwerking van de 
financiele afspraken. 



bijlage 2: onderzoeluvragen 

BIJLAGE 2: ONDERZOEKSV'RAGEN 

I. De vragen uit het onderzoeksvoorstel: 

1. 	De opzet en inrichting van de experimmen: 
Wat is het doel en de aanleiding geweest voor het starten van de 
experimenten? 
Binnen welk institutioneel kader (in welke bestaande omgeving) worden de 
experimenten ingepast en onder welke startcondities (bijvoorbeeld: in termen 
van projectstructuur, personele bezetting, kosten) zijn de experimenten 
opgezet? 
Op welke wijze wilde men kennis genereren over mogelijkheden van 
bemiddeling? 

• • Welke 'stakeholders' (belanghebbenden) zijn betroldcen geweest bij de 
voorbereiding en de uitvoering van de experimenten en welke verwachtingen 
leven er bij deze stakeholders ten aanzien van de experimenten? 

• Welke functionaris bemiddelt? 
• Welke rol is in de bemiddeling weggelegd voor de rechter? 

2. 	De werkwijze van het bemiddelingsaanbod: 
- Algemeen: 

Hoe functioneren de experimenten? 
Wat is de omvang van de experimenten (in termen van: aantal zaken, 
typen zaken, kenmerken van partijen en dergelijke)? 

- De verwijzing: 
Door wie, op welke wijze en op welke gronden worden zaken ter 
bemiddeling geselecteerd? 
In welke mate en op welke wijze wordt aan partijen bekend gemaakt 
dat bemiddeling mogelijk is? 
Hoe reageerde partijen op deze bekendmaldng? Op welke gronden 
kozen partijen voor mediation? (Was men eenstemmig? Welke 
venvachtingen leefden er?) 

Het verloop van de bemiddeling: 
Hoe verloopt het bemiddelingsproces? 
Op welke wijze wordt een bemiddelaar geselecteerd? 
Hoe treedt de bemiddelaar op? 
Welke partijen waren betrokken, wat was hun opstelling? 
Was er sprake van gelijkheid/ongelijkheid tussen partijen? Werd 
ongelijkheid gecompenseerd? Op welke wijze? 
Welke derden (hulpverleners, advocaten, anderen) waren betrokken, 
wat was hun opstelling? 
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Op welke wijze eindigde een bemiddeling? 
Op welke wijze spelen rechtsnormen een rol bij het verloop van de 
bemiddeling? 
Wie draagt de kosten? 

II. Aanvullende vragen, geformuleerd tijdens de loop van het onderzoek: 

A. Welke barrieres in de verwijzing naar bemiddeling kunnen worden begrepen als 
voordcomend uit de mind set van betrokkenen? 

- Welke kenmerken van een geschil of van partijen bij dat geschil betrokken 
beschouwen doorvenvijzers (buro-juristen en rechters) als indicatie om 
verwij zing niet ter sprake te brengen? 

'. De duurzaamheid van ten °Mounts voor ten geschil tan op verschillende margeren worden 
poperationaliseerd. Vennoedelific is subjectieve tevmdenheid van panijen an hun raaddieden eon • 
redelijke indicatie dat men het geschil Met opnieuw zal willen uitvechten. 
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3. De resultaten: 
In welke mate geven de experimenten gestalte an de criteria die in het 
gedachtengoed (pure model) van de bemiddeling centraal staan (zoals: 
dejuridisering, compensatie van sociale ongelijkheid tussen partijen, maat-
oplossing, duurzame oplossing van geschillen i)? 
In welke mate wordt voldaan aan de additionele eisen (zoals: toegang tot de 
rechter, toegang minder draagkrachtigen, ongelijkheidscompensatie, 
onpartijdige mediation) zoals die door de verschillende stakeholders worden 
gesteld? 
Hoe beoordelen de betrokken actoren het bemiddelingsproces? 
In welke mate zijn de experimenten als geslaagd te bestempelen? Is er een 
overeenkomst gesloten? Welke andere indicaties voor overeenstemming 
tussen partijen, en de duurzaamheid, daarvan zijn er? 
Waar doen zich in de huidige pralctijk van conflictbemiddeling barrieres voor 
en waar doen zich kansen voor? 
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen afhandeling van een zelfde 
zaak via de trajecten van mediation en van rechterlijke afdoening? 

4. Verklarende factoren, aanbevelingen 
In welke mate 'airmen de verschillen in opzet tussen de experimenten de 
verschillen in resultaten verldaren? 
Welke andere verklaringen kunnen worden gegeven voor de gevonden 
resultaten? 
Welke inzichten lcunnen worden geextrapoleerd naar andere situaties? 
Welke aanbevelingen kunnen op basis van dit onderzoek worden gedaan voor 
de inrichting van bemiddelingsmogelijkheden in de Nederlandse 
rechtspraktijk? 
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- Welke kenmerken van een geschil of van partijen bij dat geschil betrokken 
beschouwen doorverwijzers als indicatie om de mogelijkheid van verwijzing 
wel ter sprake te brengen, maar daar uiteindelijk niet toe te adviseren? 
- Welke aspecten van de eigen professionele rol zijn voor de doorverwijzers 
reden om de mogelijkheid van verwijzing niet ter sprake te brengen of niet te 
adviseren? 
- Welke redenen geven partijen en hun raadslieden of adviseurs om geen 
bemiddeling te overwegen? 

B. Welke barrieres in de verwijzing naar bemiddeling kunnen worden begrepen als 
voortkomend uit de handelingsomgeving van betroldcenen tijdens die 
verwijzingsfase? 

- Kunnen aan de regelgeving van het juridisch veld waarin het geschil wordt 
ondergebracht, obstakels worden ontleend die een verwijzing naar 
bemiddeling bemoeilijken? 
- Kunnen in de organisatorische opzet van de experimenten obstakels worden 
waargenomen die verwijzing naar bemiddeling bemoeilijken? 

C. Indien wenselijk, op welke wijze kunnen de barrieres in de verwijzing naar 
bemiddeling worden geslecht? 

- Wie van de betrokkenen controleert of identificeert zich met de 
geconstateerde barrieres? 
- Is het mogelijk in overleg met die betrokkenen de barrieres te slechten? 
- Welke barrieres vallen buiten het bereik van de eerste subvraag? 
- Is het mogelijk deze barrieres te slechten? 

D. Indien wenselijk, op welke wijze Ian de verwijzing naar bemiddeling worden 
verbeterd? 

- Welke mogelijkhalen zijn (denkbaar) om de mind set te veranderen in de 
zin dat betroldcenen meer open staan voor de mogelijkheden van verwijzing 
naar mediation? 
- Welke organisatorische ingrepen zijn nodig om de verwijzing naar 
bemiddeling te verbeteren? 
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BIJLAGE 3: ADDITIONELE GEGEVENS VERWIJZEN 

Hieronder nemen wij een deel van ons empirische materiaal op, waarbij wij in de 
titel van de paragraaf het overeenkomstige paragraafnummer in het rapport 
vermelden. 

1 Spreekuur-adviezen ADR: Het Bossche inloopspreekuur (4.1.1) 

De Bossche registratie Spreekuur-adviezen ADR bevat belangrijke informatie: op de 
formulieren geven de juristen namelijk aan waarom niet tot ADR/mediation is 
overgegaan (twee keer twee redenen opgegeven): 

Tabel 1: Redenen tegen mediation (inloopspreekuur) (Den Bosch) 

1 Nog geen conflict, informatiebehoefte 
2 Tegenpartij onbuigzaam 	 4 

Klant onbuigzaam 	 7 
Conflict te scherp 	 6 

2 

17 

3 Een puur financiele afwikkeling 	 3 
4 Rechten zeker stellen 	 1 
5 Juridische procedure 	 1 
6 Eerst een andere bemiddelingspoging 	 6 
7 Ter overweging meegegeven 	 44 
8 Geen doelgroep van het Buro 	 24 
9 	Onduidelijk 	 1 

99 

2 De oorspronkelijke Arnhemse registratie ('geregistreerde zaken') (4.1.2) 

In Arnhem startte men aan het begin van het experiment met een kort 
registratieformulier dat open antwoordmogelijkheden bood. Wij hebben de 
verschillende redenen uit deze oorspronkelijke zelfregistratie onder elkaar gezet en 
hier en daar gescoord als ze regelmatig bleken voor te komen. De cijfers tussen 
haakjes geven deze frequentie ann. 

Aangezien slechts een heel beperkt deel van de opgegeven redenen in vaste 
categorieZn van de latere korte registratie passen, hebben wij de meeste redenen in 
door ons geformuleerde criteria ondergebracht. De argumenten die hieronder 
voorkomen, keren ook in de andere paragrafen van hoofdstuk 4 terug. 

Criterium I: `Strikt oordeel van buro-jurist' 
- 	"ongeschilct" (15) 
- 	"wel besproken, maar door mij niet geschikt geacht voor adr" 
- 	"onmogelijk" 
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"puur juridisch geschil" 
"zal niet slagen" 

- 	"wel besproken maar onvoldoende indicatie en te kostbaar" 
Dit eerste criterium heeft betrelcking op redenen die tot het strikte oordeel van de 
Arnhemse buro-juristen zijn terug te voeren. 

Gruen= 2: 'Kenmerken wederpartil 
"Werkgever/wederpartij zal naar verwachting (buro-jurist) niet willen" (7) 
"ik daar gezien de houding van de werkgever geen hell in zie" 
"eerder bemiddelingsvoorstel door werkgever al afgewezen" 
"werkgever is een schurk" 
"wederpartij heeft advocaat ingeschakeld" 
"wg wil niet terugkomen op ontslag" (4) 
"wederpartij wil geen 100 gulden betalen" (enlcele malen) 
"Verhuurder aangeeft niets met het ByR te maken wil hebben (in het 
huurcontract staat een verbod om ByR in te schalcelen)" 

Criterium 3: Tenmerken client/relatie partijen' 
- 	"client niet in staat is zijn belangen behoorlijk waar te nemen" (3) 
- 	"client niet in staat is de eigen belangen behoorlijk te verdedigen toy grotere 

bedrijr 
- 	"angst voor wederpartij" 
- 	"client is niet in staat met wederpartij gesprekken te voeren" 
- 	"partijen te ongelijk" (3) 
- 	"niet besproken want partijen hebben geen context meer met elkaar" 
- 	"verstoord contact tussen partijen, dus geen adr voorgesteld" 
- 	"client spreekt geen Nederlands, arbeidsrechtelijke relatie zal binnenkort toch 

wel eindigen" 
- 	"client en wederpartij spreken alleen chinees" 
- 	"Client/huurster is ROA (vooral een taalprobleem)" (asielzoekster) 
- 	"partijen willen via kantonrechter uit elkaar" 

Criterium 4: 'Kerunerken verloop/geschil' 
- 	"onderhandelingsruimte client is te beperlct" 
- 	"er is geen win-win situatie it bedenken" 
- 	"eerder overleg leidde tot niets" 
- 	"heeft geen zin want het gaat om een collectief ontslag wegens reorganisatie 

aangevraagd bij RBA" 
- "te gering belang" (3) 
- 	"er al juridisch inhoudelijk was gecoffespondeerd" 
- 	"er al een incassobureau is ingeschalceld (huur)" 
- "er wordt meteen een toevoeging aangevraagd" 
- "moet snel op gereageerd worden, wg heeft al advocaat ingeschakeld" 
- "wg heeft al advocaat ingeschakeld en ontbinding al in werldng gezet" 

Criterium 5: 'Opvattingen client' 
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"client ziet er geen heil in" (4) 
"client geeft het geen enkele kans van slagen" (2) 
"client ziet er geen heil in, denIct niet dat met werkgever te praten valt" (3) 
"client wil niet gezien de onredelijke opstelling van wg" 
"client wil procedure voeren" 
"client wil dat ik er zoveel mogelijk geld uithaal" 
"client wil geen adr, ziet meer in de behartiging van zijn uitsluitend financiele 
belangen" 
"client wil weg bij die werkgever" (4) 
"client wil niet met wg praten" 
"client wil geen water bij de wijn doen" 

- "client wil deslcundige tegen verhuurder laten zeggen dat grond voor opzegging 
ontbreekt" 

- "client wil dat verhuurder door ons wordt geInformeerd over de wettelijke 
bescherming van client" 

- "client wil dat jurist wg er op wijst dat een ontslagvergunning nodig is" 
"deslcundige moet wg wijzen op CAO-verplichtingen" 

- "client wil niets betalen, geeft voorkeur aan 30 gulden traject" (8) 
Bij dit criterium 5 zijn de antwoorden opgenomen waaruit (met enige goede wil) 
blijkt dat de optie van mediation met de client is besproken. De redenen die in de 
overige criteria zijn opgenomen, lijken grotendeels het oordeel van de buro-jurist te 
bevatten. Hoewel in dit criterium het standpunt van de client is weergegeven, wordt 
niet duidelijk of dit een standpunt na informatie over mediation en dus een standpunt 
tegen mediation is, danwel of de client zonder verder gesprek een andere optie 
verkoos. 

3 Het expliciete standpunt van de Bossche client (4.1.3) 

Uit de tabel 4.3 in paragraaf 4.1.3 van het rapport blijkt dat ruim 90% van de 429 
Bossche gegevens over de wenselijkheid of haalbaarheid van mediation bij 
`geregistreerde zaken' op het oordeel van de buro-jurist berustte. Interessant is een 
overzicht waarom na overleg met de client ertoe is besloten van mediation af te zien. 
De buro-juristen vermelden als reden dat 

"wg jur. proc. reeds startte." 
- "juridisch te gecompliceerd." 
- "inmiddels te veel gejuridiseerd." 
- "relatie te zeer verstoord." 
- "vlgs. client wg niet voor rede vatbaar was." 
- "eerst bezwaar gemaakt wordt tegen de schorsing. Standpunt wg wordt 

afgewacht." 
"betrokkene was in eerste instantie te agressief om de diverse gerezen 
problemen met zijn wg. te bespreken. Het probleem kwam er in wezen op neer 
dat naar de mening van de wn. de wg geen respect voor hem toonde. Dus een 
zaak die zich bij uitstek leent voor mediation. Naderhand gaf wn. aan sowieso 
niet bij deze wg te willen werken." 
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"op juridische gronden wordt de geldigheid yid opzegging bestreden." 
"client dat nog niet wil." 
"als mogelijkheid met client besproken." 
"wg wil niet. vindt f 100 vooralsnog te duur. Evt. na eerste gesprekken die 
niet tot overeenstemrning leiden." 
"zinloos vlgs client gezien opstelling wg." 
"'client wil per se niet." 
"volgens client rabiate wg." 
"wg volgens client absoluut filet voor reden vastbaar is." 
"client is gewezen op mogelijkheid ADR. Heeft dat in overweging genomen." 
"te gejuridiseerd." 
"client aangaf via EvR belangen behartigd te willen hebben." 
"vlgs client zinloos, gezien opstelling wg en: 

weinig werk 
- 	prestige?" 
"aanvr-aag bij GAB is ingediend; verweer is geboden." 
"onderliggend feitencomplex nog niet volledig helder is. Van Dispute is nog 
geen sprake." 
"dit m.i. in een later stadium evnt. beter kan." 
Geen nadere reden ingevuld (2 maal). 

In de telcst in paragraaf 4.1.3 hebben wij dew antwoorden in categorieen venverkt. 

4 De Uitgebreide regisbutie: (bijna) naar mediation verwezen zaken (4.1.4) 

In Tabel 2 staan de scores van de (bijna) naar mediation verwezen geschillen van het 
Etossche Buro voor Rechtshulp vermeld, met tussen haakjes de maximale score. De 
cursief gedrukte nummers in de eerste regel duiden op een geslaagde verwijzing. 

Tabel 2: Indicaties Buro-mediations (Den Bosch) 

ADR1 	ADR2 ADR3 ADR4 ADR5 
POSITIEF 
Duurzaamheid relatie (1) 	1 	1 	1 	1 	1 
Duur conflict (1) 	 0 	1 	0 	1 	1 
Gelijkwaardigheid (2) 	 1 	2 	1 	1 	2 
Onderhandelingsruimte (2) 	1 	2 	1 	2 	2 
Gewenste snelheid (2) 	2 	1 	1 	1 	2 
Commitment partijen (1) 	1 	1 	1 	1 	0 
Complexiteit (1) 	 1 	1 	1 	0 	0 

-- 	-- 	-- 	-- 	-- 
TOTAAL 	 7 	8 	6 	7 	8 

Duur gesprek client 	 120 	30 	30 	15 	? 
Idem tegenpartij 	 60 	30 	20 	20 	? 
Bereid follow up 	 ja 	ja 	7 	ja 	7 
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In Tabel 3 zijn dezelfde gegevens voor het Buro voor Rechtshulp Arnhem 
opgenomen. 

Indicaties Buro-mediations (Arnhem) 

Geschil: 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 

POSITIEF 
Duurzaamheid relatie (1) - 	1 	0 	1 	1 	0 	1 	1 	1 	1 	- 	0 
Duur conflict (1) 	- 	0 	1 	1 	1 	0 	1 	1 	1 	0 	- 	0 
Gelijkwaardigheid (2) 	- 	0 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	1 	2 	- 	2 
Onderhandelingsruimte (2)- 	0 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	1 
Gewenste snelheid (2) 	- 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	2 	- 	2 
Commitment partijen (1) - 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	1 
Complexiteit (1) 	 - 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	- 	0 
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SUBTOTAAL 	 ? 	3 	4 	5 	7 	4 	7 	6 	7 	8 - 	6 

NEGATIEF 
Strafrecht dreigt (3) 	- 	- - - 	3 	- 	- 	- 
Executoriale titel (3) 	- 3 	_ _ 	_ _ 	- 	- 	- 	- 	- 
Precedentwerking (3) 	- _ _ - _ _ - _ - - - 

— -- — -- _ — — -- _ -- — 

,IM. 	 •••• 	 MP 

TOTAAL 	 ? 0 4 5 4 4 	7 	6 	7 	8 	- 	6 
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BULAGE 4: DESKUNDIGENFORUM 

S7'ELLINGEN 

Thema I: Mediation-Rijpheid 

1 Er zijn kansloze/kansvolle zaken die voor een rechter met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid worden verloren/gewonnen, zodat pogingen tot 
schikken en medieren zinloos zijn. 

2 De financiele winst voor werkgevers bij een snelle beeindiging van een 
dienstverband of oplossing van een arbeidsgeschil is zo groot, dat juist op dit 
gebied de grootste kansen voor mediation liggen. 

3 Bestuursrechtelijke geschillen kennen een grotere precedent-werking en zijn 
daarom voor mediation minder geschilct. 
Of: 
De algemene discretionaire bevoegdheid van bestuursorganen staat mediation 
geenszins in de weg. 
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4 Rechters verwijzen slechts zaken naar mediation, indien zij inzien dat de 
advocaat van de eiser de procedure 'int armoede' is begonnen en dus de relatie 
tussen vordering en geschil nauwelijks bestaat. 

5 De repeat player (advocaat, gemachtigde) kan op den duur (evenals met een 
rechter) met de mediator een informele relatie krijgen waardoor het beeld van 
de gelijlcwaardigheid van partijen tijdens de mediation en dus van de 
neutraliteit van de mediator wordt vertroebeld. 

6 Indien mediation eerst tijdens de comparitie wordt voorgesteld, leidt dit bij 
professionele betrokkenen ertoe dat zij het gevoel krijgen hun werk voor niets 
te hebben gedaan. 

7 Indien het partijen duidelijk wordt (gemaakt door de rechter) dat de 
rechtspositie, de bewijsrechtelijke positie en/of de financiele consequenties 
weinig rooskleurig zijn, maalct dit partijen rijp voor (schikken en) mediation. 

8 Door het starten van een juridische procedure geven de conflictanten het 
geschil uit handen, waardoor een appel om de oplossing weer in eigen hand te 
nemen (mediation) mosterd na de maaltijd is. 
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9 Hoewel complexe sociale geschillen zich in principe zeer goal voor mediation 
lenen, zijn daarbij soms personen betrolcken die door hun gebrek aan 
vaardigheden zowel in dergelijke complexe sociale geschillen terechtkomen als 
niet zelf(standig) een verantwoorde oplossing lcunnen bereiken. 

10 leder geschil is in iedere Jose geschila voor mediation. 

Thema 11: De Meerwaarde van Mediation 

1 De professionele attitude van rechters, advocaten en buro-juristen is op 
schikken gericht, tenvfil schiklcen in feite ook tijdens de mediation wordt 
nagestreefd, zodat de meenvaarde van mediation zeer gering is. 

2 Mediation is goedkoper dan de traditionele juridische afdoening, omdat 
verschillende deelproblemen tij dens de mediation in den keer worden opgelost 
en hoger beroep uitblijft. 

3 Het tijdsverlies is een zeer negatieve pralc-tijkervaring wanneer het voorstel tot 
mediation na een jaar komt en wanneer het na een mislukte mediation 
nogmaals een jar duurt voordat de rechter oordeelt. 

4 Een zekere traagheid is bij mediation geboden zodat de conflictanten hun 
pertinente standpunten leren te verlaten. 

5 De model-matige neutraliteit en passiviteit van de mediator als `inhoudsloze 
procesbewaker' schept een onwerkelijk beeld: 
- 	een op het specifieke terrein ondeskundige mediator Icon geen zinvolle 

bijdrage aan de oplossing van een geschil leveren; 
- 	opvattingen omtrent de redelijkheid en billijkheid verschillen per 

conflictant (en per mediator); en 
de mediator hoeft zich niet tot het juridische geschil te beperken maar 
kan zelf alterrzatieve oplossingen bedenken en voorstellen. 

6 Tijdens de mediation kan de historie ter tafel komen. 

7 Mediation is vooral oplossingsgericht, zonder de juridische gevangenis'. 

8 De caucus kan uitsluitend geed werken als de conflictanten daarbij het 
achterste van hun tong laten zien. 

9 Ondanks (nakoming van) de belofte tot geheimhouding zal het mislukte 
compromis feitelijk het uitgangspunt bij volgende onderhandelingen zijn. 

10 Conflictanten hopen dat danlczij mediation ook bij een definitieve beeindiging 
van de relatie de (sociaal-)psychologische 'schade' !can worden goedgemaakt 
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(zo al geen happy end dan toch in elk geval een einde dat emotionele berusting 
met zich brengt). 

Thema III: VerwUzen naar Mediation 

1 De doorsnee rechtsbijstandverlener is niet .genegen in een zaak een collega als 
mediator in te schakelen, omdat zullcs op eigen falen met het oog op schikken 
wijst en dus een testimonium paupertatis voor de eigen beroepsmatige kwaliteit 
inhoudt. 

2 Van een buro-jurist Ian niet worden gevergd dat deze diens client aan een 
mediator uit handen geeft, omdat de buro-jurist conform de richtlijnen van het 
departement zijn (zwaldce) client niet mag bijstaan, terwijl de bijstand aan 
zwaldce clienten het sociaal-politieke uitgangspunt van de buro's voor 
rechtshulp is. 

3 Het mag niet verbazen dat de buro-juristen slechts met moeite tegenpartijen 
bereid vinden op een voorstel tot mediation in te gaan, omdat de buro-juristen 
als partijdige adviseurs bekend staan. 

4 Voor conflictanten met een toegevoegd rechtsbijstandverlener en 'gratis 
admissie' is mediation onaantrekkelijk indien daarvoor de tarieven van de 
NOvA en NMI moeten worden betaald. 

5 Indien de Raad voor Rechtsbijstand of rechtsbijstandverzekeraars niet van de 
meerwaarde (dus geringere kosten) van mediation zijn overtuigd, dient daaraan 
veel aandacht te worden besteed, en wel met kwantitatieve argumenten. 

6 Een fixed fee per zaak (zoals bij sommige rechtsbijstandsverzekeraars en in 
feite ook de honorering van de Buro's voor Rechtshulp) maakt het voor een 
rechtsbijstandverlener aantrekkelijk om het snelle mediation traject te volgen 
(zo ook bij de pars quota litis). 

7 Bij een poging naar mediation te verwijzen is het noodzakelijk met de 
advocaten en andere adviseurs rekening te houden, omdat deze 
- 	geen directe relatie met de sociaal-psychologische context van het geschil 

hebben; 
- 	geen financieel belang bij mediation hebben; 
- 	op basis van deskundigheid en sociaal-economische verschillen een 

aanzienlijke invloed op de beslissingen van de conflictant hebben. 

8 Het voorstel tot mediation moet veel eerder en schriftelijk worden gedaan, 
liefst door een neutrale verwijzer, zodat de conflictanten uitvoerig het voorstel 
lcunnen afwegen. 
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9 Een aanbod tot mediation heeft meer kans van slagen indien de conflictanten 
tijdens de comparitie voor het eerst met het betreffende voorstel (gesteund door 
de rechter) worden geconfronteerd (voor het blok gezet). 

10 De betrokkenen (conflictanten en rechtsbijstandverleners) durven een voorstel 
tot mediation niet af te slaan, omdat zij ervan uitgaan dat een weigering een 
eventueel latere procesrechtelijke positie verzwalct. 
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