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Het ministerie van Jusitie heeft vanaf april 2005 
twee beleidsmaatregelen ingevoerd om het 
gebruik van mediation te bevorderen. Ten eerste 
zijn verwijzingsvoorzieningen naar mediation 

ingevoerd bij het Juridisch Loket en de 
rechtspraak. Dit houdt in dat deze organisaties 
aan partijen kunnen voorstellen hun zaak door te 
verwijzen naar mediation. Ten tweede zijn twee 
soorten financiële voorzieningen voor partijen 
beschikbaar die tegemoetkomen in de kosten van 
mediation. Partijen die in aanmerking komen voor 
gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen een  

 

Box 1   Belangrijkste bevindingen 

• In de periode 2005-2007 gingen klanten van 
het Juridisch Loket niet in op 66% van de 
mediationvoorstellen 

• Partijen gingen niet in op minstens 80% van 
de mediationvoorstellen van de rechtbank 
Zwolle-Lelystad 

• Bij het Juridisch Loket waren de belangrijkste 
redenen van partijen om niet in te gaan op een 
mediationvoorstel gebrek aan 
onderhandelingsbereidheid en gebrek aan 
onderhandelingsruimte. 

• Bij de rechtbank Zwolle waren de belangrijkste 
redenen om niet in te gaan op een 
mediationvoorstel gebrek aan 
onderhandelingsruimte en de behoefte aan een 
gerechtelijke uitspraak. 

 • Bij het Juridisch Loket was in familiezaken het 
conflict vaker te ernstig geëscaleerd voor 
mediation dan in andere soorten zaken. 

• Bij de rechtbank was een tekort aan vertouwen 
tussen partijen vaker een reden om niet aan 
mediation te beginnen in civiele zaken dan in 
andere zaken; in bestuurszaken zijn de 
onderhandelingsruimte en procedurele 
bezwaren vaker een reden om niet aan 
mediation te beginnen dan in andere zaken. 

• Ondanks een welwillende houding tegenover 
mediation zien bestuursorganen ook bezwaren 
van mediation, omdat er niet altijd ruimte voor 
is en omdat mediation niet altijd de meest 
efficiënte oplossing is. 
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mediationtoevoeging aanvragen. Wanneer partijen 
een mediationtoevoeging ontvangen, betalen partijen 
een vastgestelde eigen bijdrage voor de eerste vier 
uur mediation. Afhankelijk van de draagkracht van 
een partij, betaalt een partij nogmaals de 
vastgestelde eigen bijdrage voor de volgende vier 
uur mediation als de mediation langer duurt. In 2006 
was de eigen bijdrage € 45 en in 2007 € 46. Partijen 

die via de rechtspraak naar mediation worden 
verwezen en geen toevoeging ontvangen kunnen 
gebruik maken van een stimuleringsbijdrage. 
Hierdoor kunnen partijen 2,5 uur gratis gebruik 
maken van mediation. De minister van Justitie heeft 
de Tweede Kamer een evaluatie van de 
beleidsmaatregelen ten aanzien van mediation 
toegezegd. In dit kader monitort het WODC de  

 

Figuur 1   Stroomschema mediationvoorstel bij Juridisch Loket en rechtbank 
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ontwikkelingen van deze beleidsvoorzieningen en de 
resultaten van de verwezen mediations. In 2007 en 
2008 verschenen tussenrapportages die een 
cijfermatig inzicht geven in de ontwikkeling in het 
aantal verwezen mediations. Dit factsheet behoort bij 
de mediation monitor.  
Dit factsheet is één van de twee factsheets (2009-2 
en 3) die onderzoek naar het proces van verwijzing 
naar mediation beschrijven. Dit factsheet benadert 
een mediationvoorstel vanuit het perspectief van 
partijen en beschrijft hoe vaak partijen niet ingaan 
op mediationvoorstellen bij het Juridisch Loket en de 
rechtspraak en de redenen waarom partijen dat niet 
doen. Het kan ook voorkomen dat een mediation niet 
start ondanks dat beide partijen akkoord zijn gegaan 
met het mediationvoorstel (zie figuur 1). Factsheet 
2009-2 gaat hier dieper op in. Beide factsheets 
dragen bij aan inzicht in de effectiviteit van de 
verwijzingsvoorzieningen. Dit factsheet richt zich op 
de volgende vier vragen met betrekking tot 
mediationvoorstellen bij het Juridisch Loket en de 
rechtspraak: 
1 Hoe vaak gaan partijen niet in op een 

mediationvoorstel? 
2 Hoe vaak leiden aanvaarde mediationvoorstellen 

uiteindelijk toch niet tot een mediation? 
3 Welke redenen hebben partijen voor het afslaan 

van een mediationvoorstel?  
4 Welke factoren hangen samen met het wel of niet 

aanvaarden van een mediationvoorstel? 
 
Mede aan de hand van gegevens uit de 
tussenrapportages is berekend hoe vaak partijen niet 
ingaan op een mediationvoorstel. Gegevens over de 
motieven om een mediationvoorstel af te slaan zijn 
bij het Juridisch Loket landelijk geregistreerd voor 
elke tweede partij (wederpartij van een partij die een 
mediationvoorstel heeft geaccepteerd). Bij de 
rechtspraak zijn geen landelijke gegevens 
beschikbaar, wel heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad 
sinds 2005 afwijzingsmotieven bijgehouden. Verder 
zijn verdiepende interviews gehouden met 
vertegenwoordigers van enkele bestuursorganen die 
vaker een mediationvoorstel ontvangen (zie ook box 
2). 

Mediationvoorstel 

Onder mediationvoorstel verstaan we in dit 
onderzoek dat één of beide conflictpartijen door (een 
medewerker van) het Juridisch Loket of door een 
rechtbank de mogelijkheid voorgelegd krijgen om 

hun conflict via mediation op te lossen. Bij het 
Juridisch Loket en de gerechten kunnen partijen ook 
zelf het initiatief voor mediation nemen; in dit 
onderzoek beschouwen wij dat niet als een 
mediationvoorstel.  
Een mediationvoorstel kan op verschillende manieren 
tot stand komen (figuur 1). Bij het Juridisch Loket 
komt meestal eerst één van de conflictpartijen, als 
klant, naar het loket om informatie in te winnen hoe 
zijn of haar conflict opgelost zou kunnen worden. 
Wanneer een medewerker van het loket inschat dat 
mediation tot de mogelijkheden behoort, kan deze 
dat voorstellen aan de klant. Pas als deze klant 
akkoord is met mediation, zal het Juridisch Loket de 
andere conflictpartij(en) benaderen om mediation 
voor te stellen. Bij gerechten krijgen beide partijen 
het mediationvoorstel min of meer gelijktijdig. Bij de 
gerechten kan het voorstel om een zaak door te 
verwijzen naar mediation op twee verschillende 
manieren worden gedaan: a) schriftelijk of b) 
mondeling door de rechter op zitting. Een schriftelijk 
voorstel wordt meestal vroeg in de procedure 
gedaan, maar kan ook later in de procedure nog 
voorkomen. Bij het Juridisch Loket en bij de 
gerechten zijn medewerkers en rechters getraind om 
te kunnen beoordelen wanneer een conflict zich leent 
voor mediation en dus aan partijen voorgesteld kan 
worden om het conflict door te verwijzen naar een 
mediator.  

Hoe vaak gaan partijen niet in op een 

mediationvoorstel? 

Uit de literatuur is bekend dat partijen aan mediation 
beginnen bij 5 tot 50% van de zaken waarin is 
voorgesteld om het conflict op te lossen via 
mediation (o.a. Baas, 2002; Charkoudian & Wilson, 
2006). 
In de periode 2005-2007 werd mediation in 13.554 
zaken voorgesteld bij het Juridisch Loket; 4.628 van 
deze zaken werden verwezen naar mediation (Guiaux 
& Tumewu, 2008). Bij het Juridisch Loket ging dus 
minstens één van beide partijen niet in op het 
mediationvoorstel in 66% van de zaken. 
In de periode 2005-2007 werden bij rechtbank 
Zwolle ten minste 658 voorstellen afgeslagen door 
één of beide partijen.  Dit betreft voornamelijk 
schriftelijke voorstellen, en een klein deel voorstellen 
door een rechter op zitting. Omdat het niet zeker is 
of alle mediationvoorstellen die een rechter op zitting 
doet ook geregistreerd zijn, is het precieze aantal  
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Box 2   Gegevens over redenen om mediation af te slaan 

Juridisch Loket 
In 2007 hebben medewerkers van de 31 
vestigingen van het Juridisch Loket gegevens 
bijgehouden over verwijzingen naar mediation in 
het webtop-systeem. In dit systeem wordt onder 
andere geregistreerd hoe vaak mediation is 
voorgesteld en hoe vaak dat voorstel werd 
afgeslagen. In dit systeem is ook bijgehouden wat 
de reden van het afslaan van een 
mediationvoorstel was van de wederpartij van 
klanten die een mediationvoorstel hebben 
geaccepteerd. In 2007 zijn 4.248 voorstellen 
afgeslagen. In de webtop is van 1.529 partijen die 
in 2007 een mediationvoorstel ontvingen 
geregistreerd waarom ze niet op het voorstel 
ingingen. Van 36% van de afgeslagen zaken is dus 
de reden van afslaan geregistreerd. 
 
Rechtbank Zwolle-Lelystad 
Er zijn geen landelijke gegevens beschikbaar over 
motieven van partijen om niet op een 
mediationvoorstel in te gaan. De rechtbank 
Zwolle-Lelystad (hierna: rechtbank Zwolle), die 
een andere manier van verwijzen heeft dan de 
meeste andere rechtbanken, heeft in de periode 
2005 tot en met december 2007 in dossiers van 
zaken, waar mediation is voorgesteld maar geen 
mediation startte, bijgehouden waarom partijen 
niet op het voorstel zijn ingegaan. 
Er zijn in totaal 689 dossiers van zaken waar het 
mediationvoorstel werd afgeslagen of waar de 
mediation niet startte ondanks een geaccepteerd 
voorstel. In 315 dossiers is niet aangegeven 
waarom partijen niet zijn ingegaan op het 
mediationvoorstel (46%). In bestuurs- en 
belastingzaken ontbreekt vaker de onderbouwing 
dan in civiele zaken (52%, 47% vs 31%). Er 
blijven 374 dossiers over waarin wel een motivatie  

 is gegeven waarom niet op het voorstel werd 
ingegaan. Dit betreft 115 civiele zaken, 179 
bestuurszaken en 80 belastingzaken.  
De dossiers bevatten een samenvatting van de 
contacten tussen mediationfunctionarissen en 
partijen die een mediationvoorstel ontvingen van 
de rechtbank. Deze samenvattingen zijn 
gecodeerd door een onderzoeker van het WODC 
aan de hand van de categorieën zoals het Juridisch 
Loket ze gebruikt in hun webtop systeem.  
Omdat de rechtbank Zwolle minder vaak zaken op 
zitting verwijst en  door middel van een 
antwoordformulier vaker het initiatief bij partijen 
neerlegt dan andere rechtbanken, is het mogelijk 
dat partijen ook andere motieven hebben om al 
dan niet op een mediationvoorstel in te gaan. 
Logisch gevolg van deze manier van verwijzen is 
dat het voorstel van de wederpartij bij de 
rechtbank Zwolle vaker belangrijk, en het voorstel 
van de rechter minder vaak belangrijk gevonden 
werd. Daarnaast werd in Zwolle de eerste 2,5 uur 
gratis vaker belangrijk gevonden. De overige 
inhoudelijke motieven werden door partijen in 
Zwolle even vaak belangrijk gevonden als door 
partijen bij andere rechtbanken. Voorzover de 
reden van afwijzing niet te maken heeft met 
degene die het voorstel doet, de rechter of de 
wederpartij, vinden partijen in Zwolle mogelijk 
dezelfde inhoudelijke overwegingen belangrijk om 
af te zien van mediation als partijen bij andere 
rechtbanken.  
 
Bestuursorganen 
Om te achterhalen hoe bestuursorganen die 
(mogelijk) vaker een mediationvoorstel ontvangen 
omgaan met een voorstel en waarom zij niet op 
een voorstel ingaan zijn interviews gehouden met 
vertegenwoordigers van verschillende 
bestuursorganen.  
 

 
voorstellen onbekend. Wel is bekend dat in de 
periode 2005-2007 bij de rechtbank 153 zaken 
werden verwezen naar mediation en nog eens 31 
voorstellen werden aangenomen, waar de mediation 
niet startte of voortijdig werd afgebroken. Uit deze 
cijfers kunnen we de conclusie trekken dat minder 
dan 22%1 van de bekende voorstellen in Zwolle 

                                               
1  ((153+31)/(658+31+153))*100= 22% 

resulteerde in mediation en dat partijen dus niet 
ingaan op ongeveer 80% van de voorstellen. Een van 
de redenen voor het hogere afwijzingspercentage bij 
de rechtbank vergeleken met het Juridisch Loket, zou 
kunnen zijn dat partijen met het starten van een 
gerechtelijke procedure al gekozen hebben voor een 
juridische oplossing van hun conflict.  
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Hoe vaak leiden aanvaarde mediation-

voorstellen toch niet tot mediation? 

Het komt ook voor dat alle partijen in een conflict 
positief op een mediationvoorstel reageren maar dat 
er toch geen mediation start. Uit rapportages van de 
rechtspraak blijkt dat ca. 10% van de verwezen 
zaken niet start of voortijdig wordt afgebroken. Bij 
het Juridisch Loket is niet exact bekend bij hoeveel 
van de naar mediation verwezen zaken de mediation 
niet start of voortijdig wordt afgebroken, wel is 
bekend dat in zeker 20% van deze zaken mediation 
niet start omdat het probleem inmiddels is opgelost 
(Guiaux & Tumewu, 2008).  
In een steekproef van 317 zaken waarin beide 
partijen positief op het mediationvoorstel van het 
Juridisch Loket reageerden, startte 69% van de 
mediations. Van 13% van de mediations weten we 
dat de zaak niet via mediation maar met een 
reguliere toevoeging via een advocaat is 
afgehandeld. In 17 van de verwezen zaken namen 
partijen wel contact op met de mediator, maar 
begonnen uiteindelijk niet aan een mediation. In 5 
gevallen wilden de partijen geen mediation, omdat ze 
zelf het conflict wilden oplossen of toch een 

rechterlijke uitspraak wensten. In nog eens 5 zaken 
lukte het niet om contact te maken met beide 
partijen, waardoor geen eerste afspraak gemaakt 
kon worden door de mediator. 3 mediations starten 
niet om verschillende redenen en van 4 zaken is 
onbekend waarom ze niet startten.  
Bij de rechtbank Zwolle werd de mediation in 31 
zaken voortijdig afgebroken. Van twee afgebroken 
mediations is de reden niet bekend. Van de overige 
zaken, begonnen 4 mediations niet omdat er 
inmiddels een oplossing was; en 6 mediations 
startten niet vanwege procedurele bezwaren. De 
overige mediations startten niet om diverse redenen, 
zoals een tekort aan vertrouwen (2) en escalatie (2). 
De meeste mediations die niet startten ondanks een 
positieve reactie van beide partijen op het mediation-
voorstel van de rechtbank waren civiele zaken (20). 

Waarom partijen kiezen voor 

mediation? 

Voordat we ingaan op welke redenen partijen hebben 
om niet in te gaan op een mediationvoorstel van het 
Juridisch Loket of de rechtbank, gaan we eerst kort 
in op wat bekend is over waarom partijen wel 
gebruik maken van mediation. Uit tabel 1 blijkt dat  

 

Tabel 1   Motieven partijen om mediation te kiezen (%) 2005-2007 

 JL RS 
 (% Erg belangrijk) 

Beter voor toekomstige relatie met de andere partij 69 60 
De rechter adviseerde mediation  59 
Het Juridisch Loket adviseerde mediation 52  
Wilde de oplossing in eigen hand houden 63 40 
Verwachtte een betere oplossing door een niet-juridische 
aanpak/uitspraak van de rechter  61 57 
Verwachtte een snellere oplossing door een niet-juridische 
aanpak/uitspraak van de rechter 57 54 
Goedkoper dan juridische procedure 57 25 
De mogelijkheid een mediationtoevoeging aan te vragen 43  
De eerste 2,5 uur mediation zijn gratis  32 
De wederpartij stelde mediation voor 19 12 
Mijn advocaat adviseerde mediation 5 29 

N 1.143 
-1.196 

6.050 
-6.243 

N varieert omdat partijen niet alle vragen hebben beantwoord. 

JL: Juridisch Loket;  RS: rechtspraak  

Bron: Guiaux & Tumewu, 2008 
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partijen bij de keuze voor mediation het vaak erg 
belangrijk vinden dat mediation beter is voor de 
toekomstige relatie met de andere partij en dat ze de 
oplossing in eigen hand kunnen houden. Ook vinden 
partijen het belangrijk dat mediation een betere of 
snellere oplossing kan bieden dan een juridsiche 
aanpak. Daarnaast hecht een groot deel van de 
partijen veel belang aan het advies van een derde, 
zoals rechter, advocaat en Juridisch Loket. 

Waarom gaan partijen niet in op een 

mediationvoorstel? 

Tabel 2 laat zien welke redenen partijen hadden om 
een voorstel van het Juridisch Loket of van de 
rechtbank af te slaan. In ongeveer één op de vijf 
gevallen bij de rechtbank Zwolle werd het conflict 
opgelost door partijen of was er zicht op een 
oplossing door veranderde omstandigheden (bijv. 
een nieuw besluit van een gemeente). Bij het 
Juridisch Loket  is (zicht op) een oplossing niet als  
reden om een mediationvoorstel af te wijzen 
geregistreerd. Omdat eerst de ene en daarna pas de 
andere partij met een mediationvoorstel benaderd 
wordt, kan er pas zicht op een oplossing ontstaan als 
beide partijen bereid zijn om met elkaar te 
onderhandelen. Bij het Juridisch Loket is (zicht op) 
een oplossing in 20% van de zaken een reden voor 
uitval (zie onder). Dat wil zeggen dat er na het 
accepteren van een mediationvoorstel uiteindelijk 
toch geen mediation start. 
De meeste zaken resulteren niet in mediation 
vanwege een gebrek aan onderhandelingsruimte 
(dwz. mogelijkheid) of onderhandelingsbereidheid 
(dwz. motivatie). In één op de vijf zaken was een 
gebrek aan onderhandelingsruimte de reden om niet 
op een mediationvoorstel in te gaan, dit was zowel 
bij het Juridisch Loket als bij de rechtbank Zwolle het 
geval. In één op de vijf zaken bij het Juridisch Loket 
en in één op de tien zaken bij de rechtbank waren 
partijen niet genoeg bereid om met elkaar te 
onderhandelen. Bij de rechtbank Zwolle werd 
bovendien in bijna een kwart van de zaken een 
uitspraak van de rechter verwacht veelal omdat het 
een principe kwestie zou betreffen.  
In één op de vijf zaken bij de rechtbank belemmeren 
procedurele bezwaren de keuze voor mediation. 
Bijvoorbeeld omdat een beroep niet ontvankelijk is 
en dus ook niet naar mediation kan worden verwezen 
of omdat er meerdere zaken lopen of derde partijen 
bij betrokken zijn die niet willen meewerken. 

De toenemende bekendheid van mediation heeft 
bestuursorganen, partijen die vaker bij conflicten 
betrokken zijn, bewust gemaakt van het belang van 
communicatie en overleg om conflicten te 
voorkomen. Sommige bestuursorganen hanteren 
bijvoorbeeld een eigen procedure die gebaseerd is op 
mediationtechnieken in bepaalde zaken. In WOZ 
zaken, bijvoorbeeld, besteden sommige gemeentes 
meer aandacht aan eventuele bezwaren door snel 
contact op te nemen met de burger en uit te leggen 
hoe de waarde bepaald is en te informeren of er nog 
aanvullende informatie is die van invloed zou kunnen 
zijn op de waarde. Omdat al geprobeerd is er via 
overleg en communicatie uit te komen, zien deze  
bestuursorganen geen reden om nog in te gaan op 
een mediationvoorstel van de rechtbank. Bij de 
rechtbank startte 33% van de mediations over WOZ-
zaken niet omdat de betreffende gemeente inmiddels 
een dergelijke eigen procedure heeft.  
 
Verschillende redenen in verschillende zaken 
In tabel 1 is ook te zien dat sommige redenen vaker 
voorkomen in een bepaald type zaak dan in andere 
typen zaken. Bij het Juridisch Loket vinden partijen 
in familiezaken hun conflict vaker te ernstig 
geëscaleerd om aan mediation te beginnen  dan 
partijen in andere typen zaken.2 Partijen in 
familiezaken en arbeidszaken vinden minder vaak 
dat er te weinig onderhandelingsruimte is dan 
partijen in overige zaken.3 
Bij de rechtbank gaan partijen vaker niet in op een 
mediationvoorstel vanwege een tekort aan 
vertrouwen tussen partijen in civiele zaken dan in 
andere zaken. Ook binnen civiele zaken zijn er 
verschillen. Zo is te weinig onderhandelingsruimte 
vaker een reden om geen mediation te starten 
wanneer organisaties in een civiele zaak betrokken 
zijn.4 Dit verschil hangt ook samen met het type 
zaak; in familiezaken, waar altijd twee particulieren 
tegenover elkaar staan, is de onderhandelingsruimte 
minder vaak een reden om een mediationvoorstel af 
te slaan dan in overige civiele zaken.  
In bestuurszaken gaan partijen vaker niet in op een 
mediationvoorstel vanwege te weinig 
onderhandelingsruimte en procedurele bezwaren dan 
in andere zaken.5 In bijna een derde van de  

                                               
2  χ2

2 = 8,1, p < 0,05 
3  χ2

2 = 29,8, p < 0,001 
4  χ2

2 = 27,4, p < 0,001 
5  Respectievelijk: χ2

2 = 9,6, p < 0,01; χ2
2 = 29,9, p < 0,001 
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Tabel 2   Motieven partijen om mediation af te wijzen (%) naar soort zaak, bij het Juridisch Loket 
2007 en de rechtbank 2005-2007 

 Juridisch Loket  Rechtbank 

Personen en 
 familierecht 

Arbeids-
recht 

Overig 
recht 

Totaal  Civiel Bestuur Belas-
ting 

Totaal 

Aspecten van de zaak          

   Geen onderhandelingsruimte 15 18 29 19  11 29 22 21 

   Escalatie conflict te ernstig 13 8 9 11  3    

   Ontkenning van een conflict 9 14 10 10      

   Conflict opgelost      15 19 22 18 

(Weder)partij          

   Tekort aan vertrouwen      26 11  14 

   Geen onderhandelingsbereidheid 20 18 18 19  10 8 6 9 

Mediation als methode          

   Negatieve ervaring met mediation 1 0 0 1  7 5 8 6 

Praktische of procestechnische factoren         

   Onbereikbaarheid van partijen 8 3 3 6      

   Procedurele bezwaren 5 5 5 5  19 28 3 19 

   Volgt advies advocaat 6 4 2 5  6 2  3 

   Rechterlijke uitspraak gewenst 2 2 1 2  24 23 23 23 

   Eigen aanpak       2 34 8 

Overig/onbekend 22 28 24 24      

Totaal 100 100 100 100  100 100 100 100 

N 837 332 360 1.529   106 133 65 304 

Bron: Webtopgegevens en dossiers Zwolle-Lelystad 

 
 
bestuurszaken kan mediation niet starten omdat er 
procedurele bezwaren bestaan (28%), zoals niet 
betaalde griffierechten. In bestuurszaken is verder 
regelmatig te weinig onderhandelingsruimte voor 
mediation.  Bijvoorbeeld omdat het conflict in 
kwestie onenigheid betreft over ononderhandelbare 
zaken, zoals een medische kwestie (zie ook de 
toelichting van het UWV hieronder).   

Ervaringen met mediationvoorstel bij 

repeat players 

Volgens de geïnterviewde ambtenaren ontvangen 
hun organisaties met enige regelmaat van 
rechtbanken het voorstel om een beroepszaak via 
mediation op te lossen. De ambtenaren geven aan 
dat hun organisaties in principe bereid zijn om deel 

te nemen aan mediation. Wanneer in een zaak geen 
mediation start, is dat volgens één van de 
geinterviewden in ongeveer de helft van de gevallen 
omdat zij zelf geen mediation willen en in de andere 
helft van de gevallen omdat de burger geen 
mediation wil.  
 
De voornaamste reden voor bestuursorganen om aan 
mediation te beginnen is dat er in het contact met de 
burger sprake is geweest van communicatie of 
bejegeningsproblemen. Deze problemen zijn veelal 
het gevolg van een formele opstelling van het 
bestuursorgaan die verkeerd is begrepen door de 
burger. Of bijvoorbeeld formeel juridische 
correspondentie zonder nadere toelichting. 
Achterliggende problematiek kan ook een reden zijn 
voor bestuursorganen om aan mediation deel te 
nemen. In dat geval tekenen burgers een bezwaar 
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aan tegen een beslissing, niet zozeer omdat ze het 
oneens zijn met de beslissing, maar omdat ze 
problemen hebben met ander beleid van het 
bestuursorgaan. In al deze gevallen zien 
bestuursorganen de mediation als een mogelijkheid 
om de gang van zaken nog eens nader toe te lichten 
en zo begrip voor de beslissing bij de burger te 
kweken.  
 
Niet alle zaken lenen zich in de ogen van de 
geïnterviewde ambtenaren voor mediation. De 
belangrijkste redenen voor deze bestuursorganen 
waarom zaken ongeschikt zijn voor mediation zijn: 
- er is behoefte aan rechtsvinding of 

jurisprudentie, 
- er is sprake van fraude, 
- eerdere mediation is mislukt, 
- er is geen mogelijkheid voor onderhandeling 

vanwege wettelijke bepalingen of medische 
kwesties, 

- de andere partij weet niet wat de mediation 
inhoudt. 

 
Daarnaast noemen de geinterviewde ambtenaren 
nog een aantal bezwaren of belemmeringen van 
mediation die een rol spelen bij de overwegingen van 
hun organisatie ten aanzien van een 
mediationvoorstel. Hoewel mediation vaak als een 
snelle methode wordt gepropageerd, is dit in 
bestuurszaken niet altijd het geval. Sommige 
mediations kunnen uiteindelijk vrij langdurige 
trajecten worden, waarvan de kosten ook hoger zijn 
dan wanneer het beroep via de standaardprocedure 
wordt afgehandeld. Uit intern onderzoek bij de 
belastingdienst blijkt echter dat mediation in 
belastingzaken wel een aanzienlijke tijd- en 
kostenbesparing oplevert voor de belastingdienst. 
Een andere belemmering is dat de ambtenaren 
gewend zijn om bezwaar en beroep volgens 
vastgestelde procedures af te handelen. Het voorstel 
om van deze procedure af te wijken, ervaren 
medewerkers soms alsof zij hun werk niet goed doen 
of als een lastige onderbreking. Omdat mediation 
niet tot de standaardprocedure behoort moeten 
ambtenaren namelijk meer werk verzetten om aan 
mediation te beginnen dan voor de 
standaardprocedure. 
 
Dankzij de aandacht voor mediation, zeggen alle 
repeat players dat zij bewust zijn geworden dat er in 
de aanloop van het conflict nog veel verbeterd kon 

worden. Inmiddels is bij alle geinterviewde 
bestuursorganen de aanpak van klachten en de 
bezwaarafhandeling aangepast. Er is nu meer 
aandacht voor communicatie met de burger om 
eventuele bejegeningsproblemen te voorkomen en 
om achterliggende problematiek te invenstariseren.  

Conclusie 

Bestuursorganen hebben een ambivalente houding 
ten opzichte van mediation. Enerzijds staan zij open 
voor mediation en zijn zij er zich van bewust dat 
conflicten voorkomen kunnen worden wanneer zij de 
burgers duidelijk en open te woord staan. Anderzijds 
is mediation in de beroepsfase wat betreft 
tijdsinvestering niet altijd een efficiënte manier om 
conflicten op te lossen. Bovendien zijn de 
mogelijkheden in de beroepsfase beperkt omdat de 
bestuursorganen zich moeten houden aan de wet. 
Hierdoor hebben zij, zeggen zij zelf, eigenlijk geen 
ruimte om te onderhandelen over een genomen 
beslissing. Voor deze bestuursorganen is mediation 
vooral nuttig wanneer zij dat kunnen gebruiken om 
aan burgers toe te lichten waarom een besluit 
genomen is zoals het genomen is, zodat burgers 
meer vrede hebben met het besluit. 
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