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HOOFDSTUK 8

Samenvatting, conclusie
en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk maken we de balans op. Het doel van dit kwalitatieve, empirische onderzoek is
om kennis en inzicht te verwerven in kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation, bezien vanuit
het perspectief van cliënten van zakelijke mediation (bedrijven) en van verwijzers (advocaten en rechters), allen met ervaring met zakelijke mediation.47 De hoofdvraag die daartoe wordt beantwoord is: wat
zijn op basis van de praktijkervaringen van de drie doelgroepen de behoeften aan en de mogelijkheden
voor zakelijke mediation in Nederland? Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken, aangevuld met aanbevelingen en leerpunten die
mede vanuit de praktijk zijn opgekomen.

1.

Kwaliteiten van de zakelĳk mediator

Doelgroepen geven aan voorkeur te hebben voor een gespecialiseerde en ervaren mediator:
- Zowel advocaten als bedrijven vinden ervaring als zakelijk mediator zeer belangrijk.
- Advocaten, maar zeker bedrijven vinden ervaring in het bedrijfsleven bij een mediator belangrijk.
- Zowel advocaten als bedrijven geven de voorkeur aan een mediator met juridische kennis, rechters
vinden dat ook belangrijk.
- Advocaten en bedrijven vinden het belangrijk als een mediator is aangesloten bij een mediatorsverband, zoals de MfN of het IMI en dat de mediator deel uit maakt van een mediationkantoor of
samenwerkingsverband van mediators. Het eerste vinden rechters wel belangrijk, het tweede minder.
Aanbevelingen en leerpunten:
In zakelijke mediation is een zakelijke uitstraling nodig en een bedrijfsmatige aanpak. Niet voor niets
geven veel advocaten en bedrijven aan dat zij de voorkeur geven aan een mediator die is aangesloten bij
een kantoor of samenwerkingsverband. Een positionering als gespecialiseerde, ervaren en beroepsmatig werkende mediator is een pré.

47 Het merendeel van de geënquêteerde advocaten heeft meer dan tien jaar werkervaring, houdt kantoor in de Randstad en
heeft ruime ervaring met zakelijke mediation. De bedrijven die aan het onderzoek meewerkten behoren vooral tot het kleinen grootbedrijf, waarbij ook het merendeel uit de Randstad komt. Een ruime meerderheid van de bedrijven geeft aan 1-5
keer met zakelijke mediation te maken te hebben gehad. De rechters in dit onderzoek betreffen ervaren rechters, ook vaak
werkzaam in de Randstad en met ervaring met verwijzing naar zakelijke mediation, twee derde tussen de 1-5 keer.
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Veel advocaten en bedrijven willen een mediator met voldoende kennis van het recht en zij stellen het
op prijs (zie werkwijze zakelijke mediator hieronder) dat er ruimte is om de juridische aspecten aan de
orde te stellen. Het kan daarom goed zijn om te vermelden indien een zakelijke mediator een juridische achtergrond of kennis van de materie heeft, dan wel goed samenwerkt met advocaten en andere
juristen. Dit is in overeenstemming met wat we weten uit internationaal onderzoek over wensen van de
gebruikers van zakelijke mediation.

2.

Werkwĳze van de zakelĳk mediator

Advocaten en bedrijven, de gebruikers van zakelijke mediation, tonen zich een voorstander van een
pro-actieve en ‘sturende’ mediator; een mediator die stevig de regie in handen neemt, zich zonodig
tegenover partijen uitlaat over kansen en risico’s, of met een mediator proposal komt om de vooruitgang
te bespoedigen.
- Advocaten en bedrijven vinden het niet ingewikkeld om een goede mediator te vinden.
- Advocaten en bedrijven geven er de voorkeur aan dat zakelijke mediation start met individuele intakegesprekken.
- Een ruime meerderheid van de advocaten en een meerderheid van bedrijven wil voorafgaand aan
zakelijke mediation eerst de juridische sterktes en zwaktes in kaart gebracht zien.
- Zowel advocaten als bedrijven zien graag dat een mediator stevig de regie neemt over het proces (de
gang van zaken).
- Een meerderheid van de advocaten en bedrijven toont zich voorstander van een ‘sturende’ mediator,
een mediator die zich uitlaat over de kansen en risico’s van een zaak. Rechters blijken hier geen voorstander van.
- De helft van de advocaten is voorstander van een mediator die pendelt, bedrijven blijken hier een
minder groot voorstander van.
- Zowel een meerderheid bij de advocaten als bij de bedrijven vindt dat er ruimte moet zijn om juridische aspecten tijdens zakelijke mediation uitvoerig aan de orde te stellen.
- Onder advocaten is een meerderheid voorstander van een mediator proposal als er te weinig
vooruitgang zit in de onderhandelingen; bij bedrijven is zelfs een grote meerderheid daar
voorstander van.
- Alle drie de doelgroepen zien als een van de allerbelangrijkste taken van de mediator om het gesprek
tussen partijen in goede banen te leiden en de emoties van partijen te adresseren.
Aanbevelingen en leerpunten:
Het mediaten van zakelijke geschillen tussen bedrijven vraagt om mediators met zowel specifieke mediationvaardigheden, als ook met voldoende kennis van de zakelijke en juridische materie. Ook om een
gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor zakelijke gebruikers zoals managers en bedrijfsjuristen, en
voor advocaten.
Het aanbieden van de mogelijkheid tot een individueel intakegesprek lijkt een aantrekkelijk voorstel
te zijn voor gebruikers. Daarnaast is van belang dat een zakelijke mediator open staat voor specifieke
wensen van betrokkenen in een individueel geval. Bijvoorbeeld op het punt van het geven van een inschatting van de kansen en risico’s door de mediator, het aanbieden van een mediator proposal of het
geven van een bindend advies. Wellicht dat de mediationopleidingen nog wat meer kunnen inspelen op
het inzetten van sturende instrumenten. Het ligt vervolgens voor de hand om de huidige gedragsregels
voor mediators – specifiek die voor zakelijke mediators – nog eens tegen het licht te houden en te kijken
of deze voldoende ruimte bieden voor de wensen van de gebruikers.
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Bij al die zakelijkheid, moeten mediators niet vergeten om ook te blijven reflecteren op de emoties en de
achterliggende problemen en belangen. Niet voor niets geven advocaten, bedrijven en rechters aan dat
een van de allerbelangrijkste taken van de mediator is om het gesprek tussen partijen in goede banen te
leiden en de emoties van partijen te adresseren.

3.

Rol van advocaten bĳ zakelĳke mediation

- Advocaten, bedrijven en rechters zijn het met elkaar eens dat een advocaat de mogelijkheid van mediation moet onderzoeken en met zijn of haar cliënt moet bespreken.
- Bedrijven vinden het belangrijk dat advocaten bekend zijn met mediationvaardigheden.
- De helft van de bedrijven geeft er de voorkeur aan dat de advocaat niet aanwezig is bij de mediation.
- Het advies van een advocaat om voor mediation te kiezen blijkt voor bedrijven niet van doorslaggevende betekenis.
Aanbevelingen en leerpunten:
Bedrijven willen graag een advocaat die bekend is met mediationvaardigheden. De helft van de bedrijven geeft echter tegelijkertijd aan dat zij liever geen advocaten aanwezig hebben aan de mediationtafel.
Dat zou te maken kunnen hebben met een gebrek aan mediationvaardigheden bij de betrokken advocaten. In het eerder aangehaalde IMI onderzoek van 2013 gaven bedrijven aan dat in hun ervaring externe
advocaten vaak een belemmering vormen voor het mediationproces. Het goed opleiden van advocaten
in mediationvaardigheden kan een belangrijke sleutel zijn tot de professionalisering en de stimulering
van het gebruik van mediation.

4.

Mediation in combinatie met andere vormen van
geschilbeslechting

- Mediation in combinatie met andere vormen van geschilbeslechting wordt over het algemeen als
positief gezien. Over welke combinatie het beste is verschillen advocaten, bedrijven en rechters van
mening.
- Zowel advocaten als bedrijven geven aan dat alleen rechtspraak of arbitrage voor hen niet de meest
effectieve vorm van geschilbeslechting is, maar dat de voorkeur uitgaat naar mediation of mediation
in combinatie met rechtspraak of arbitrage.
- Ook rechters zijn er niet van overtuigd dat een rechtszaak partijen altijd verder helpt.
- Wanneer expliciet gevraagd wordt naar de combinatie mediation en arbitrage (Med-Arb) dan blijken
zowel advocaten, bedrijven als rechters hier neutraal tegenover te staan.
- Mediation in combinatie met bindend advies (het bespreekbaar zijn van een bindend advies
door de mediator om zo het geschil uit de wereld te helpen, nadat de mediation daar zelf niet in
is geslaagd) wordt positief beoordeeld door bedrijven. Advocaten en rechters zijn hier minder
enthousiast over.
- Rechters zien de combinatie van mediation en rechtspraak als een mogelijkheid om de maatschappelijke effectiviteit van de rechtspraak te vergroten.
Aanbevelingen en leerpunten:
Een combinatie van een rechtsgang en mediation wordt vaak genoemd als aantrekkelijke optie. Onderzocht zou moeten worden hoe hieraan in de praktijk het best invulling kan worden gegeven.
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5.

Belangrĳkste redenen voor/tegen zakelĳke mediation

De belangrijkste redenen om voor mediation te kiezen zijn snelheid en de mogelijkheid tot behoud of
verbetering van de relatie met de wederpartij. De veronderstelde lagere kosten spelen wel een rol, maar
veel minder dan de andere redenen om voor mediation te kiezen. De belangrijkste redenen om niet
voor mediation te kiezen zijn niet eenduidig, en verschillen tussen advocaten, bedrijven en rechters.
- De belangrijkste redenen voor advocaten om mediation te adviseren zijn snelheid en behoud/verbetering van de relatie. Anders dan uit de literatuur volgt, blijken lagere kosten minder van belang.
- De belangrijkste redenen voor bedrijven om voor mediation te kiezen zijn ook snelheid en behoud/
verbetering van de relatie. De lagere kosten spelen zijn ook voor bedrijven minder van belang.
- De belangrijkste redenen voor rechters om naar mediation te verwijzen zijn behoud/verbetering van
de relatie en het besef dat in een zaak vaak meer factoren een rol spelen dan alleen juridische.
- De belangrijkste redenen voor advocaten om geen mediation te adviseren zijn ‘weerstand bij de
cliënt’ en ‘meer druk kunnen zetten via een rechtsgang’. De overall conclusie lijkt evenwel dat de
advocaten moeite hebben om algemene redenen te noemen om geen mediation te adviseren. Dat
mediation ten koste zou gaan van de eigen portemonnee speelt volgens de advocaten in dit onderzoek geen rol.
- De belangrijkste reden voor bedrijven om niet voor mediation te kiezen is de druk die men kan zetten op de wederpartij in geval van een juridische procedure.
- De belangrijkste reden voor rechters om niet te verwijzen naar mediation is de weerstand bij
partijen.
Aanbevelingen en leerpunten:
Zowel advocaten als bedrijven hebben geen moeite om redenen te noemen die ervoor pleiten om mediation in te zetten. Veel moeilijker heeft men het om redenen te noemen om geen mediation in te zetten.
Van groot belang is in ieder geval dat de snelheid van mediation die door advocaten en bedrijven zo
belangrijk wordt geacht, wordt bewaakt. Er moeten op korte termijn afspraken met partijen worden
gemaakt die elkaar in snel tempo opvolgen en een mediation moet in een paar sessies achter de rug zijn.
De vraag die opkomt is waarom de veronderstelde lagere kosten geen doorslaggevende rol spelen in de
keuze voor mediation. Er is nader onderzoek nodig om na te gaan of de onderzochte bedrijven wellicht
van zodanige omvang zijn dat de kosten niet zo’n rol spelen, of de praktijkervaring van deze groep
ervaren gebruikers is dat mediation ook (behoorlijke) kosten met zich kan meebrengen, of dat andere
overwegingen een rol spelen zoals dat er bij een mislukte mediation naast de kosten voor de mediation
additioneel de kosten voor een rechtsgang gedragen moeten worden.

6.

Overig

Op basis van een aantal overige vragen en stellingen die we aan advocaten, bedrijven en rechters hebben
voorgelegd vallen de volgende punten op.
- Mediation kan ook nuttig zijn wanneer er geen sprake is van een duurzame relatie tussen partijen,
aldus advocaten en bedrijven.
- Mediation kan ook nuttig zijn wanneer de zaak al sterk is geëscaleerd, zo geven advocaten, bedrijven
en rechters aan. Dit ontkracht het beeld dat een sterke mate van escalatie tegen mediation pleit.
- Advocaten en rechters geven aan dat mediation ook nuttig kan zijn wanneer een zaak in rechte aanhangig is gemaakt.
- Advocaten en bedrijven geven aan dat zij een mediator wel in staat zien om een conflict op te lossen
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ook al is het hen zelf niet gelukt om een regeling met de wederpartij te treffen.
- Bedrijven geven aan altijd eerst zelf te willen onderhandelen, maar onderzoeken daarna wel de optie
van mediation, voordat men met een conflict naar de rechter of een arbiter stapt.
- Zelfs wanneer rechters zelf beschikken over mediationvaardigheden, dan nog zien zij een toegevoegde waarde in mediation, bijvoorbeeld omdat een mediator soms kan voorzien in een deel niet-juridische deskundigheid die bij de rechter ontbreekt.
- Advocaten, bedrijven en rechters vinden wanneer sprake is van een mediationclausule, het wenselijk
dat eerst mediation wordt geprobeerd voordat de rechter wordt aangezocht.
- Advocaten geven aan dat het voor hen vaak niet zo’n groot probleem is om de eigen cliënt of de
wederpartij van mediation te overtuigen. Bedrijven hebben ook niet zoveel problemen om de wederpartij richting mediation te krijgen. Rechters geven aan dat weerstand bij partijen voor hen de
belangrijkste reden is niet naar mediation te verwijzen.
- Zowel bij advocaten, bedrijven en rechters blijkt: bekend maakt bemind. Als men eenmaal ervaring
heeft met mediation is men vaker bereid dit middel in te zetten.
Aanbevelingen en leerpunten:
Geconcludeerd kan worden dat advocaten, bedrijven en rechters met ervaring met zakelijke mediation
positief over deze vorm van conflictoplossing oordelen. De behoefte van advocaten en bedrijven bestaat
aan een professionele, ‘sturende’ mediator, met bij voorkeur ervaring in het bedrijfsleven en in ieder geval ervaring met en gespecialiseerd in zakelijke mediations, alsmede met voldoende juridische kennis.
Alle doelgroepen zien de toegevoegde waarde van het inschakelen van een mediator, vooral (maar niet
uitsluitend) om het gesprek tussen partijen in goede banen te leiden en de emoties van partijen te adresseren. Mediation kan ook bij ernstige escalatie van het conflict een goede optie zijn. Alle doelgroepen
zijn die mening toegedaan. De grootste pluspunten van mediation zijn de snelheid en de mogelijkheid
tot behoud of verbetering van de relatie. De kans van slagen van mediation is groot. Zowel advocaten
als bedrijven rapporteren een slagingspercentage in de orde van grootte van 75%.
Op grond hiervan zou men verwachten dat zakelijke mediation een een sterke groei doormaakt. De vraag
– ook na dit onderzoek – blijft dan ook waarom het tot nu toe niet gelukt is om een doorbraak te bereiken
zodat zakelijke mediation een volwaardig, vanzelfsprekend en vaak gebruikt onderdeel van het gebruikelijke (juridische) systeem van geschiloplossing wordt. Er wordt wel geopperd dat een reden hiervoor is dat
mediation voor advocaten vaak financieel minder gunstig uitpakt dan het voeren van een procedure. In
dit onderzoek kwam overigens niet tot uiting dat financiële overwegingen voor advocaten een grote rol
spelen. In andere onderzoeken –zoals het ACB onderzoek uit 2004 – kwam dit wel naar voren. Ook valt op
dat meer dan de helft van de bedrijven aangeeft dat zij sommige zaken liever willen uit procederen omdat
zij willen laten vaststellen dat zij het gelijk aan hun kant hebben. De vraag is of partijen altijd een juist beeld
hebben of krijgen van hun gelijk en wat het betekent om dat te halen.
Het zou daarom heel goed kunnen zijn dat voor een daadwerkelijke doorbraak van zakelijke mediation
in Nederland een externe impuls nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van wetgeving, of het ontmoedigen
van gerechtelijke procedures. Dit is ook de ervaring in andere landen waar mediation als de gebruikelijke
eerste stap voor het oplossen van geschillen gepositioneerd is, een zogenaamd opt-out systeem (waarbij
partijen actief actie moeten ondernemen indien zij geen mediation willen doen) in plaats van het opt-in
systeem dat nu in Nederland geldt (waarbij partijen actief actie moeten ondernemen indien zij mediation
willen initiëren). Zakelijke mediators doen er hoe dan ook goed aan om steeds zoveel mogelijk te beantwoorden aan de wensen en de behoeften uit de praktijk; van bedrijven, advocaten, rechters en eventuele
andere verwijzers. Ook de mediationopleidingen zouden beter kunnen inspelen op de bestaande behoeften vanuit de zakelijke markt. Het onderhavige rapport biedt hiervoor belangrijke aanknopingspunten.
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