
‘Mediation komt eraan!’

Lex van Almelo
journalist

Mediation is een talent dat nog 
altijd op doorbreken staat. 
Iedereen schijnt er beter van 

te worden. De rechter omdat zijn 
werklast lager wordt als er veel wordt 
gemedieerd. De cliënt omdat hij zelf een 
oplossing kan bedenken die recht doet 
aan zijn werkelijke behoeften. En de 
advocaat, omdat hij zijn cliënten beter 
kan helpen – als raadsman of mediator. 
Toch blijft het aantal mediations in de 
praktijk ver achter bij de hoge verwach-
tingen.
 Volgens de believers is de doorbraak 
in Nederland nu echt aanstaande. ‘Geen 
mediation zonder advocatuur... en vice 
versa. Via internationale contracten, 
een voorstel van de wederpartij, corpo-
rate policies, of een wens van uw eigen 
cliënt, komt u in de toekomst steeds 
vaker voor de keuze te staan: wel of geen 
mediation. Goede voorbereiding is dus 
noodzaak,’ schrijft Manon Schonewille 
in Toolkit Mediation Advocacy. ‘Een goede 
advocaat moet natuurlijk de juridische 
hamer beheersen maar behoort daar-
naast nog een scala van andere gereed-
schappen in zijn toolkit te hebben’, 
schrijven advocaat John Bosnak en de 
Amerikaanse hoogleraar Hal Abraham-
son in het voorwoord.

Mengeling
Wie als advocaat inderdaad wordt 
geconfronteerd met mediation, zou 
eens moeten rommelen in deze op de 
Nederlandse advocatuur toegesneden 
gereedschapskist. Het boek is een men-
geling van theorie en praktijk. Manon 
Schonewille heeft vanuit haar praktijk-
ervaring en overzicht het leeuwendeel 
van het boek geschreven. Zij is directeur 

van ACBMediation, het centrum voor 
conflictbemiddeling van VNO-NCW. 
 Piet Wackie Eysten (oud-advocaat en 
oud-algemeen deken) bespreekt juridi-
sche en administratieve instrumenten, 
zoals de verwijzingsovereenkomst 
mediationclausules en de mediation-
overeenkomst. Verder gaat hij in op de 
Gedragsregels, het tuchtrecht en de aan-
sprakelijkheid van advocaten, respectie-
velijk mediators. Wackie Eysten loopt 
ook verschillende rechterlijke uitspra-
ken langs over mediation. Bijvoorbeeld 
over de vraag of een mediationclausule 
geldig is, in hoeverre de rechter reke-
ning houdt met mediation en wat je aan 
een vaststellingsovereenkomst hebt.

Ander gereedschap
Het lijvige handboek bestaat uit vier de-
len. In het eerste deel krijgt de lezer een 
overzicht van verschillende methoden 
en diverse hulpmiddelen om de juiste 
keuze te maken uit die methoden, zoals 
de conflictscan, de kosten-batenanalyse 
en de risicoanalyse. Het tweede deel 
gaat over de manieren waarop je als 
mediator/advocaat het proces van me-
diations kunt plannen, voorbereiden 
en bewaken. Daarna komen de belang-
rijkste onderhandelingstechnieken en 
mediationinterventies aan de orde.

Papieren wijsheid
Het boek bevat bijzonder veel informa-
tie, die puntig en overzichtelijk wordt 
gepresenteerd. De lezer wordt met vi-
suele middelen door het boek geloodst. 
Er zijn aparte iconen voor bijvoorbeeld 
definities, technische uitleg, websites, 
aanbevolen literatuur en tips. De vorm-
gevers hebben kortom alles gedaan 
om de overvloedige informatie op een 
handzame wijze te ontsluiten en het 
praktische gehalte van de informatie is 
hoog. Het boek wemelt van de check-
lists, vergelijkingsformulieren, over-

zichtjes en stroomdiagrammen. Het 
boek kan advocaten prikkelen eens an-
der gereedschap uit de kist te halen dan 
de vertrouwde juridische hamer.
Met het laatste slotakkoord, waarin 
Jacques de Waart fabels over mediation 
wegwuift met feiten, wordt de advocaat 
daar nog eens toe aangezet. Mediation is 
iets anders dan schikken en is een snelle 
efficiënte en met waarborgen omklede 
wijze van geschiloplossing, die ook toe-
gevoegde waarde heeft als het gewenste 
resultaat niet wordt behaald. ‘Ook als je 
een ijzersterke juridische positie hebt, 
biedt mediation voordelen.’

Hoewel de informatie, zoals gezegd, 
zeer toegankelijk wordt opgediend, 
blijft het papieren wijsheid. Het goed 
en juist getimed toepassen van de me-
diationtechnieken is niet iets wat je uit 
een boek kunt leren. Het boek is daarom 
vooral van waarde voor advocaten die 
niet zelf als mediator optreden, maar als 
adviseur met mediation in aanraking 
komen.
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