Schakel een
MfN-registermediator in als:
Je juist wilt voorkomen dat
een lastige situatie leidt tot
een conflict.
Er een goede oplossing moet
komen. Je wilt weer verder.
Hoe eerder het conflict uit de
wereld is, hoe beter.
Je invloed wilt hebben op de
oplossing van het conflict. Bij
mediation onderhandel je zelf mee
over de uitkomst.

Gesubsidieerde mediation
De overheid vergoedt in sommige
gevallen een deel van de kosten die je
maakt voor mediation. Dit hangt
af van je inkomen en je vermogen.
Deze vergoeding kan de
MfN-registermediator voor je
aanvragen bij de
Raad voor Rechtsbijstand.

Je bereid bent om naar de andere
partij te luisteren en wilt werken aan
een gelijkwaardige uitkomst.

MfN-register
Het MfN-register is hét Nederlandse
kwaliteitsregister van mediators.
De Raad voor Rechtsbijstand en
de Raad voor de Rechtspraak
werken uitsluitend met
MfN-registermediators.

Je de relatie met de andere partij wilt
of moet behouden of herstellen.
Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken
of als er kinderen in het spel zijn.

Vind een MfN-registermediator bij jou in de buurt:

www.mfnregister.nl
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Een MfN-registermediator
helpt je om er samen
weer uit te komen.

Mediation werkt
Wat is mediation?
Bij mediation probeer je samen met
de andere partij tot een oplossing te
komen onder begeleiding van een
mediator. Een mediator zorgt ervoor
dat je kunt vertellen wat je dwars
zit, dat je elkaar weer kunt horen en
er samen uitkomt. Ieders behoeften,
zorgen en wensen komen op tafel en
worden zorgvuldig afgestemd.

Professioneel en duidelijk
Door scholing en toetsing blijven
mediators constant werken aan
hun kwaliteit. Handig, want dat
geeft jou de zekerheid van een
professionele mediator die up to
date is en volgens de regels werkt.
Het mediationproces wordt van tevoren duidelijk uitgelegd zodat je
weet wat je kunt verwachten.

Samen naar een oplossing
Of het nu gaat om een conflict met
je werkgever, buren, partner, familie
of zakenpartner. Om een arbeidsconflict, scheiding, erfenis, alimentatie of een bedrijfsovername: een
mediator helpt je om er samen weer
uit te komen en rust en vertrouwen
terug te krijgen. Met bewezen resultaat. En er is altijd een MfN-registermediator bij jou in de buurt.

Sneller en voordeliger
Mediation werkt vaak sneller en
is voordeliger dan naar de rechter
gaan. En mediation geeft blijvende oplossingen. Belangrijk, want
vaak kom je elkaar weer tegen. Als
ouder, buur, familielid, collega of
zakenpartner. Op school of op het
werk. Dan kan je conflict maar beter opgelost zijn, zodat je samen
verder kunt.

Gegarandeerde kwaliteit
MfN-registermediators krijgen hun
kwaliteitslabel niet zomaar. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als
mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat ze ingeschreven worden in hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators.

Alle partijen winnen
Een mediator is onpartijdig en
geeft geen oordeel. In een mediation komt ieders mening aan bod.
Mediation is een win-win-situatie
voor beide partijen, in plaats van
dat de ene partij wint en de andere
partij verliest.

De voordelen
van mediation:
Mediation bespaart tijd,
geld en energie.

Mediation geeft blijvende oplossingen.
Omdat je samen naar een oplossing
zoekt, zal deze beter bij je passen.

Bij een mediation wordt er onafhankelijk en
onpartijdig gehandeld. In een mediation komt
ieders mening aan bod.

Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen.
Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar
de toekomst.
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Sta je open voor het oplossen van je conflict?
Ben je bereid aan te geven wat voor jou belangrijk is?
Werk je mee bij het vinden van een acceptabele oplossing?
Dan is mediation iets voor jou.

