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Onderzoeksopzet

• drie doelgroepen 

• onderzoek onder advocaten en bedrijven met mediation ervaring

• onderzoek onder rechters met verwijzingservaring naar mediation

én rechters zonder verwijzingservaring

• centrale vraag: 
Wat zijn op basis van de ervaringen van de drie doelgroepen de 
behoeften aan en de mogelijkheden voor zakelijke mediation in 
Nederland?
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Respons

• 113 (577) advocaten

• 93 (343) bedrijven

• 62 (208) rechters waarvan 40 
met verwijzingservaring en 22 
zonder verwijzingservaring

• Veel zeer ervaren advocaten: 
bijna 90%  is langer dan 10 jaar 
advocaat

• Veel grote bedrijven: 55% heeft 
meer dan 100 werknemers

• Veel zeer ervaren rechters bij de 
rechters met  mediation 
ervaring: 80% is langer dan 10 
jaar rechter
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Enkele resultaten van het onderzoek
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Werkwijze van de mediator?

1. Advocaten en bedrijven willen een actieve mediator die:
• stevig de regie neemt

• intakegesprekken houdt

2. Een ruime meerderheid van de advocaten en bedrijven wil een 
mediator die zich uitlaat over de kansen en risico’s; rechters zijn hier 
geen voorstander van

3. Ruim 60% van de advocaten en wel 80% van de bedrijven (!!) is een 
voorstander van een mediatorproposal
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De rol van het recht in zakelijke mediations

• een meerderheid van de advocaten en bedrijven wil een mediator 
met een goede juridische kennis

• bijna 90% van de advocaten wil eerst de juridische sterktes en 
zwaktes in kaart brengen voorafgaand aan mediation, bij bedrijven is 
dat 70%

• rond de 60% van de advocaten en bedrijven wil de juridische 
aspecten uitvoerig aan de orde kunnen stellen tijdens mediation. 

Niet verrassend: voor advocaten speelt het recht een grote rol
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Bedrijven over de rol van de advocaten 
tijdens de mediation
• bijna 50% van de bedrijven geeft er de voorkeur aan dat de advocaat 

niet aanwezig is in mediation. Slechts 20% wil dat de advocaat wel 
aanwezig is

• 22% van de bedrijven geeft aan het advies van de advocaat te volgen 
over de keuze voor mediation. Ruim 40% vindt dat advies niet 
doorslaggevend

• ruim 80% van de bedrijven wil dat de advocaat bekend is met 
mediationvaardigheden. Slechts 2% vindt dit niet belangrijk
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De belangrijkste redenen om te kiezen voor 
mediation

Voor advocaten

• op nummer 1: snelheid

• op nummer 2: de onzekerheid 
van een rechtszaak

• NB: pas op nummer 6: de lagere 
kosten van mediation

Voor bedrijven

• op nummer 1: snelheid

• op nummer 2: behoud van de 
relatie

• ook hier op nummer 6: de lagere 
kosten van mediation
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Contra-indicaties voor mediation

Voor advocaten en bedrijven

• er is geen reden tegen 
mediation die er duidelijk 
uitspringt. Alle als mogelijk 
genoemde redenen krijgen 
weinig bijval

• het vaakst ziet men nog het 
antwoord: de zaak leent zich er 
niet voor

Voor rechters

• weerstand bij partijen
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Bekend maakt bemind
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Belangrijkste aanbevelingen:

• zorg voor een zakelijke uitstraling en bedrijfsmatige aanpak

• zorg voor voldoende zakelijke en juridische kennis 

• er liggen kansen op terrein van combinatie rechtsgang en mediation

• snelheid van mediation van groot belang

• focus op lage kosten minder van belang
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