
Zelftest mediation*

Vul de test in om te zien of mediation een manier is om uw conflict op te lossen.
Denk niet na over wat de ander zou denken en willen, maar maak de afwegingen helemaal vanuit uw
eigen gezichtspunt.

Bij mediation komt de oplossing tot stand door met de andere betrokkene en de mediator in gesprek te
gaan. Wilt u hieraan meewerken?

Ja, want,
− ik wil invloed uitoefenen op de oplossing van het conflict.
− de doorlooptijd is korter dan een gerechtelijke procedure.
− de kosten zijn lager dan van een gerechtelijke procedure (een mediator, kosten delen);
− er zijn meer oplossingen mogelijk dan in juridische procedure.
− niet alleen juridische aspecten, maar ook andere aspecten zoals bv emoties komen aan de

orde.
− een snelle oplossing is gewenst.
− het conflict valt buiten het juridisch kader (er is nog geen echte escalatie).
− ik heb belang bij vertrouwelijke behandeling.
− ik wil de relatie met andere partij behouden of goed afsluiten.
− ik ben bereid een onafhankelijke en neutrale derde in te schakelen.

Nee, want:
− er is sprake van geweld.
− ik vind het belangrijk dat de rechter zich over het conflict uitspreekt.
− er is geen keuzevrijheid voor één van de betrokkenen.
− een eerdere mediationpoging is mislukt en u wil het niet nog eens proberen.

Ik twijfel want:
− ik weet niet waar ik aan begin.
− ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen.
− ik vind het moeilijk om met de andere partij om de tafel te zitten.
− ik weet niet of de andere partij mee wil werken.
− ik zie weinig mogelijkheden voor een oplossing.

Heeft u 1 of meerdere malen “ja, want” aan gekruist, neem dan contact op met Babette voor een
intakegesprek.

Twijfelt u of mediation geschikt is voor u, neem dan, vrijblijvend, contact op met Babette voor meer
informatie.

* Deze test is gebaseerd op de test van Rechtspraak.nl (www.rechtspraak.nl)


