
 

 

 

En nu als Legal Business Mediator aan de slag?  
Leer dan de essentiële vaardigheden en kennis die zakelijke gebruikers van hun mediator verwachten. 

 

Jouw cliënten vragen om een gespecialiseerde professional die meer kan bieden dan faciliterende 

mediation alleen. Met een verdiepingsopleiding business mediation kun je je onderscheiden in de markt. 

Veel succesvolle collega’s gingen je voor.  

 

Uit recent onderzoek (ZAM | ACB | UU 2018) onder bedrijven en advocaten blijkt dat zij van een zakelijke 

mediator verwachten dat deze over specifieke mediationvaardigheden beschikt en dat zij bij voorkeur een 

sturende, proactieve en gespecialiseerde mediator inschakelen. Deze moet hen als procesarchitect erbij 

kunnen ondersteunen zodat er op korte termijn een oplossing komt. Een snelle one stop shop. Zowel 

advocaten als bedrijven zijn minder enthousiast over generalistische mediators die dit vak ‘erbij doen’ 

buiten een professionele setting om.  

 

 

In onze specialisatie tot Legal Business Mediator leer je de kneepjes van de door bedrijven en 

hun advocaten gewenste aanpak van een mediation: 

▪ Minder dan de helft van de bedrijven ziet de rol van de mediator beperkt tot het enkel in goede 

banen leiden van de gesprekken tussen partijen, zodat die op een constructieve wijze met elkaar 

in gesprek blijven en raken.  

▪ Ruim de helft ziet als voornaamste toegevoegde waarde van een mediator dat deze de 

emotionele barrières uit de weg ruimt die het treffen van een regeling in de weg staan.  

Een zakelijk mediator moet dus meester zijn in de klassieke mediationvaardigheden. Maar 

voor meesterschap is meer nodig:  

▪ Vrijwel alle onderzochte bedrijven willen een mediator die stevig de regie over het proces neemt, 

bijna 80% is zelfs voorstander van een mediator proposal als er te weinig voortgang in de 

onderhandelingen zit, 50% vindt een bindend advies door de mediator bespreekbaar en meer dan 

3/4 is voorstander van een mediator die zich tegenover partijen uitlaat over de kansen en risico’s 

om zo partijen tot een regeling te sturen.  

Leer hoe je naar alle regelen der kunst deze sturende instrumenten in een business mediation 

inzet. 

▪ Ruim 2/3 wil uitvoerig de juridische aspecten aan de orde kunnen stellen tijdens de mediation. 

Dit kan de reden zijn voor de wens van 80% van de bedrijven dat een mediator ook juridische 

kennis heeft. Leer de hoe je je juridisch inhoudelijke kennis succesvol als mediator kunt inzetten. 

▪ 80% is geen voorstander van een mediator die alleen op en neer pendelt; bedrijven willen zelf 

het heft in eigen hand houden. Caucus is een tool, maar met alleen aparte gesprekken kom je er 

niet. 

▪ De meeste bedrijven zetten vraagtekens bij de effectiviteit van een rechtsgang. Gevraagd naar 

de meest effectieve vorm van geschiloplossing noemt slechts 2% een rechtszaak en 4% 

arbitrage. Mediation wordt door 25% als de meest effectieve methode gezien. Hybride vormen, 

een combinatie van procedures - ook met zelf onderhandelen - wordt als het meest effectief 

gezien. Leer dus als zakelijk mediator vooral ook een procesarchitect te zijn. De markt is er rijp 

voor. 

 

 

 
 

 

 



 

 
Specialisatieopleiding Legal Business Mediation 1, zakelijke conflicten  

 

In 5 praktijkgerichte dagen leer je onder leiding van ervaren business mediators die je stap voor stap coachen en 

trainingsacteurs de essentiële vaardigheden om zakelijke geschillen professioneel te begeleiden. Daarbij komt ook 

‘procesarchitectuur’ uitgebreid aan bod. Afhankelijke van de samenstelling en interesse van de groep desgewenst ook 

in internationaal verband. Naast inleidingen door (gast)docenten over hun business mediation-praktijk en casestudies, 
is er in deze verdiepingsopleiding veel aandacht voor het ontwikkelen van concrete vaardigheden en het opdoen van 

ervaring met het over meerdere sessies verspreidt begeleiden van een zakelijk geschil. Inclusief alle administratieve 

en juridische aspecten. 

Tijdens de verdiepingsopleiding tot Legal Business Mediator krijgt elke deelnemer een eigen zakelijke of 

arbeidsmediation die als het ware in 'real time' over meerdere sessies uitgevoerd wordt. Onder continue supervisie van 

een ervaren coach en intervisie van medestudenten.  

Data eerstvolgende opleiding: zie website 

 Ja, ik schrijf me in voor de specialisatieopleiding tot Legal Businessmediator en maak gebruik van het 

aanbod met 10% vroegboekkorting van € 3.375,00 (exclusief btw) i.p.v. € 3.750,- voor de complete opleiding 

inclusief studiemateriaal (reader en elektronische leeromgeving), consumpties, lunches.  

Specialisatieopleiding Legal Business Mediation 2, arbeidsconflicten  

Arbeidsverhoudingen zijn een van de meest voorkomende contractuele relaties. Op het gebied van arbeidszaken wordt 

vaak mediation ingezet. Met de onzekerheden die de WWZ momenteel met zich meebrengt is mediation voor zowel de 

werkgever als werknemer een aantrekkelijke optie geworden. Arbeidsmediation betreft verschillende situaties zoals 

arbeidsconflicten en verzuim, samenwerkingsproblemen en team performance, ontslag of beëindiging van een 

arbeidsrelatie.  

In 5 dagen leer je onder leiding van ervaren arbeidsmediators en gastdocenten waaronder een arbeidsdeskundige en 

een kantonrechter de inzichten en specifieke vaardigheden die je nodig hebt als mediator die conflicten in 

arbeidsrelaties begeleidt.  

Data eerstvolgende opleiding: zie website  

 Ja, ik schrijf me in voor de specialisatieopleiding tot Legal Arbeidsmediator en maak gebruik van het 

aanbod met 10% vroegboekkorting van € 3.375,- (exclusief btw) i.p.v. € 3.750,- voor de complete opleiding 

inclusief studiemateriaal (2 boeken, reader en elektronische leeromgeving), consumpties, lunches.  

 

Aanmelden  

Voornaam: 

Achternaam: 

Titel en Functie: 

Organisatie: 

Adres: 

Email: 

Mobiel: 

Indien van toepassing: factuur sturen aan (en eventueel facturatiegegevens):  

Tot zes weken voor aanvang van onze programma’s kun je schriftelijk kosteloos annuleren. Van zes tot twee weken 
voor aanvang ben je 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je 

het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag dan wel kosteloos je plaats innemen.  

Datum     Handtekening  

 

..................    ..................  

Stuur de inschrijving per e-mail aan academy@schonewille-schonewille.com of per post aan Academy Legal Mediation 

van Schonewille & Schonewille, Hofplein 20, 3032 AC | ROTTERDAM.  

Je kunt je ook via onze website aanmelden: www.schonewille-schonewille/academy. Vragen? Je kunt altijd even 

bellen of mailen met hoofdocent Manon Schonewille: manon@schonewille-schonewille.com | 06 54 336 192 

 

mailto:manon@schonewille-schonewille.com

