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Fred Schonewille, founding partner van Schonewille & 

Schonewille, is gespecialiseerd in Legal Family 

Mediation. Hij heeft een brede ervaring als legal family 

mediator in gecompliceerde scheidingen, 

erfeniskwesties en afwikkeling van nalatenschappen, 

familiebedrijven, geëscaleerde ouderschapszaken en 

familiedisputen. Hij is overtuigd van de kracht van 

preventieve mediation, in premarital mediation maar 

ook ingeval van het treffen van erfrechtelijke regelingen 

(testament) en regelingen in het kader van 

familiebedrijven 

 

Fred opereert met vasthoudendheid en 

doorzettingsvermogen in zaken die zijn vastgelopen, of 

die bovengemiddeld complex zijn. Met eventueel 

betrokken advocaten werkt hij op constructieve wijze 

samen.  

 

 

Opleidingen 

Fred Schonewille is nationaal en internationaal opgeleid 

als jurist en legal mediator. Hij is gepromoveerd op het 

thema partijautonomie in het relatievermogensrecht. Hij is gespecialiseerd ACB legal family mediator 

en volgde onder meer de volgende meerdaagse specialisatieopleidingen in mediation: 

• Basisopleiding Mediation (Hans van der Hoeven en Hans Loots), 1997 

• Echtscheidingsmediation (Lime Tree, 1999) 

• Masterclass prof. G.P. Hoefnagels (2002 - 2004) 

• Forensische Mediation (Hoefnagels en Van Leuven, 2004) 

• Intercultural Dispute Resolution (Straus Institute, Pepperdine University Malibu, 2011) 

• Nalatenschapsmediation (Stichting Nalatenschapsmediation, 2013) 

 

Visie op aanpak van de mediation 

Fred hanteert in zijn praktijk dezelfde visie op mediation als zijn leermeester Peter Hoefnagels, de 

grondlegger van mediation in Nederland. Met deze grand old man heeft hij een aantal jaren intensief 

samengewerkt. Zijn missie is het om legal mediation, wat in de kern neerkomt op ‘balancing interests’, 

als volwaardige professie verder uit te bouwen.  
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Congressen en publicaties 

Fred Schonewille organiseert (internationale) conferenties en congressen en is auteur van 

verschillende wetenschappelijke boeken, waaronder The Variegated Landscape of Mediation, A 

Comparative Study of Mediation, Regulation and Practices in Europe and the World (met Manon 

Schonewille), Rechtspraak Mediation en Gelukkig Getrouwd, Gelukkig Gescheiden. Ook verschenen 

van zijn hand een groot aantal artikelen over mediation en recht, waaronder 

huwelijksvermogensrecht, echtscheidingsrecht en erfrecht. 

 

 

Overige nevenfuncties 

Fred is maatschappelijk betrokken. Hij heeft sinds zijn studietijd diverse bestuursfuncties bekleed en 

is ook nu nog bestuurlijk actief.  Hij is nauw betrokken bij het huidige wetgevingsproces op het terrein 

van mediation. Daarnaast is hij: 

 

• Initiator en hoofdredacteur van het tijdschrift Nederlandse Mediation (Wolters Kluwer) 

• Redacteur van Tijdschrift Conflicthantering 

• Medeoprichter en bestuurslid van de stichting Nalatenschapsmediation 

• Medeoprichter en bestuurslid van de stichting Prenups 

• Docent cursussen en trainingen over mediation, relatievermogensrecht, erfrecht en notariële 

ethiek voor onder andere SDU, Kluwer, de KNB en de VMN 

• Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland 

• Secretaris van de Association for the Promotion of Mediation as an Academic Discipline 

• Secretary Church Council St. Mary’s Anglican Church 

 

 

 

http://www.nalatenschapsmediation.com/

