Mediation naast rechtspraak, de praktijk
De film Mediation naast rechtspraak, de praktijk laat in een nagespeelde mediation zien hoe
tijdens de gerechtelijke procedure de keus voor mediation wordt gemaakt en hoe de mediation
vanaf dat moment verloopt. Deze film is een aanvulling op de introductiefilm over mediation naast
rechtspraak. Deze film gaat nader in op de afwegingen die tijdens een gerechtelijke procedure
gemaakt kunnen worden bij het al dan niet verwijzen van een zaak naar mediation. Daarnaast
vertellen alle betrokken partijen wat ze tijdens de mediation hebben ervaren.
Doelgroep
De film Mediation naast rechtspraak, de praktijk is bedoeld voor rechters, mediators, advocaten en
andere professionele doelgroepen. Vertoning kan de gedachtevorming en discussie over de
plaats van mediation náást rechtspraak stimuleren.
Inhoud
De film toont dat mediation ook in zakelijke conflicten op een adequate manier kan werken. Vanaf
de verwijzing door de rechter komt het hele mediationtraject chronologisch in beeld. De mediation
vangt aan met de bespreking van de mediationregels en –overeenkomst. De mediator helpt
vervolgens partijen bij het verwoorden van hun pijnpunten en belangen, waarna ze tot een voor
beide bevredigende oplossing kunnen komen. De verschillen tussen mediation en procederen
worden hierbij duidelijk gemaakt. Bij het beëindigen van de mediation wordt aan de orde gesteld
wat de overeenstemming voor gevolgen heeft voor het verloop van de procedure. Hierbij is
aandacht voor de geheimhouding van de feiten, voorstellen en indrukken die tijdens de mediation
zijn opgedaan. De mediation wordt afgesloten met het ondertekenen van de
mediationovereenkomst.
Beschikbaarheid
De film duurt 50 minuten en is beschikbaar op dvd.
De film staat niet op zichzelf, maar kan worden geleend voor lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten
en trainingen. Leenaanvragen dienen per e-mail bij het Landelijk Stafbureau te worden ingediend.
In de aanvraag is korte informatie opgenomen over de organisatie (naam en werkgebied), de
reden voor het lenen van de film en de gewenste datum.
De film wordt niet verkocht. De film wordt voor bepaalde tijd uitgeleend. Een
bruikleenovereenkomst dient ondertekend te worden.
Handleiding
Bij de film hoort een handleiding met achtergrondinformatie en handvatten voor het voeren van de
discussie. Deze handleiding kunt u opvragen bij het Landelijk stafbureau.:
Mediation naast rechtspraak p/a Landelijk stafbureau Postbus 90613 2509 LP Den Haag E-mail:
infodesk-mediation@rechtspraak.nl.

