Mediation naast rechtspraak, ...vaak de voorkeur …, over
de rol van de advocaat bij mediation
Doel
Doel van deze film is de gedachtevorming en discussie stimuleren over de wijze waarop
de advocaat zijn cliënt bij mediation kan adviseren en begeleiden vanaf het moment dat
de rechter een mediationvoorstel doet.
Doelgroep
De film is bedoeld voor advocaten, mediators en verwijzers die meer willen weten over de
rol van de advocaat bij (verwijzing naar) mediation tijdens een procedure.
De film is ook geschikt voor opleidingsinstellingen die cursussen en trainingen
over dit onderwerp geven aan genoemde doelgroepen.
Inhoud
In de film is te zien hoe een advocaat na het mediationvoorstel van de rechter tot de
afweging komt dat in deze zaak de belangen van zijn cliënt het best gediend worden door
mediation. De advocaat wordt tijdens de verwijzing ter zitting en gedurende de
mediationbijeenkomsten getoond in zijn rol als adviseur, begeleider en bewaker van het
resultaat. Samen met zijn cliënt gaat de advocaat na wat de (juridische) belangen zijn van
zijn cliënt en van de tegenpartij. Hij begeleidt en adviseert zijn cliënt bij de keuze tussen
mogelijke oplossingen, en toetst de gemaakte afspraken op juridische houdbaarheid.
Beschikbaarheid
De film duurt 15 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. Naast een toelichting op de casus staan hierin
handvatten waarmee de lener zich beter kan voorbereiden op de discussie over
(onderdelen van) de film. 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.

