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NIEUW in 2023: 
 
de Bevordering van Mediation - het Wetgevingsproces 

Omvat de gehele werdegang van het wetgevingsproces aangaande mediation vanaf de 

Europese Mediationrichtlijn uit 2008, inclusief alle geconcipieerde wetteksten met toelichting 

en alle andere relevante documenten,  met enkele verhelderende artikelen. 

F.Schonewille e.a (IustitiaScripta-9789083247564) maart 2023        400 pag.    € 45,00 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2022 : 
 
Basisboek Mediation  

Legt helder en bondig uit wat deze vorm van conflictbemiddeling inhoudt en welke de 

uitgangspunten zijn. Licht uitgebreid toe wanneer mediation geschikte aanpak is, en wanneer 

niet.  Het 2e deel schetst het juridische kader: andacht voor de mediationovereenkomst,  

juridische aspecten gedurende het mediationtraject en juridische afhandeling. STUDIEBOEK ! 

P.Schonewille (SWP- 9789085601647)  april 2022                272 pag.    € 36,90 

 
Mediation in Arbeidszaken 

Mediation is zowel passend indien partijen de arbeidsrelatie in stand willen houden als voor de 

situatie dat het de voorkeur heeft om op zorgvuldige wijze tot een voor beide partijen 

acceptabele beëindigingsovereenkomst te komen. Aan de orde komen onderwerpen als: wat is 

mediation, en wat zijn specifieke aspecten bij mediation in arbeidszaken, wettelijk kader, 

waarop moet men letten bij zieke werknemer, en als het een exit mediation betreft. Hoe om  

gaan met collectieve geschillen en met meerpartijenmediation en zorgvuldige afwikkeling. 

Boek is samenvoeging van Mediation in Arbeidsconflicten en Arbeidsrecht en mediation. 

E.Knipschild,E.Schutte e.a.(S-9789012407809) mei 2022           ca. 270 pag.    € 32,50 

Eva Knipschild over Mediation bij grensoverschrijdend gedrag   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
 
Zakelijke Mediation  - wat, hoe en wanneer? 

Procederen, schikken, doorprocederen of (eerst) mediation ? Wat is de beste volgende stap ? 

Advocaten, rechters en bedrijfsjuristen kennen het procesrecht doorgaans goed. Mediation is 

soms wat minder bekend. Beoogt in kort bestek inzicht te verschaffen. Concentreert zich op 

zakelijke mediation: mediation bij conflicten tussen en binnen ondernemingen en andere 

organisaties, maar beschrijft ook onderwerpen die gelden voor mediation in het algemeen. 

P.Ingelse,N.v.Thiel-Wortmann (A- 9789493199613) februari 2022         108 pag.    € 27,50 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2021 : 

 
Juridische Aspecten van Mediation 

Geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen.Zo 

komen mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde. 

Daarnaast is er aandacht voor vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en klacht- en tuchtrecht.  

In toegankelijke stijl geschreven en geïllustreerd met tientallen voorbeelden en recente 

jurisprudentie. Vormt basis voor het theorie-examen voor de registratie als mediator. 

Deze 5e druk van wijkt op aantal onderdelen af van de vorige druk (2017), met nieuwe 

voorbeelden uit de praktijk nieuwe dilemma’s en zijn de modellen geactualiseerd. Bevat 2 

nieuwe hoofdstukken: kernwaarden van mediation (o.g.v.Gedragsregels voor de MfN- 



registermediator) en  civiele en tuchtrechtelijke richtinggevende uitspraken. Bevat laatste 

aanpassingen van hMfN-mediationreglement en Gedragsregels voor de MfN-registermediator 

(per 01-01-2020 ingegaan) en aanpassingen (juli 2020) van het reglement van de Stichting 

Tuchtrechtspraak Mediators. Wegens onzekerheid over wettelijke regeling  beperkt men zich in  

tot een verslag van het wetgevingstraject. 

E.Schutte,J.Spierdijk (S-9789012406567) 5e dr.  juni 2021                        256 pag.    € 39,95 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2020: 
 

Beroepsvaardigheden en Interventietechnieken van de Mediator 

Beschrijft de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Besteedt 

hierbij aandacht aan psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken 

en aan de persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen 

het ruimere kader van de interventiekunde, zoals systeemgerichte gezinsbehandeling,  

oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling. De auteur heeft het 

beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te 

stellen in het kader van de registratie tot MfN-registermediator.  

H.Prein (S-9789012406499) 7e dr. november 2020                         256 pag.    € 39,95 

 

Unraveling Dynamics in Mediation  - insight into systemic and communication patterns 

within relationships and conflicts 

Reveals the undercurrent that influences the interaction between people in relationships and 

conflicts. Guides into the principles of Systemic work, shows how systemic patterns operate. 

and she invites you to look from a systemic perspective in order to achieve sustainable  

Distinguishes three levels of dynamics that are of significance in mediation: family dynamics 

on an individual level, dynamics between clients, dynamics between clients and mediator. 

Subjects such as dealing with emotions, loss and communication patterns are covered as well. 

Describes various existing theories in a practical way for mediation in cases between two 

clients: divorces, labour disputes and neighbourly conflicts. By giving examples she illustrates 

how the theories and models can be applied with and without the use of table constellations. 

M.Smit (Brouwerij-9789078905981)  oktober 2020                             144 pag.    € 25,00 

------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2019 : 

 
Arbeidsrecht en Mediation - de rol van mediation in de arbeidsrechtpraktijk 

Behandelt principes waarop mediation is gebaseerd, verschillende mediationstijlen die 

betrokkenen kunnen tegenkomen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen en verwijsbaarheid 

naar mediation. Gaat dieper in op het arbeidsrecht, met focus op ontslagrecht, inclusief de 

jurisprudentie sinds de WWZ en geeft toelichting op de wijzigingen door de komst van de WAB 

per 01-01-2020, met oog voor jurisprudentie op het snijvlak van mediation en arbeidsrecht. 

E.Knipschild,T.Ridder (S-978912404174) 4e dr. november 2019    190 pag.    € 42,50 

 
Bruggenbouwers - het verbindende werk van mediators in een verdeelde smanleving 

Deze essaybundel geeft een unieke kijk in het werk van mediators en laat zien welke 

vaardigheden zij gebruiken om escalaties tegen te gaan, impasses te doorbreken en nieuwe 

samenwerking tot stand te brengen. Neemt u mee van een windmolenpark op zee naar een 

middelbare school, en van de jungle van Zuid-Afrika naar het kantoor van de Belastingdienst. 

A.Kramer (red.) (S-9789012403931) december 2019               116 pag.    € 25,00 

 
Conflictafhandeling buiten de Rechtbank                                        BELGISCH RECHT 

Verschaft grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank. Beoogt 

bijdrage te leveren aan verbetering van kennis, technieken en modaliteiten van hedendaagse 

conflictafhandeling. Legt het concept ‘conflict’, met inzicht in oorzaken, eigenheid en 

typologieën van conflicten. Vervolgens veel aandacht voor communicatiemet een 

communicatieschema. Bespreekt verder : onderhandeling (met modellen), arbitrage en 

bemiddeling (met aanwezigheid van neutrale derde), collaboratieve onderhandelingen. 

L.Demeyere,S.Rutten (red.)(I- 9789400009783) maart 2019   356 pag.    € 67,00 

 
Introductie (Internationale) Mediation 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h4121da7,3fd5d61d,404553af
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=ebc19dba66&e=2750f1af54


Mediation wordt hier vanuit verschillende disciplines belicht: recht, organisatiekunde, 

psychologie, internationale betrekkingen, conflictstudies en genderstudies. Onderscheidt zich 

omdat er naast theorie nadrukkelijk aandacht is voor vaardigheden. Naast de basistheorie van 

mediation worden drie methoden van onderhandelen behandeld: Harvard-methode, techniek 

van geweldloze communicatie en ABC-methode (aandacht, behoeften en creativiteit). Ook is er 

aandacht voor mediation in internationale politieke context, voor gender en culturele 

communicatie in internationale mediation tussen staten en binnen staten.  

C.Hillem,E.v.Sytzama (B-9789462369528) september 2019  166 pag.   € 29,95 

 
Models for Mediation  -  Survey and Visuals 

Most mediators are working with models - consciously or unconsciously – such as Glasl’s model 

on Escalation, the ZOPA and the Drama Triangle, to name the best known. Brings together 

almost 60 models which can be used in mediation. Includes an overview on how to apply these 

in practice and what its use is in a mediation. The authors provide training workshops in 

mediation, conflict management and courses in Harvard negotiations. 

L.Hora Adema e.a.(B-97894 62367883) maart 2019   156 pag.    € 49,00 

 

Taal van de Mediator  - Voorbeelden en interventies 

Er blijkt bij mediators behoefte te zijn aan voorbeeldvragen. De vragen en interventies zijn 

gegroepeerd per fase van het mediationproces en per onderwerp dat aan de orde kan komen. 

In deze nieuwe druk is zijn aanpassingen en aanvullingen aangebracht. Verder is er een 

hoofdstuk toegevoegd met vragen en interventies die collega’s in de praktijk veel gebruiken.  

E.Schutte,M.v.d.Griendt (S-9789012403962) 3e dr.  april 2019    150 pag.    € 32,50 

 

Taal van de Gespecialiseerde Mediator - Voorbeelden en interventies voor specifieke 

aandachtsgebieden 

Bij mediation speelt taal een belangrijke rol. Het gaat er niet alleen om welke vraag men in 

welke situatie stelt, maar ook hóe men de vraag stelt. De taal die men als mediator gebruikt 

hangt ook af van het aandachtsgebied waarin men werkzaam bent. Een mediator in 

familiezaken zal een andere taal bezigen dan een mediator in bouwzaken. Mediators met een 

ruime ervaring op specifieke terreinen is gevraagd om voorbeeldvragen en interventies op hun 

specifieke terrein aan te leveren. Die voorbeeldvragen en interventies zijn opgenomen. Door 

de uitvoering is ook dit boek geschikt om te gebruiken tijdens de mediation zelf. 

E.Schutte,M.v.d.Griendt (S-9789012404266) april 2019    98 pag.    € 32,50 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2018: 
 
Casus- en Oefenboek Mediation - ed. 2018 - 40 nieuwe casus voor mediators om mee te 

oefenen 

Bevat veertig casus ingedeeld naar acht thema’s: intake, arbeidsrecht, b2b, complexe zaken, 

familiezaken, multiculturele conflicten, (echt)scheiding en gezinszaken, strafrecht en 

slachtoffer-daderbemiddeling. Bij de keuze van zaken is gebruikgemaakt van de beschrijving 

van de hoofdtaken binnen de competenties voor mediators uit het Handboek Mediation en de 

site van Intop. Van interesse voor zowel de startende als de meer ervaren mediator.  

F.ten Hoedt,J.Weimar (S-9789012403238) 2e dr. november 2018    188 pag.    € 32,50 

 
Mediation for Dummies 

Hoe werkt mediation, wat komt erbij kijken, wat wordt er van je verwacht en welke spelregels 

gelden er? De auteur is advocaat en mediator  en maakt dagelijks juridische problematiek 

toegankelijk voor mensen die niet juridisch zijn geschoold o.a. in 'Arbeidsrecht voor Dummies'.  

R.Wijnands, M.Warson (BBNC Uitg.-9789045351674) april 2018    256 pag.   € 24,99 

 
Mediation in International Commercial and Investment Disputes 

Until now, the resolution of international commercial and investment disputes has been 

dominated almost exclusively by international arbitration. But that is changing. Mediation rules 

that were in disuse gather momentum, and dispute settlement centres are introducing new 

mediation rules. The European Union is encouraging international mediation in both the 

commercial and investment spheres. The 2019 Singapore Mediation Convention of the United 

Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is aiming to ensure enforcement 

of international commercial settlement agreements resulting from mediation. The first 



investor-State disputes are mediated under the International Bar Association (IBA) rules. The 

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)'s conciliation mechanism is 

resorted to more often than in the past. The International Chamber of Commerce (ICC) has 

recently administered its first mediation case based on a bilateral investment treaty.  

C.Titi,K.Fach Gómez (OUP-978019 8827955) augustus 2019  416 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Mediation in Strafzaken 

Waar in 2017 nog 950 strafzaken werden aangedragen voor mediation, lag dat aantal in de 

eerste vier maanden van 2018 al op 650, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. 

Raad voor de Rechtspraak,infoblad 3, juni 2018  16 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Mediationpraktijkgids 

Bevat een schat aan informatie over de gang van zaken bij een mediation. Toegankelijk 

geschreven en overzichtelijk ingedeeld door ervaren mediators. Naast theoretische 

achtergronden en modellen bevat het boek veel informatie uit de praktijk. 

T.Bik,K.v.d.Hoek (S-9789012402439) november 2018     282 pag.    € 49,95 

 
Rechtsstatelijke Waarborging van Buitengerechtelijke Geschiloplossing 

Rechters en officieren van Justitie hebben betrokkenen vorig jaar in 2.977 rechtszaken naar 

een mediator verwezen. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1.668) en in strafzaken 

(946). Partijen komen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit. In hoeverre zijn 

de rechtsstatelijke kernwaarden onafhankelijke rechtsbescherming, legaliteit (rechtszekerheid 

en rechtsgelijkheid) en scheiding van machten gewaarborgd als het gaat om 

buitengerechtelijke geschiloplossing ? Dit is het eindrapport. 

WODC/Univ.Utrecht  oktober 2017  163 pag.+ 2 pag.samenv.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspraak Mediation 

In deze derde herziene druk is wederom geprobeerd om enige orde in de desbetreffende 

jurisprudentie aan te brengen en de hoofdlijnen daarvan zichtbaar te maken. De uitspraken 

van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede die van tuchtcolleges zijn 

onderverdeeld in volgende thema’s: beginselen van mediation, beroepsuitoefening mediator, 

overeenkomsten en mediation, forensische mediation en buitengerechtelijke kosten. 

P.Boshouwers e.a.(S-9789012400251) 3e dr. april 2018     484 pag.    € 39,95 

 
the Singapore Convention on Mediation - a Commentary 

Comprehensive and insightful commentary on the Singapore Convention and the emerging 

field of the private international law of mediation. The Convention is just beginning its life as 

an international legal instrument. Recent years have witnessed the growing recourse to 

mediation as an alternative method of solving disputes in the sphere of international 

commercial and investment relations. This first comprehensive, article-by-article commentary, 

provides a robust report on the features of the Convention and their implications, with analysis 

of potential controversies and authoritative clarifications of particular provisions. 

N.Alexander,S. Chong  (KL-978 9403514819) november 2019   256 pag. geb.    ca.€ 175,00 

 
Toolkit Mediation  - resultaat bereiken als mediator, manager, mediation advocate en 

onderhandelaar 

Essentieel naslagwerk voor de praktijkmet overzicht van het grote scala aan instrumenten dat 

ter beschikking staat in een conflictsituatie, mediation of onderhandeling met handleiding voor 

het juiste gebruik van de ‘techniek’ van een interventie of methode. Bevat veel praktijkgerichte 

checklists. Door de duidelijke verwijzingssystematiek is het mogelijk om het boek te gebruiken 

als een gereedschapskist: een bepaald onderwerp bekijken binnen de context, of een bepaald 

thema uitdiepen door het volgen van interne verwijzingen (iconen) of de leeswijzers. 

M.Schonewille (B-9789462903975) 4e dr. maart 2018      504 pag.    € 57,50 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2017: 

 
Beroepsvaardigheden en Interventietechnieken van de Mediator 

Beschrijft de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Besteedt 

hierbij aandacht aan psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZA246


en aan de persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen 

het ruimere kader van de interventiekunde, zoals systeemgerichte gezinsbehandeling,  

oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling. De auteur heeft het 

beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te 

stellen in het kader van de registratie tot MfN-registermediator. Deze geactualiseerde editie 

bevat de nieuwe, in 2016 herziene versie van dit instrument en kan zo dienen als 

ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment bij de registratie. 

H.Prein (S-9789012398831) 6e dr. mei 2017  224 pag.    € 38,50 

 
Handboek Mediation                                  NIEUWE DRUK NA MEER DAN VIER JAREN ! 

Dit is één van de pijlers van het vakgebied van mediation vanwege de fundamentele 

bespreking van alle onderwerpen die mediation betreffen. Ook vervult de inhoud een 

belangrijke rol bij de certificering van mediation. Deze zesde druk is volledig geactualiseerd. 

A.Brenninkmeijer e.a. (9789012399456) 6e dr. juni  2017         648 pag. geb.   € 85,00 

 
Juridische Aspecten van Mediation 

Geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen.Zo 

komen mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde. 

Daarnaast is er aandacht voor vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en klacht- en tuchtrecht.  

In toegankelijke stijl geschreven en geïllustreerd met tientallen voorbeelden en recente 

jurisprudentie. Vormt basis voor het theorie-examen voor de registratie als mediator. 

E.Schutte,J.Spierdijk (S-9789012398855) 4e dr.  maart 2017     210 pag.    € 38,50 

 

Tussen Recht en Vrede - mediation in de responsieve rechtsstaat 

In welke relatie staan recht en mediation tot elkaar, welke boodschap hebben zij aan elkaar? 

Mediation speelt een belangrijke rol in de transformatie van de autonome rechtsstaat naar de 

responsieve rechtsstaat. In een responsieve rechtsstaat wordt bij de uitoefening van 

bevoegdheden niet alleen naar de regels gekeken, maar ook naar de belangen die aan de 

verschillende kanten spelen. De jurist van de toekomst kan van mediators leren om beter om 

te gaan met de escalerende werking van rechtspraak volgens het zogeheten toernooimodel. 

Mediators kunnen van juristen leren de rechtsstaatgedachte op waarde te schatten, ook als zij 

met de juridiserende uitwassen daarvan te maken krijgen. Zo worden conflicten en geschillen 

afgesloten op een manier die niet alleen rechtmatig is, maar die ook door de betrokkenen als 

rechtvaardig kan worden aanvaard. Daarmee is niet alleen recht, maar ook vrede gediend. 

Inaugurele rede van bijzonder hoogleraar Mediation aan de VU. 

D.Allewijn (S-9789012402392) juni 2018      32 pag.    € 7,95 

 

Zakboek voor de Mediator – editie 2017 

Mediators beschikken over de nodige bagage en vaardigheden, maar stuiten in de dagelijkse 

praktijk nogal eens op praktische dilemma’s. Hoe verloopt het eerste contact met 

betrokkenen? Hoe evalueer je de samenwerking met een andere mediator? Waar let je op bij 

het maken van een mediationverslag of een Vaststellingsovereenkomst? Welke regelgeving is 

van belang? Hoe werken de gedragsregels in de praktijk? Deze compacte uitgave beoogt een 

spoorboekje bij de beroepsuitoefening te zijn. Het bevat tevens praktische wenken voor de 

kantoororganisatie en biedt een overzicht van mediationruimten in Nederland. 

L.Sloots,J.Spierdijk (S-9789012400275) augustus  2017    176 pag.    € 19,95 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2016: 
 

Arbeidsrecht en Mediation (Mediation Reeks nr.8) 

Behandeld worden onder andere de principes waarop mediation is gebaseerd, de verschillende 

mediationstijlen die betrokkenen kunnen tegenkomen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen 

en de verwijsbaarheid naar mediation. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het arbeidsrecht, 

met een focus op het ontslagrecht, dat met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 

volledig is gewijzigd. Ook wordt gepubliceerde jurisprudentie op het snijvlak van mediation en 

arbeidsrecht besproken en geanalyseerd. Beide auteurs, van advocatenkantoor Kennedy Van 

der Laan hebben deze uitgave geheel geactualiseerd zodat deze weer up-to-date is. 

E.Knipschild,S.IJsendoorn (S-9789012398220) 3e dr.november 2016   190 pag.    € 36,50 

 

Macht en Mediation 



De rol van macht bij mediation is een gevoelig en controversieel onderwerp. Aan de ene kant 

heeft mediation te maken met conflicten waarbij macht en machtsverschillen bijna inherent 

een rol spelen, aan de andere kant heerst er de pretentie dat de mediator op geen enkele 

manier macht of zelfs maar enige vorm van beïnvloeding hanteert bij de uitoefening van zijn of 

haar vak, omdat dit niet bij de puur onafhankelijke rol zou passen. Vaak ligt alles in de praktijk 

iets subtieler, en speelt macht bewust of onbewust, direct of indirect, een wezenlijke rol bij 

mediation. Sommige waarnemers menen zelfs dat de mediator de ‘mythe’ van neutraliteit en 

onpartijdigheid moet loslaten en zich bewust moet richten op de verschillen in macht tussen de 

conflictpartijen. Hier gaan diverse auteurs op deze problematiek in, en wordt deze vanuit zowel 

een meer theoretische invalshoek als vanuit de mediationpraktijk belicht. Hoe zorgt de 

mediator voor een zeker evenwicht tussen de partijen, zonder ‘partij’ te kiezen? Hoe zorgt 

deze dat de underdog in de machtsrelatie ook aan zijn -of vaker nog haar- trekken komt? En 

hoe machtig is mediation zelf geworden, nu deze in vele geschillen een eerste verplicht station 

is geworden bij de juridische procedure en volgens sommigen ook complexer en moeilijker te 

begrijpen? En wat betekent de ‘regisserende’ rol van de mediator in het hele mediation-proces 

in termen van macht en invloed, en hoe ziet of ervaart een conflictpartij dat? Omgekeerd kan 

bij mediation soms ook sprake zijn van onmacht, bijvoorbeeld wanneer de mediation vastloopt 

of onvoldoende soelaas kan bieden, of de mediator de partijen niet weet te ‘bereiken’. Ook in 

zo’n geval moet de mediator in staat zijn het proces in termen van macht en machtsverschillen 

te duiden en bij te sturen. Naast het centrale thema ‘macht en mediation’ wordt in dit boek 

een hoofdstuk gewijd aan de actuele ontwikkelingen op het terrein van de Nederlandse 

mediationwetgeving, i.c. het ontwerp van de Wet bevordering mediation. 

G.Freks,T.Jongbloed e.a.(red.) (M-9789046608470) november 2016  170 pag.    € 27,50 

 

Mediation in Arbeidsconflicten 

Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. 

Wanneer de wens is de arbeidsrelatie in stand te houden, dan is het van belang dat niet een 

van de partijen als winnaar uit een conflict komt, maar dat de partijen samen tot een oplossing 

van hun conflict zijn gekomen. Mediation is, als partijen er zelf niet meer uitkomen, bij uitstek 

een geschikt middel om toch die oplossing te bewerkstelligen. Onder het begrip arbeid wordt 

hier niet alleen bedoeld arbeid volgens een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een 

werknemer, maar ook alle andere vormen van arbeid die in een organisatie of een 

samenwerkingsverband worden verricht zoals op basis van een freelanceovereenkomst 

of een maatschapovereenkomst. Zowel mediation in arbeidsconflicten als het arbeidsrecht zijn 

in volle ontwikkeling. In deze derde druk heeft dit ertoe geleid dat de hoofdstukken zijn 

uitgebreid en aangepast. Bovendien is de tekst van het gehele boek op een aantal punten 

aangescherpt en verbeterd. 

M.v.d.Griendt e.a. (S-9789012398459) 3e dr.oktober 2016     226 pag.    € 32,50   

 

Vechten, Straffen of Helen in Mediation 

Conflicten worden uitvergroot, mensen raken snel in de ‘vechtmodus’ en sociale media zoeken 

de grenzen van het toelaatbare op. Echtscheidingen worden ‘vechtscheidingen’ met nadelige 

gevolgen voor alle betrokkenen. Deze verharding gaat samen met een toenemende roep om 

straffen en repressieve maatregelen. Ook wordt met de mond beleden dat er meer aandacht 

voor slachtoffers moet komen. De noodzaak van verzoening en heling raakt hierdoor op de 

achtergrond. Hier wordt stil gestaan bij de spanning tussen verharding, vechten en straffen 

aan de ene kant, en de noodzaak tot bemiddeling, conflictbeslechting en heling aan de andere 

kant. Hoe uit zich dat in de mediationpraktijk? Biedt dit soms ook nieuwe mogelijkheden voor 

mediation? Hoe zou transformatieve mediation hierbij een rol kunnen spelen? Hoe kunnen de 

slachtoffers worden bijgestaan? Naast deze problematiek worden ook andere actuele thema’s 

op het terrein van mediation uitgediept, zoals geschiloplossing in familiebedrijven, het nieuwe 

ontslagrecht en exit-mediation, nalatenschapsmediation, mediation in de zorg, en het belang 

van mediation bij de rechtenstudie. 

G.Frerks e.a. (red.) (M-9789046608142) mei 2016   422 pag.    € 27,50 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2015: 
 

Groepsmediation 

Wat speelt er nu werkelijk binnen de groep? Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog 

meer bij betrokken? Wie hebben onderling een band? Welke invloed heeft de omgeving? Wie 

betrekt men bij de mediation en wie juist niet?  Dit eerste Nederlandse boek over 



groepsmediation komt voort uit veelzijdige praktijkervaring. Het helpt bij het analyseren van 

conflicten binnen en tussen groepen en bij het maken van een effectief procesontwerp. Het 

geeft inzicht in de verschillende dimensies van conflicten met meerdere personen of 

organisaties aan de hand van actuele theorieën over groepsdynamica, systeem- en 

cultuurtheorie en praktische analysemodellen met een rijk arsenaal aan werkvormen.  

M.Thiebout e.a. (S-9789012396073)2e dr. september 2015    324 pag.    € 44,95 

 

Mediation in de Praktijk - Beroepsvaardigheden en interventietechnieken 

Dit boek is allereerst gericht op psychologen, maar is ook van belang voor juristen. 

Beschrijft de meest in aanmerking komende gesprekstechnieken die de mediator kan hanteren 

met aandacht voor psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken 

en voorde persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen 

het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, 

oplossingsgerichte gesprekstherapie en organisatieverandering. De auteur ontwikkelde het 

beoordelingsinstrument waarmee de beroepsvaardigheden van de mediator kunnen worden 

vastgesteld. Dit instrument wordt gebruikt door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) in de 

procedure voor de persoonscertificering van mediators. Hieraan wordt in dit boek aandacht 

besteed en het is als bijlage opgenomen. Mediation in praktijk kan zo ook dienen als 

ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment bij de persoonscertificering.Deze 

uitgave is door het NMI voorgeschreven ter voorbereiding op de kennistoets voor de 

certificering van mediators. 

H.Prein (9789089535733)  maart 2015          296 pag.    € 42,50 

WELLICHT EEN BREDER PUBLIEKSVERSIE VAN HET BOEK UIT OKTOBER 2014 

 

Nederlandse Mediation 

In Nederland worden veel conflicten en geschillen inmiddels via mediation beslecht. De 

vertrouwelijkheid die mediation kenmerkt brengt echter mee dat de resultaten daarvan 

onbekend zijn. Daardoor is er sprake van een leemte in de informatievoorziening die 

onwenselijk is. De praktijk maar ook het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs zijn 

ermee gediend om kennis te kunnen nemen van de resultaten die in mediation tot stand 

komen. Dit nieuwe tijdschrift (NM) wil deze leemte invullen door op consistente en 

gestructureerde wijze casuïstiek te behandelen, vergelijkbaar met jurisprudentietijdschriften. 

De mediations worden aangeleverd door professionele mediators werkzaam in de praktijk. 

F.Schonewille (hoofdred.)            ONLINE versie € 75,00 (ex.btw) per jaar 

Combinatieabonnement : tijdschrift + online  € 94,50 (ex.btw)   

 EERSTE AFLEVERING GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Scheidingsmediation- editie 2015 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 5) 

De ontwikkeling van scheidingsmediation zoals die met name heeft plaatsgevonden tot eind 

2015, wordt beschreven. Inzichtelijk wordt gemaakt wat mediation nu eigenlijk kan betekenen 

voor scheidende mensen, op welke wijze oplossingen kunnen worden gevonden door middel 

van mediation en welke regels noodzakelijkerwijs in acht moeten worden genomen om een 

succesvolle mediation te verkrijgen. Bovendien worden bijzondere vormen van mediation, 

zoals forensische mediation, collaborative divorce en prenups, beschreven. 

L.Zonnenberg (S-9789012396936) 6e dr. december 2015    204 pag.    € 46,50 

 

Voortleven. Het hoe en waarom van nalatenschapsmediation 

Legt als uit wat nalatenschapsmediation is en geeft praktische tips waarmee je conflicten 

rondom overlijden kunt voorkomen. Hoe voorkom je dat er problemen ontstaan voor of na het 

overlijden van een dierbare en hoe zorg je ervoor dat je familie in evenwicht blijft? In 

mediation staat de preventie en resolutie van conflicten centraal. Nalatenschapsmediation 

integreert deze thematiek, maar gaat verder. Er is meer aandacht voor de dialoog over het 

conflict tussen het ik en de ander(en) als ook tussen het ik, het voortleven en nabestaan in de 

context van de familie. Familieverhoudingen kunnen leiden tot heftige emoties. Gevolg hiervan 

kan zijn dat familieleden communicatie hierover vermijden, inadequate overlevingsstrategieën 

ontwikkelen met conflicten, nodeloos verlies en angsten als gevolg. Maakt duidelijk hoe 

nalatenschapsmediators familieleden kunnen begeleiden en helpen onbekende wegen te 

ontdekken en bestaande te verlengen. Introduceert het onderscheid tussen ante mortem en 

post mortem nalatenschapsmediation. De dynamiek tussen deze twee vormen is verschillend. 

Bij de eerste vorm staat conflictpreventie centraal. De tweede vorm richt zich meer op 

conflictresolutie. Breidt de traditie van mediation uit, en behandelt het belang van de omgang 



met alledaagse fenomenen en ervaringen als familiegeheimen, angst, liefde, zingeving, 

levenskunst, familieverhoudingen, hoop en verdriet en de omgang met verwachtingen.  

A.v.Riemsdijk (M-9789046607145) voorjaar 2015     232 pag.   € 38,00 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2014: 
 
Beroepsvaardigheden & Interventietechnieken van de Mediator (Mediationreeks 2) 

Beschrijft de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator met 

aandacht voor de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en 

aan de persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen 

het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, de 

oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling. De auteur heeft het 

beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te 

stellen in het kader van certificeringprocedure van het NMI. Behandelt hier dit instrument en 

kan dienen ter ondersteuning bij voorbereiding van assessment bij de persoonscertificering.  

H.Prein (9789012393911) 5e dr. oktober 2014                        204 pag.    € 36,50 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2013 : 

 
de Implementatie van de Europese Mediationrichtijn in het Nederlandse Recht 

Juridische gevolgen en betekenis voor de praktijk  van de in werkingtreding per 21-11-2012.  

E.v.Beukering,P.v.Schelven (9789059319561) april 2013                        101 pag.    € 26,00 

 
Handboek Mediation 

Grondig herziene en aangevulde nieuwe editie van dit standaardwerk over mediation. 

A.Brenninkmeijer e.a. (9789012389419) 5e dr. februari 2013            500 pag. geb.   € 75,00 

 

Mediation in Belastingzaken. Anders en Effectief (Mediation Reeks nr. 11) 

Uniek boekwerk. Onderwerpen o.a.: ontstaan van conflicten met belastingdienst, soorten 

geschillen, mediationproces en voorbereiding, juridische aandachtspunten, rol van adviseur of 

advocaat, NMI Reglement en Gedragregels, trefwoordenregister en vele voorbeelden. 

A.Booij e.a. (97890123918320) december 2013                                      247 pag.    € 33,95 

 

Met de Overheid om Tafel (Mediation Reeks nr. 6) 

Nieuwe editie van deze handleiding bij de typische mediation waarbij de overheid partij is. 

D.Allewijn (9789012389976) 2e dr. juni 2013                                         192 pag.    € 33,95 

 

Rechtspraak Mediation 

Geordend overzicht van de betreffende jurisprudentie zodat de hoofdlijnen zichtbaar worden. 

A.Jongbloed,F.Schonewille (red.) (9789012391252) 2e dr. sept. 2013      284 pag.    € 34,95 

 

Zakboek voor de Mediator 

Handzaam compact maar zeer compleet uiterst nuttig praktijkboekje in memo-zakformaat. 

L.Sloots,J.Spierdijk (9789012383998) februari 2013                               173 pag.    € 19,95 
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Verschenen in 2012 : 
 

Mediation in Juridisch Perspectief (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 7) 

Nieuwe geactualiseerde editie van dit heldere inzicht in de betreffende juridisch aspecten. 

A.Santing,H.Snijders e.a. (9789013109351) 2e dr. september 2012         136 pag.    € 45,00 

 


