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Op pad met

de mediator
De grifflerechten gaan flink omhoog.

Bij een geschil kan mediation een veel

witden toch liever een uitsprook von de rechter. De
mediotionpoging mislukte. NormooI stoogt gemiddetd driekwort von de mediotionzoken.

goedkopere oplossing bieden.

Duett verboost zich soms over zoken: 'Wot doen
mensen zichzelf oon? Ze hebben duizenden euro's

uitgegeven oon odvocoot- en proceskosten. Wot

drijft hen toch? Die zook over die erfofscheiding wos
echt een principezook geworden. Beide buren teken

wee buren hodden ol joren een conflict. De hele buurt wss zelfs in

te denken: Ik wit dot jij ongetiik krijgt. En ots ik
ongetiik krijg, kon ik in etk gevol het slechte inzicht

kompen verdeeld en hod zijn oor-

von een rechter door de schutd von geven.'

deel kloor. De twee schokelden mediotor

Kitty Duett in. No weinig vorderingen
merkte zij tiidens het derde gesprek op:
'U bent ol zoveel joor dog en nocht bezig
met dit probteem. Weet u wel wot u
met uw vrije tijd oon moet ols u hier
eruit komt?' Bij de vierde bijeen-

komst wos het geschit opgetost.

Bij mediotion wordt er
gezocht noor een uitkomst woor
olle betrokkenen zich in kunnen
vinden. Die oplossing hoeft niei
ottiid op juridische gronden geboseerd te ziin. Mediotion is zowel
interessont voor mensen die nog
voker met elkoor te moken hebben,
zools buren, erfgenomen of ouders

die witten scheiden, ols voor men-

sen die definitief afscheid van
elkoor nemen.
Een ondere burenruzie die Duell

in hoor proktiik kreeg, sleepte ol

Due[[ zou niets liever willen don dot hoor beroep
overbodiq wordt, omdot mensen hun conflicten zelf
kunnen oplossen. Hoe doe ie dot? Duelt: 'Demoniseer

de onder niet. Vook hebben mensen oI een oordeel
over de onder voordot ze doormee contoct hebben
gehod. Probeer elkoor oon te spreken zonder meteen

met beschutdigingen te komen. Ruzies escoleren
vook doordot mensen te sneI te grote stoppen m0ken.
Ze dienen

bij geluidsoverlost bijvoorbeetd meteen
een klocht in bij de huismeester. 0f ze holen direct
de potitie erbij, terwiil ze ook eerst kunnen oonbe[[en
om te vrqgen of het wot zochter mog.'

Heeft u ook een conflict en vroogt u zich of of
een mediotor u kon hetpen? Vroog u don eerliik of

of u behoefte heeft oon een uitsprook von een
rechter of witt zoeken noor een oplossing die voor
iedereen occeptobeI is. In dot [ootste gevol kon
mediotion u verder helpen. Wiis mediotion niet bii
voorboot of omdot u denkt dot de onder dot toch
niet wit. Door komt u moor op 66n monier ochter.
Door het te vrogen.

mediotion verwezen. Het ging over

Mediotion kost doorgoons €1OO tot €2OO per
uur, wot de portiien gezomentiik betolen. Er zijn
mediotors uit ollerlei beroepsgroepen. 0p de site

de erfofscheiding. De ene buur viel

www.mediotorsvereniging.nI

terug op honderd ioor oude kodostergegevens, de ondere op het gewoon-

ging kunt u zoeken noor een mediotor die goed post
bii u en uw geschil en controleren of een mediotor
gecertificeerd is. Nog een tip: bereid iedere bijeen-

zeven 1'oor en werd door het hof noor

trirecht. Die centimeters grond hoorden ol zo tong bij zijn tuin. Duett

von de beroepsvereni-

komst met de mediotor goed voor. Zet op een rij welke

probeerde te ontdekken wot het och-

belongen er spelen en wot voor u echt betongrijk is.

terliggende probleem wos, moor

Bedenk ook wot voor de onder relevont kon zijn en op

kreeg het ze niet ontfutseld.

welke monier u elkoor tegemoet kunt

De

twee

komen.
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