
Checklist met 9 criteria voor het vinden van een goede mediator 

Er zijn 2.908 mediators in Nederland. En 18 websites met een verzameling van mediators. Al die 

mediators hebben ook een eigen website. Dan zijn er nog allerlei banken die mediation aanbieden en jou 

ondertussen allerlei producten proberen te verkopen. Er zijn ook advocaten die mediation erbij doen, 

terwijl ze juist zijn opgeleid om het conflict te zoeken.  

Het kan dus flink lastig zijn om snel de beste mediator te vinden.  

Daarom hebben wij dat al voor je gedaan. Wij hebben in iedere regio onderzocht welke mediators er zijn. 

Daaruit hebben we alleen de beste geselecteerd. Zij moeten voldoen aan 9 criteria. Daardoor is 99% van 

de mediators afgevallen.  

Je kunt natuurlijk ook zelf een mediator uitzoeken. Zorg er dan voor dat hij of zij voldoet aan alle 

volgende 9 criteria: 

 

• MfN-registermediator met familieaantekening 

• Erkenning door Raad voor Rechtsbijstand 

• Ruime ervaring met echtscheidingen 

• Echtscheiding wordt verzorgd van A t/m Z 

• Beschikking over neutrale gesprekslocatie 

• Bereidheid om zonder voorrijkosten op locatie te werken 

• Toegang tot professionals die eventueel kunnen adviseren op deelonderwerpen   

• Zelfstandig en onafhankelijk, dus zonder banden met (financiële) dienstverleners 

• Prettig mens; je moet de mediator vertrouwen   

 

Als je eenmaal een mediator hebt gevonden, check je eerst of diegene aan de eerste 8 criteria voldoet. 

Maar of iemand een prettig mens is (criterium 9), kom je alleen te weten tijdens het 

kennismakingsgesprek. Pas als dat goed bevallen is, ga je met elkaar in zee. Anders niet.  

Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze deskundige medewerkers 

zijn er om jou te helpen.  

Je kunt ons bereiken via telefoonnummer: 085 – 401 24 53. 

Of laat een berichtje achter via: gecertificeerdemediators.nl/contact 

Heel veel succes met je keuze!  

 

https://www.gecertificeerdemediators.nl/contact/
https://www.gecertificeerdemediators.nl/contact/

