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Profielschets van de bijzondere leerstoel 

Mediation 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam 

 

 

De bijzondere leerstoel mediation 

 

De bijzondere leerstoel ‘Mediation’ is in 2016 ingesteld aan de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam door de Mediatorsfederatie 

Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC). De leerstoel is ondergebracht 

bij de Afdeling Privaatrecht van de faculteit, maar de aandacht gaat eveneens uit naar 

relevante ontwikkelingen in het bestuursrecht, het strafrecht en het internationale recht. De 

leerstoel is ingebed in de beide onderzoeksinstituten van de faculteit, het Amsterdam Law and 

Behavior Institute (A-LAB) en het Kooijmans Institute for Law and Governance, en maakt 

een gezichtsbepalend deel uit van de afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en 

Mediation. Deze innovatieve afstudeerrichting speelt een centrale rol in de ambitie van de 

faculteit tot opleiding van de jurist van de toekomst, die beschikt over een breder palet aan 

kennis en capaciteiten om bij te dragen aan het voorkomen, hanteren en oplossen van 

conflicten. 

 

De eerste leerstoelhouder, prof. Dick Allewijn, is in 2020 met emeritaat gegaan. De 

instellende instanties en de Faculteit hechten grote waarde aan voortzetting van de bijzondere 

leerstoel, in welk verband thans wordt gezocht naar een opvolger. 

 

 

De positie van de leerstoel in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de VU 

 

Doel en focus 

Het doel van de bijzondere leerstoel ‘Mediation’ is de exploratie, bevordering en disseminatie 

van het academisch fundament van mediation als vorm van conflictoplossing waarin rechten 

en plichten kunnen worden verwezenlijkt op een wijze die daadwerkelijk voorziet in materiële 

en immateriële behoeften van de betrokken burgers. De focus van de leerstoel ligt op de rol 

van mediation als onderdeel van het scala van conflictoplossingsmogelijkheden en de 

betekenis daarvan voor de verschillende wijzen waarop de juridische professional invulling 

aan zijn taak kan geven.  

 

Inbedding in de strategische visie van de VU  

Mediation als vorm van geschilbeslechting die bijdraagt aan de daadwerkelijke en duurzame 

oplossing van conflicten is een maatschappelijk relevant onderwerp van academisch 

onderwijs en onderzoek. Vanwege deze maatschappelijke relevantie sluit het goed aan bij de 

in het Instellingsplan van de VU neerlegde strategische visie, zoals die in het bijzonder tot 

uitdrukking komt in de profileringsthema’s Connected World en Governance for Society. 

Kenmerkend voor het onderwijs en onderzoek op het terrein van mediation is het multi- en 

interdisciplinaire karakter ervan, waarbij niet alleen aandacht is voor juridische aspecten van 

mediation, maar nadrukkelijk ook voor inzichten uit de psychologie en sociale 

wetenschappen. Het bedrijven van interdisciplinaire wetenschap is een van de in het oog 

springende thema’s in het Instellingsplan van de VU. 

 

Positie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
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Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gaat de aandacht in het onderzoek reeds jaren onder 

meer uit naar een breed scala van vormen van conflictoplossing en geschilbeslechting van 

(gemengd) publieke en private aard, waaronder: mediation, bindend advies, rechtspraak en 

arbitrage. Ook in het onderwijs aan de faculteit wordt in toenemende mate aandacht besteed 

aan conflictoplossing en geschilbeslechting. In de masteropleiding wordt het keuzevak 

Conflictoplossing, mediation en onderhandelen aangeboden, alsmede de eerdergenoemde 

afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation. Met deze opleiding biedt de 

faculteit als eerste in Nederland een volledig masterprogramma rond dit actuele thema aan.  

 

De faculteit speelt hiermee in op nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van 

rechtspleging en conflictoplossing. Zie daarover de ‘Achtergronden’ aan het eind van deze 

profielschets. De ambitie van de faculteit is om de horizon van studenten te verbreden door de 

betekenis van recht en juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van de wijze 

waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en opgelost. Binnen de 

afstudeerrichting wordt samengewerkt door hoogleraren op het gebied van privaatrecht, 

bestuursrecht, strafrecht, rechtspraak, conflictoplossing en restorative justice. Doel is als 

gezegd het opleiden van de jurist van de toekomst, die beschikt over een breed palet aan 

mogelijkheden om bij te dragen aan het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten. 

 

Bij het onderzoek en onderwijs in het kader van de bijzondere leerstoel wordt in het bijzonder 

samengewerkt met de hoogleraren van de Fenna Diemer-Lindeboomleerstoel, welke leerstoel 

conflictoplossing in het familie(proces)recht en in de bredere context van de gehele 

rechtspleging bestrijkt (prof. Lieke Coenraad), de bijzondere leerstoel Rechtspraak en 

conflictoplossing, welke leerstoel is gevestigd door de rechtbank Amsterdam en het terrein 

van rechtspraak en conflictoplossing bestrijkt (prof. Dineke de Groot), en de bijzondere 

leerstoel Bianchi Chair on Restorative Justice, die is gevestigd door de Bianchi Herstelrecht 

Stichting en de bevordering en disseminatie van academische kennis omtrent herstelrecht ten 

doel heeft (prof. Katrien Lauwaert). 

 

 

Onderzoek en onderwijs 

 

Onderzoek 

Het in het kader van de leerstoel verrichte onderzoek is niet alleen gericht op mediation als 

zodanig, maar ook op het verkrijgen van meer inzicht in de betekenis van actuele 

ontwikkelingen voor de wisselwerking tussen (vormen van) mediation en andere vormen van 

conflictoplossing in civiele - (familie- en handelszaken), bestuurs- en strafzaken. Gedacht kan 

worden aan onder meer de rol van mediation binnen de rechtspraak, het verwijzen door de 

rechter naar mediation en aan herstelbemiddeling als vorm van restorative justice. Om betere 

conflictdiagnoses te kunnen maken, moet meer - interdisciplinair en rechtsvergelijkend - 

onderzoek gedaan te worden naar welke gevallen zich lenen voor mediation en naar de 

effectiviteit van interventies ter bevordering van het gebruik van mediation. In het onderzoek 

wordt ook de zgn. ‘multi-problematiek’ (zoals financiële -, familiale -, gezondheids- straf- 

en/of bestuursrechtelijke problemen) betrokken waarvan dikwijls sprake is bij geschillen. Een 

onderzoeksfocus op het belang van een goede samenwerking tussen ketenpartners is daarbij 

relevant. 

 

Een andere nog immer actuele onderzoeksvraag betreft het rechtsstatelijk perspectief. 

Overheidsrechtspraak is immers geënt op kernwaarden van de rechtsstaat. Het is nog steeds 

een open vraag hoe mediation zich daar precies toe verhoudt. De relatie tussen mediation en 



 

 3 

de kenmerken ervan (zoals vertrouwelijkheid) enerzijds en de kernwaarden van de rechtsstaat 

anderzijds verdient derhalve aandacht in (juridisch-dogmatisch) onderzoek.  

 

Het onderzoek draagt bij aan innovatie op het terrein van mediation. Daarbij is van belang dat 

steeds de vertaalslag gemaakt wordt van het onderzoek naar de praktijk. Hieruit vloeit de 

noodzaak van interdisciplinair onderzoek op het terrein van mediation voort. Op het gebied 

van onderzoek naar mediation liggen mooie kansen voor het verwerven van derde 

geldstroomonderzoek.  

 

De leerstoelhouder speelt voorts een belangrijke rol in de samen met de MfN en het CvC 

georganiseerde Academische Pitch- en Posterbijeenkomsten Mediation  

 

Onderwijs 

Op het terrein van het onderwijs wordt met de leerstoel een bijdrage geleverd zowel aan het 

initiële onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als aan het post-initiële onderwijs 

aan de faculteit en daarbuiten, zoals bij mediation opleidingen.  

 

In het initiële onderwijs wordt in het kader van de leerstoel bijgedragen aan een bredere 

oriëntatie van het onderwijs op het gebied van conflictoplossing en geschilbeslechting met 

behulp van mediation. Zo maakt van het curriculum van de reeds genoemde afstudeerrichting 

Conflicthantering, rechtspraak en mediation het gebonden keuzevak Mediation deel uit. In dit 

vak wordt onder meer dieper ingegaan op, en praktische ervaring opgedaan met, het Harvard 

Onderhandelen, een belangen-georiënteerde vorm van onderhandelen. In het onderwijs wordt 

aansluiting gezocht met het onderzoek dat in het kader van de leerstoel wordt verricht. Het 

gaat in het onderwijs bovendien niet alleen om het verwerven van kennis op het vlak van 

mediation, maar ook om de ontwikkeling van een juiste beroepshouding en van brede 

professionele vaardigheden.  

 

De leerstoelhouder speelt een belangrijke rol in de organisatie van de deelname van VU 

studenten aan de mediationcompetitie van de International Chamber of Commerce (ICC) in 

Parijs en/of soortgelijke competities voor studenten.  

 

In het post-initiële onderwijs wordt bijgedragen aan de bestaande en te ontwikkelen 

cursussen, waaronder de Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation 

voor juristen, georganiseerd door de Vu Law Academy (VULA) in samenwerking met het 

CvC. 

 

 

Taken 

 

De leerstoelhouder draagt bij aan de onderzoeks- en onderwijsambities van de faculteit door: 

• het publiceren van wetenschappelijke publicaties over mediation, in nationale en 

internationale - waaronder peer reviewed - tijdschriften;  

• het deelnemen aan het wetenschappelijke en publieke debat over het belang en de 

ontwikkeling van mediation;  

• het doen van - in het bijzonder derde geldstroom – onderzoeksaanvragen rond mediation, in 

samenwerking met collega’s binnen de faculteit; 

• het verzorgen van zowel initieel als post-initieel onderwijs over mediation aan en vanuit de 

faculteit. 
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• Zich in te zetten voor de bekendheid van mediation onder het publiek, de ontwikkeling van 

de beroepsgroep en de positionering van het MfN-register, onder meer in nauwe 

samenwerking met de partners MfN en CvC 

• Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de professionele normen en competenties 

die verlangd worden van de mediator 

 

 

Profielschets 

 

Voor deze leerstoel wordt een kandidaat gezocht met een open en brede blik die, gelet op het 

multi- en interdisciplinaire karakter van mediation, bereid en in staat is voorbij grenzen te 

kijken en met de nodige afstand en nieuwsgierigheid aan de wetenschappelijke (en publieke) 

discussie deel te nemen en deze te observeren.  

 

De kandidaat is bij voorkeur zowel jurist als psycholoog, orthopedagoog of sociaal-

wetenschapper, of heeft een aantoonbaar sterke affiniteit met deze combinatie van disciplines. 

 

De kandidaat is gepromoveerd, bij voorkeur op een onderwerp binnen het thema 

rechtspleging en conflictoplossing, en beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten, 

blijkend uit publicaties over dit thema. De kandidaat beschikt voorts over ruime 

praktijkervaring met mediation. 

 

De kandidaat beschikt over onderwijservaring in het (postacademisch) hoger onderwijs en 

heeft een Basis Kwalificatie Onderwijs of is bereid deze te halen.  

 

De werving zal open verlopen.  

 

De omvang van de aanstelling is 0,2 fte. De bijzondere leerstoel is onbezoldigd en wordt 

ondersteund met een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding. De faculteit en de instellende 

instanties zoeken naar mogelijkheden om de omvang van de aanstelling en de financiering 

daarvan uit te breiden. 

 

Benoemingsduur 

De benoeming geschiedt voor de duur van één jaar met zicht op een benoemingsduur van vijf 

jaar.  

 

Curatorium  

Het curatorium van de bijzondere leerstoel Mediation wordt qualitate qua vervuld door de 

volgende personen: 

 

• De Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, prof. Hemme Batjes 

• Het hoofd van de Afdeling Privaatrecht, prof. Masha Antokolskaia 

• De directeur van de Mediatorsfederatie Nederland, mr. Judith Simon-Emmaus 

• De directeur van het Centrum voor Conflicthantering, drs. Linda Reijerkerk 
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Achtergronden 

Zowel nationale als internationale ontwikkelingen geven aanleiding om in het onderzoek en 

onderwijs naar conflictoplossing en geschilbeslechting op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de VU bijzondere aandacht te besteden aan mediation. Dit niet alleen vanwege het 

toenemende belang van mediation als zodanig, maar ook vanwege de toenemende vaart van 

de ontwikkelingen in probleem- en conflictoplossing in het algemeen, waaronder ‘juridische’ 

procedures van uiteenlopende aard. Enerzijds bestaat binnen overheidsrechtspraak steeds 

meer aandacht voor de bijdrage van geschilbeslechting door de rechter aan de oplossing van 

het onderliggende conflict tussen partijen, uiteraard in het kader van ‘gewone’ gerechtelijke 

procedures, maar ook in de vorm van experimenten in het kader van Maatschappelijk 

Effectieve Rechtspraak (MER).1 Anderzijds is een procedure bij de rechter slechts één optie in 

een groeiend scala van mogelijkheden voor burgers en bedrijven om hun geschil tot een einde 

te brengen. Een grotere betrokkenheid van partijen binnen en buiten rechte bij de oplossing 

van hun geschil pleegt de kwaliteit en de duurzaamheid daarvan ten goede te komen en het 

scala te vergroten van de daarmee gediende materiële en immateriële behoeften van partijen. 

In Nederland wordt van juridische dienstverleners ook steeds vaker gevraagd cliënten bij te 

staan in andere procedures dan een procedure in rechte. Naast een procedure bij de rechter 

bestaat een groot aantal andere conflictoplossingsmechanismen, zoals mediation, 

onderhandelen, geschillencommissies, klachtencommissies, bindend advies en arbitrage. Niet 

zelden treft men in één geschil combinaties aan, of wordt overgeschakeld van het ene 

mechanisme naar het andere. Niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor organisaties 

en bedrijven zijn andere conflictoplossingsmechanismen dan de gang naar de rechter vaak 

aantrekkelijk.  

 

Ook overheids- en particuliere instellingen verleggen de focus in hun communicatie en 

opstelling jegens burgers resp. klanten van proceduregericht naar proactief en 

oplossingsgericht. Voorts zijn op het gebied van openbare orde proactieve benaderingen en 

alternatieve conflictoplossingsmechanismen in opkomst, en heeft op het gebied van mediation 

in strafrecht de afgelopen jaren zelfs een grote vlucht genomen/zijn grote stappen gezet. 

 

Cijfers uit onderzoek in Nederland laten zien dat de (potentieel) juridische geschillen van 

burgers slechts in een kleine minderheid van gevallen uitmonden in een rechterlijke uitspraak 

(3,2%). Bij 53% van de geschillen weten partijen op enig moment overeenstemming te 

bereiken en bij 3,3% vormt de beslissing in een buitengerechtelijke procedure het eindpunt.2 

Kwantitatief gezien maken buitengerechtelijke vormen van conflictoplossing dus de dienst 

uit.  

 

In een deel van de gevallen blijven geschillen echter onopgelost en berusten betrokkenen op 

enigerlei wijze in het geschil. Ook dergelijke gevallen van berusting en de maatschappelijke 

implicaties ervan (bijvoorbeeld ziekteverzuim en kosten van gezondheidszorg) kunnen vanuit 

onderzoeksperspectief relevant zijn. Een goede conflictanalyse zou mogelijk kunnen 

bijdragen aan een verlaging van het huidige aantal zaken zonder enige oplossing. 

 

 
1 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Kwaliteit-van-de-

rechtspraak/Paginas/Maatschappelijk-effectieve-rechtspraak.aspx  

2 Geschilbeslechtingsdelta 2009, WODC. 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Kwaliteit-van-de-rechtspraak/Paginas/Maatschappelijk-effectieve-rechtspraak.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Kwaliteit-van-de-rechtspraak/Paginas/Maatschappelijk-effectieve-rechtspraak.aspx
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Overheidsrechtspraak blijft essentieel voor rechtsvorming, rechtseenheid en 

rechtsbescherming, maar is voor de oplossing van een concreet geschil lang niet altijd de 

beste optie. Ook voor juridische professionals gaat bij een state of the art aanpak van 

problemen en conflicten een probleem- of conflictanalyse vooraf, zodat bij elk conflict het 

oplossingsmechanisme kan worden gekozen dat daar het beste bij aansluit. In dit verband is 

ook de rol van het Juridisch Loket relevant, mede gelet op de in het rapport van de commissie 

Wolfsen voorgestelde versterkte regiefunctie van zowel de Raad voor Rechtsbijstand als het 

Juridisch Loket.3  

 

Van rechtshulpverleners wordt steeds vaker gevraagd dat zij niet alleen juridisch advies 

kunnen geven en rechterlijke procedures kunnen voeren, maar ook over andere competenties 

beschikken teneinde de mogelijkheden van conflictoplossing optimaal voor een cliënt te 

kunnen benutten. Een in het oog springend symptoom van deze ontwikkeling is de opkomst, 

in velerlei vormen, van de advocaat/mediator. Internationaal spreekt men wel van de dispute 

resolution lawyer.  

 

Ook van de rechter en van juridisch medewerkers van de gerechten wordt in toenemende mate 

meer verwacht dan alleen het werken vanuit juridisch-inhoudelijke kennis. Steeds vaker wordt 

van hen verlangd dat zij kunnen bijdragen aan een zo omvattend mogelijke oplossing van het 

voorgelegde conflict door ook aandacht te hebben voor onderliggende belangen. In dit kader 

kan de rechter partijen ook verwijzen naar mediation. 

 

Het beleid van de rijksoverheid is mede geënt op de visie dat informele procedures en het 

dragen van eigen verantwoordelijkheid door burgers, instellingen en ondernemingen voor de 

oplossing van hun problemen, bijdragen aan inhoudelijk beter passende en meer bevredigende 

oplossingen.4 

 

De zojuist geschetste nationale ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar vinden wereldwijd 

plaats. In internationaal perspectief vinden ze bijvoorbeeld hun neerslag in de opkomst van 

solution focussed courts en centers for court innovation, neighbourhood justice centers, en 

nieuwe ‘schools of thought’ die een breed perspectief op recht en rechtspleging inhouden, 

zoals restorative justice, therapeutic jurisprudence en non-adversarial justice. Internationaal 

heeft Alternative Dispute Resolution, waartoe mediation behoort, naast overheidsrechtspraak 

een zelfstandige positie op de juridische landkaart van conflictoplossing en 

geschilbeslechting.  

 

De introductie van mediation in Nederland en de bevordering van het gebruik ervan is 

gepaard gegaan met onder meer de inrichting van mediationopleidingen, de ontwikkeling van 

kwaliteitsbewakende zelfreguleringsinstrumenten zoals registers, gedragscodes en 

certificering, rijksoverheidsbeleid om het gebruik van mediation te stimuleren, wetgeving ter 

bevordering van het gebruik van mediation binnen en buiten rechterlijke procedures, 

implementatie van Richtlijn nr. 2008/5/EG betreffende bepaalde aspecten van 

bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, rechtspraak over onder meer het 

 
3 Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het 

stelsel (Commissie Wolfsen), Herijking rechtsbijstand, Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde 

rechtsbijstand, 30 november 2015, o.m. p. 21 e.v. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/30/herijking-rechtsbijstand-naar-een-duurzaam-

stelsel-voor-de-gesubsidieerde-rechtsbijstand. 
4 Innovatieagenda rechtsbestel 2011 en de daaruit volgende ontwikkelingen, waarover meer op 

www.innovatierechtsbestel.nl.  
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vrijwillige karakter van mediation en het verschoningsrecht van de mediator, debat in de 

literatuur (boeken en tijdschriften over mediation), etc.  

 

Speciale aandacht verdient daarbij de introductie van mediation in strafrecht over heel 

Nederland. Na een succesvolle pilot is deze praktijk nu structureel ingebed in de Nederlandse 

strafrechtspraktijk. 

 

De wetgever blijft ook aandacht houden voor de ontwikkeling van mediation in Nederland, en 

streeft naar een wettelijke verankering en beschermde status van het mediatorsberoep. 

 

Mediation lijkt in Nederland verhoudingsgewijs nog niet vaak te worden ingezet als vorm van 

conflictoplossing. Wel laat recent onderzoek in opdracht van de Mediatorsfederatie Nederland 

(MfN) een duidelijke stijging in het gebruik en de bekendheid van mediation zien. Uit het 

onderzoek van november 2019 blijkt dat bijna 8% van de respondenten die in de afgelopen 

maanden te maken hadden met een geschil, daarvoor een mediator inschakelden; tien jaar 

eerder lag dit percentage op 4%. Nog eens ruim 17% heeft mediation overwogen. Het 

percentage dat in het geheel onbekend was met het fenomeen mediation is in 10 jaar tijd 

gezakt van 40 naar 20% van de respondenten.5  

 

Het aantal mediations dat daarvan is uitgevoerd door MfN-geregistreerde mediators is in 10 

jaar tijd ongeveer gelijk gebleven. Wel is het aantal mediations per MfN-registermediator 

sterk toegenomen; van gemiddeld 10 naar 17,5 mediations per jaar. Het hoge 

slagingspercentage onder deze groep onderstreept de waarde van mediation als alternatieve 

vorm van geschilbeslechting; maar liefst driekwart van de MfN-mediations worden afgesloten 

met een schriftelijke eindovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.6  

 

Naar de verwijzingen door de rechter naar mediation is voor zover bekend niet of nauwelijks 

systematisch onderzoek gedaan. Wetgeving is in voorbereiding om mediation in het civiele 

recht en bestuursrecht meer positie te geven. Alle ontwikkelingen in de praktijk en in beleid 

rondom mediation ten spijt, bevindt het wetenschappelijk onderzoek naar de positie van 

mediation op de landkaart van conflictoplossing zich in Nederland in een relatief prille fase.  

 

 

 
5 De Nederlandse mediationmarkt 2019, Panteia, p. 29 e.v. 
6 De Nederlandse mediationmarkt 2019, Panteia, p. 9 e.v. 


