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Position paper inzake de Initiatiefnota Huizen van het Recht  
  
De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft met bijzondere belangstelling kennisgenomen van de 
Initiatiefnota van Kamerlid Michiel Van Nispen (SP) over Huizen van het Recht.1 
 
In deze nota neemt de initiatiefnemer een aantal problemen in ogenschouw, dat steeds dringender om 
een oplossing vraagt. Hierbij wordt gesproken over ‘juridische problemen’. Graag geven wij ter 
overweging mee dat een kwestie/probleem ook niet juridisch kan zijn. Dikwijls blijkt na diagnose en in 
mediation sprake van achterliggende belangen, emoties, wensen en behoeften die niet juridisch zijn. 
Als MfN maken we daarom altijd graag onderscheid tussen de juridische kaders en de genoegdoening.  
 
Steeds minder mensen vinden in het huidige bestel een goede oplossing voor (dreigende) conflicten en 
problemen. Enerzijds door een afnemende toegang tot het recht, zowel fysiek (minder 
gerechtslocaties) als financieel (bezuinigingen op de rechtshulp, hoge griffierechten), anderzijds 
doordat juridische wegen niet altijd tot een duurzame oplossing leiden. Voeg daar aan toe dat op 
velerlei gebied vormen van maatschappelijke dienstverlening eveneens door bezuiniging verloren zijn 
gegaan, en het wordt duidelijk dat er dringend behoefte is aan nieuwe wegen om geschillen te 
beslechten en sociaaljuridische (multi)problematiek aan te vatten. De MfN belicht in dit document de 
punten waar mediation een rol speelt of kan spelen in de Huizen van het Recht. Zij ondersteunt ook de 
voorstellen van de initiatiefnemer op de andere gebieden in het plan. 
 
De MfN ziet in het initiatiefvoorstel op verschillende momenten een plaats voor mediation ingeruimd, 

hetgeen wordt toegejuicht. Mediation zal in de eerste plaats een rol kunnen spelen in conflictoplossing. 
Indien in een mediation van achterliggende problematiek blijkt, dan kan deze bespreekbaar worden 
gemaakt en kunnen partijen ervoor kiezen (eerst, of ook) op andere wijze verder te werken aan hun 
problemen.   

Mediation is een oplossingsgerichte vorm van conflictoplossing en als zodanig inzetbaar nadat een 
probleem of conflict zich heeft voor gedaan. Mediation kan ook ingezet worden voordat sprake is van 
een full-blown probleem of conflict.  

Mediators kunnen, zoals de nota voorstelt, ingezet worden om intakegesprekken te voeren. In diverse 
gremia heeft MfN voorgesteld dat de in haar kwaliteitsregister ingeschreven hoog gekwalificeerde 
mediators ingezet worden in de eerstelijnshulpverlening, bijvoorbeeld door het Juridisch Loket.  
Idealiter zou de burger al op het moment dat hij vreest in conflict te kunnen komen, in gesprek moeten 
kunnen gaan met een mediator om gezamenlijk tot een conflictdiagnose te komen én tot een diagnose 
van de mate van escalatie. Mediators zijn bij uitstek geschikt voor diagnosestelling (wat speelt hier: 

afpellen van de ui) en zij kunnen worden ingezet voor communicatieherstel en het herstel van 
verhoudingen. De burger kan dus al in een Huis van het Recht terecht op het moment dat hij een 

probleem of conflict voorziet, en daarover met een ander in gesprek wil. Dat ziet de MfN als een 
vernieuwende aanvulling op het bestaande palet. Hoe normaler het wordt om (eerst) te proberen zelf 
samen tot een oplossing te komen, des te minder druk op de ketel in alle opzichten. 

Dreigende conflicten op het werk bijvoorbeeld kunnen zo in een vroeg stadium aan de orde komen, 
waardoor de kans op een goede oplossing (met behoud van werk) groter is dan wanneer de arbodienst 

volgens de richtlijnen verwijst. Dat gebeurt immers meestal pas als de werknemer zich vanwege een 
arbeidsconflict ziek heeft gemeld. Dan is de escalatiegraad vaak al vrij hoog.  

Maar ook op andere gebieden is het goed wanneer in een heel vroeg stadium gekeken wordt naar 
mogelijkheden om onderling een geschil te beslechten of een probleem op te lossen. 
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Ook de in de initiatiefnota voorziene laagdrempeligheid en eenvoud spreekt aan. Op voor de burger 

gemakkelijk bereikbare plaatsen zijn beroepskrachten van verschillende disciplines aanwezig, die op 
korte termijn tijd maken wanneer een conflict aan de orde is. Zonder lange wachttijden en met kennis 
van de plaatselijke omgeving en de plaatselijke mogelijkheden tot bijvoorbeeld hulpverlening.  
Daaraan kan de MfN beslist bijdragen, aangezien de MfN-registermediators over het gehele land 
verspreid zijn. 

De MfN ziet tevens een rol voor mediation bij het de-escaleren van conflicten met de overheid of de 
semi-overheid. Dat kan gaan over uitkeringen, maar ook over heffingen of belastingaanslagen, 

vergunningen, toeslagen et cetera. Is een (semi)overheidsbesluit eenmaal genomen, dan is de 
juridische weg van bezwaar en beroep dwingend voorgeschreven. Mediation in een vroeg stadium, 
voordat het besluit genomen is, kan op verschillende manieren bijdragen: door een gesprek de-
escaleert het conflict, in mediation kunnen álle omstandigheden voor het voetlicht komen, zodat het 
(semi)overheidsorgaan over de informatie beschikt die nodig is om een op de juiste, bij voorkeur 

menselijke, maat toegesneden besluit te nemen. Bij het vinden van die juiste maat is mediation een 
goed instrument. Het bovenstaande neemt niet weg dat ook lopende een procedure naar mediation 
verwezen wordt, zowel door de rechtspraak als in administratieve procedures, en dat doorlooptijden 
aanzienlijk bekort worden wanneer de mediation slaagt en de kans op een hoger beroep procedure 
afneemt.  
In administratieve procedures zou een aanvullende mogelijkheid bijvoorbeeld kunnen zijn dat (altijd) 

eerst mediation wordt beproefd en de bezwaartermijn opschort gedurende de tijd die nodig is voor 
mediation. 

De signalerende functie van Huizen van het Recht is in een eerder stadium door de MfN aangestipt. 
Wanneer bepaalde zaken telkens tot conflicten leiden kan dit gebundeld aan de wet- en regelgever 
worden aangereikt. Dat kan al blijken in het intake-stadium zodat beleid op tijd kan worden aangepast, 
zonder dat vele burgers eerst de gehele gang door de procedure moeten gaan. Hierin ziet de MfN een 
mooie innovatie.  

Tenslotte is de verdienste van de initiatiefnota, in de ogen van de MfN, dat zij de vruchten wil plukken 
van de (vele) pilots die uitgevoerd zijn en nog worden, en deze samen wil brengen in een vernieuwing 
en verbetering van conflictoplossing over de gehele linie.  

De MfN onderschrijft de oproep aan de Tweede Kamer om in te stemmen met de tien beslispunten 
waarmee de nota afsluit. Zij voegt daar nog graag aan toe dat zij met alle plezier in gesprek zal gaan 

met de genoemde organisaties in beslispunt twee. 
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