
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam, datum 

 

Betreft: Gefeliciteerd! U kunt bijna toetreden tot het MfN-register. 

 

 

Beste ,  

 

Via het MfN-erkende opleidingsinstituut ontvingen wij het bericht dat u de basisopleiding tot 
mediator met succes hebt afgerond. Gefeliciteerd!  
 
De basis is gelegd. Uw opleider heeft u voorbereid op de uitoefening van het mediatorsberoep. 

U hebt een certificaat op zak. Op naar de volgende stap; toetreden tot het MfN-register. In 
deze brief geven we u graag uitgebreidere informatie over ons register, de voordelen hiervan 
voor u als mediator en hoe u zich kunt inschrijven.   
 

Wat is het MfN-register? 

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. De Raad voor de 

Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand werken alleen met MfN-registermediators. En dat 

is niet zonder reden. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en 

borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.  

 

Aangesloten zijn bij het MfN-register heeft veel voordelen zoals: 

• Het dragen van een beschermde titel en gebruik van een herkenbaar 

kwaliteitskeurmerk. 

• U kunt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand klanten bijstaan.* 

• Exclusieve toegang tot de verwijzingsvoorziening van de Rechtspraak.* 

• U bent zichtbaar en vindbaar in het openbare register op www.mfnregister.nl. 

• Meedraaien in dagelijkse selecties en verzoeken waarbij mediators benoemd worden. 

Up to date blijven over actuele ontwikkelingen over uw mediatorschap en 

praktijkvoering. 

• Ondersteuning van de mediationhelpdesk bij inhoudelijke 

vraagstukken. 

* Mits u voldoet aan extra inschrijfvoorwaarden. 

 

Werken volgens een hoge kwaliteitsstandaard betekent:  

• Gebruikmaken van exclusieve reglementen en modellen. 

• Periodieke toetsing op uw kennis en kunde.  

• Hiermee kunt u aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsstandaarden.  

• Daarnaast kunnen uw klanten gebruikmaken van de klachtenregeling en onafhankelijke 

tuchtrechtspraak. 

 

 

 

 

http://www.mfnregister.nl/


 

 

 

De 3 stappen tot het MfN-register 

1. De eerste stap is het volgen van een basisopleiding mediation via 

een MfN-erkend opleidingsinstituut, welke bij aanvang en om de vijf 

jaar tijdens een audit getoetst worden. Deze stap heeft u al 

succesvol afgerond. 

 

2. Hierna kunt u opgaan voor uw theorie-examen en een assessment bij het 

onafhankelijke examenbureau Intop. Meer informatie over de toetsen vindt u op 

www.mediationtoets.nl.  

 

3. Bent u geslaagd voor het theorie-examen en het assessment? Dan ontvangt u een 

uitnodiging om de inschrijving in het register te voltooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? 

Op onze website www.mfnregister.nl vindt u meer informatie. Wilt u persoonlijk geholpen 

worden? Dan zijn de medewerkers van het MfN-bureau bereikbaar via 

info@mediatorsfederatienl.nl of 010-2012344.  

 

Wij wensen u alvast veel succes met het theorie-examen en het assessment en we hopen u in 
de (nabije) toekomst van harte te mogen verwelkomen in het MfN-register!  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het MfN-bureau 

 

 


