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Bevordering mediation en positionering MfN-register
Meer zichtbaarheid voor het MfN-register en de MfN-registermediator.
  

 

Beroepsregistratie in het MfN-register
  

 
 

   
  
 
  

Mediatorspopulatie per provincie
      
  
 
  
 
 
 
 

Een greep uit de werkzaamheden van de MfN en het MfN-register in

Specialisatie arbeidsmediator  

Mediation ontmoet wetenschap  

In 2022:Tuchtrechtupdates

Mediation tuchtrecht

Klachten

Mediationdossiers 

Mediationwetgeving

Stelselvernieuwing Rechtsbijstand

All you need is mediation

lees meer

Mijlpaal: de met ruime meerderheid van stemmen in Tweede Kamer aangenomen motie van 
Kamerleden Ellian (VVD) en Knops (CDA), met het benadrukte belang van mediation bij conflicten;

 
(door)ontwikkelen één centraal mediatorsregister 

uitgangspunt > MfN-register 
  

Speciaal ter gelegenheid van het Mediationcongres stap-
ten Kamerleden en professionals uit de praktijk in onze 
‘All You Need Is Mediation Caravan’ om hun kijk te geven 
op mediation en het MfN-register. Bekijk de video’s:

Het MfN-bestuur en het SKM-bestuur zijn eind 
2022 afgetreden i.v.m. de fusie van drie stichtin-
gen - Stichting Federatie Mediatorsverenigingen 
(MfN), Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en 
Diensten Stichting Mediation (DSM) - naar één 
Stichting Mediatorsfederatie Nederland per 2023. 
Meer hierover is te lezen op mfnregister.nl
  

In 2022 is een werkgroep ‘specialisatie arbeidsmediator’ ingesteld met als doel 
te onderzoeken of een specialisatie arbeidsmediation een waardevolle toevoe-
ging kan zijn voor het MfN-register, de MfN-registermediator en de consument. 
De werkgroep zal hierover in 2023 advies uitbrengen aan het bestuur.  
   
 

Met de samenwerkingspartners van de 
leerstoel mediation gingen we in gesprek   
     met 30 hoogleraren en academici.
      Het doel? Een eerste aanzet voor 
       een inspirerend, interdisciplinair 
    wetenschappelijk netwerk en een 
inventarisatie van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van mediation. 
   
 

Academische Pitch- 
en Posterbijeenkomst
Vanuit verschillende universiteiten 
presenteerden 8 onderzoekers 
hun eigen onderzoek aan 
professionals (waaronder 
mediators) die in de dagelijkse prak-
tijk met conflicten te maken hebben. 
 

Het MfN-register is aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM).

In 2022 zijn er 16 klachten ingediend bij de STM en is er in 2 zaken hoger beroep ingesteld. 

In 2022 zijn er 91 klachten ingediend bij het register waarvan er 56 in behandeling zijn 
genomen. Van deze klachten was:  
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Tuchtcommissie Bestuur College van Beroep
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klacht is
ingetrokken
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behandeling genomen
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zaken komen in
2023 op hoorzitting

klachten zijn (deels)
gegrond verklaard

De meest recente uitspraken van de Stichting 
Tuchtrechtspraak Mediators en de 
bijbehorende annotaties worden 
uitgegeven door Boom juridisch via het 
portaal www.mfn-tuchtrechtupdates.nl. 

+150 uitspraken in archief

Upgrade van zoekfunctie     

Keynote speaker Roxane van Iperen verbond het 
thema van het congres op prikkelende wijze met de 
raison d’etre van de mediator: het conflict. Na deze 
enerverende start vonden er in twee rondes inhoudelijke 
vaksessies plaats. De MfN kijkt terug op een succesvol en 
goed beoordeeld congres. 

familie arbeid zakelijk buren andersoverheid
62% 27% 4% 2% 1%4%

Een klachtenanalyse over 2022 wordt in Q2 van 2023 gepubliceerd. Alle klachtenanalyses zijn 
te vinden op mfnregister.nl. 

Familie: 55,9% 

Arbeid: 28,7%

 Zakelijk: 3,4% 

Overheid: 1,9% 

 Wonen: 3,7% 

 Onderwijs: 0,3% 

 Gezondheid: 1,2% 

 Strafzaken: 4,9% 
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Wie waren in 2022 betrokken bij de organisatie? 
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Veldonderzoek MfN-register
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met eenverbreding en verdieping 
van mediation (vaardigheden) in vaksessies

Om inzicht te krijgen in wat er leeft in het 
mediatorsveld en waar MfN-registerme-
diators behoefte aan hebben, is er vanuit 
het MfN-register in september onderzoek 
gedaan onder de MfN-registermediators. 

Naar aanleiding van het veldonderzoek, waar-
in MfN-registers werd gevraagd in 
gesprek te gaan met het bestuur, 
organiseerde de MfN in december een 
zogenoemde Meet&Feed-bijeenkomst. 
Dank aan alle aanwezige 
MfN-registermediators!

Een hoge respons met ruim 25% van alle 
MfN-registermediators was het resultaat. 

Wist u dat de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM) in 2022 een nieuwe website 
heeft ontwikkeld? Kijk voor meer informatie op: www.mediationtuchtrecht.nl
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 Noord-Holland: 20,5%
Zuid-Holland: 20,3%

Noord-Brabant 13,9%
Gelderland: 12,3 %

Utrecht: 11,4%
Overijssel: 5,4%

Limburg: 5,4%
Groningen: 2,8%

Drenthe: 2,7%
Friesland: 2,7%
Flevoland: 1,6%

Zeeland: 0,9%

Het gaat hier om een indicatie. De percentages zijn gebaseerd op de gegevens die 
MfN-registermediators hebben ingevoerd in de database van het MfN-register.

Het gaat hier om de provincie waar MfN-registermediators gevestigd zijn. 
Het werkgebied van aangesloten mediators kan groter zijn. 

video politici ‘de praktijk aan
het woord’
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De praktijkvoering 
onderverdeeld naar 
aandachtsgebied: 

 ca.2700 mediators  

in het MfN-register
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De-escaleren 

> 2.600 volgers
+650 nieuwe volgers
ca. 71 reacties p/w
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Ook sprak de MfN samen met de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en de NOvA met 
Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming) over een nieuwe fase van de 
stelselvernieuwing rechtsbijstand met daarbij; 
 Burgerperspectief voorop
 Mensgerichte uitvoering
 Versterking mediation/sociale advocatuur met 
 passende vergoeding voor deze beroepsgroepen
 Behoedzaam innoveren

Alle informatie over de verschillende mediationdossiers is te vinden op mfnregister.nl

Thema: “Grenzen aan vrijheid”weer
live

bijeen 

LinkedIn:

Sneakpreview resultaten veldonderzoek - De 
meest gegeven antwoorden op de vraag ‘Wat is de 
toegevoegde waarde van de MfN-beroepsregistratie? 
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