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Nieuwe website
In september 2020 is de nieuwe website 
www.mfnregister.nl gelanceerd.
   3 websites geïntegreerd in 1 overzichtelijke website 
   content herschreven, aangevuld en toegankelijker
   Herziene reglementen, modellen en documenten
   Verbeterde zoekfunctie voor mediators
   Mediators kunnen profiel uitbreiden (foto/eigen tekst)
   VOG kan nu online worden aangevraagd via de website
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De coronamaatregelen hadden invloed op het kwaliteitsinstrument peer review. Hierdoor 
waren er in 2020 minder peer reviews mogelijk. De peer reviews worden naar verwachting 
ingehaald in 2021 en 2022.
 
In 2020 zijn er 3 nieuwe leden geworven en aangesteld voor de Reviewcommissie. 

De wervings- en selectieprocedure van peer reviewers is gepauzeerd in verband met de 
coronamaatregelen.

Het MfN-register heeft in juni 2020 een nieuwe website gelanceerd in samenwerking 
met uitgever Boomjuridisch: www.mfn-tuchtrechtupdates.nl

Ongeveer 5 keer per jaar ontvangen alle MfN-registermediators een nieuwsbrief met daarin 
de meest recente uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep en de 
bijbehorende annotaties. In 2020 zijn er 3 nieuwsbrieven verstuurd.

Ondanks corona, zijn de basisopleidingen mediation voortgezet volgens richtlijnen 
RIVM en onder MfN-voorwaarden. 
 
Fysiek PE-aanbod werd grotendeels omgezet naar online-trainingen. 
Ook online-intervisie werd gefaciliteerd en goedgekeurd, mits voldaan aan PE-reglement.

Om alle MfN-registermediators iets extra’s te bieden in een roerig jaar, sloeg het 
MfN-register in juni 2020 de handen ineen met de erkende opleidingsinstituten. 
Het resultaat was een mooi en divers programma met 10 verschillende vakinhoudelijke 
webinars waaraan MfN-registermediators kosteloos konden deelnemen. 

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

In 2020 zijn er 15 klachten ingediend bij de STM en is er in 5 zaken hoger beroep ingesteld. 

In 2020 zijn er 88 klachten ingediend bij het register waarvan er 55 in behandeling zijn 
genomen. Van deze klachten was:  
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Tuchtcommissie College van Beroep
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In 2020 waren gemiddeld  

2800 
 
mediators ingeschreven in 
het MfN-register. 

De nieuwsbrief van het MfN-register 
(voorheen bekend als ‘mededelingen 
voor MfN-registermediators’) is in 
2020 opnieuw vormgegeven. 
Het afgelopen jaar zijn er 29 
nieuwsbrieven of specifieke 
nieuwsupdates verstuurd aan 
MfN-registermediators, erkende 
opleidingsinstituten, ketenpart-
ners en/of andere betrokkenen.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om het 
MfN-Mediationreglement, de bijbehorende toelichting 
en de registratievoorwaarden per 1 januari 2021 aan 
te passen. In het najaar zijn de wijzigingen 
doorgevoerd in alle communicatie en documenten. 
Vanaf 1 januari 2021 is de beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering een verplichting 
voor de MfN-registermediator (zie toelich-
ting art. 11 MfN-Mediationreglement.)

Lukt het partijen niet om zelf een MfN-registerme-
diator te selecteren, dan kan het MfN-bureau op ver-
zoek een selectie van mediators maken op basis van 
gewenste zoekcriteria. Worden partijen het ook aan 
de hand van deze selectie niet eens over de keuze 
voor een mediator? Dan kan een 
benoemingsregeling worden gestart. 
In 2020 heeft het MfN-bureau gemid-
deld 1 a 2 verzoeken per week voor 
selecties/benoemingen behandeld. 
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Ook is er een klachtenanalyse gepubliceerd over het jaar 2019. 

Positionering MfN-register
Meer zichtbaarheid gecreëerd, voor zowel het
register als de MfN-registermediator.
   Lancering nieuwe website MfN-register 
   SEA-campagne gestart
   Nieuwe nieuwsbrief: MfN-register Tuchtrechtupdates
   Flyer ‘Het belang van mediation’ ontwikkeld (COVID-flyer)
   Animatievideo ontwikkeld over mediation en het MfN-register
   MfN-register op LinkedIn: van 0 naar ruim 1600 volgers 

Meer focus op 

Naast dat de juridische weg niet altijd 

de oplossing is, is deze momenteel 

ook minder toegankelijk; rechtban-

ken zijn soms zelfs gesloten. 

In deze tijd is communicatie 

tussen mensen belangrijker dan 

ooit. De crisis raakt velen hard, 

waardoor er meer conflicten 

(dreigen te) ontstaan. 

Bijvoorbeeld tussen buren, 

werkgevers en werknemers of 

huurders en verhuurders. Maar 

ook gescheiden ouders kunnen 

problemen krijgen over o.a. 

omgangsregelingen en alimentatie. 

www.mfnregister.nl

Hét erkende register voor 

mediators in Nederland.

Zo zijn er ook veel leveranciers en hun 

klanten die te maken hebben met 

lopende contracten en financiële 

verplichtingen. 

Een MfN-registermediator helpt je 

om er samen weer uit te 

komen, als je bereid bent om 

open en eerlijk met elkaar in 

gesprek te gaan, te luisteren en 

te werken aan een 

gelijkwaardige uitkomst. 

MfN-registermediators zijn 

er voor je, ook in tijden van COVID. 

De richtlijnen van het RIVM worden 

vanzelfsprekend nageleefd. 

Het belang van mediation, juist nu
Het belang van mediation, juist nu
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