Koerskaart

Mediation
Wat bieden wij aan ?
Media on is een goede manier om snel uit een zakelijk of bestuurlijk geschil te komen, zonder dat
de gang naar een rechtbank nodig is. Media on is een interven e van een bemiddelaar om twee
of meer personen, par jen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen
teneinde onderling tot een oplossing te komen. Met media on lost u zelf het probleem op, samen
met de persoon waarmee u het conflict hee . De ona ankelijke mediator helpt u daarbij. De
mediator brengt de communica e weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.
Waarom bieden wij u dit aan ?
Media on is vooral nu g als de communica e verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling
tussen de par jen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake
is van een escala e. Media on kan zelfs werken als een van beide par jen zo kwaad of beledigd is,
dat hij weigert nog langer met de andere par j te praten.
Dergelijke conflicten kunnen voorkomen tussen collega’s, met uw personeel, met uw klanten,
onderhuurders, etc. Zij kunnen u zelf, maar ook uw organisa e verlammen en economische schade
toebrengen. U kunt dan naar de rechter stappen, maar dat is kostbaar. Wij bieden u dit product
aan om u te ontzorgen en de kosten te minimaliseren. Zodat u weer snel de focus daar kunt leggen
waar het binnen uw bedrijf werkelijk om gaat.
Onze ervaring ?
Media on wordt door HavenLand verzorgd in de persoon van Mr. Dr. J.G.L. (Anne) van Nus,
advocaat en NMI register mediator. Zij hee meer dan 15 jaar ervaring binnen de duurzame
sectoren van bestuursrecht en ondernemingsrecht. Ze hee daarnaast de aantekeningen agrarisch
recht, met zeerecht. Maar bovenal is zij een innemende persoonlijkheid en daardoor een
uitstekende mediator.
Wat kost media on door HavenLand ?
De kosten zijn a ankelijk van de aard van het conflict en de (houding van de) par jen. Zij liggen
gemiddeld rond de €2.000 excl. BTW. Soms worden kosten gemaakt voor het inschakelen van
deskundige derden. Normaal worden de kosten door par jen gelijk gedeeld. Vooraf voeren we
kosteloos een eerste oriënterende gesprek.
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
Naast media on kunnen we u ondersteunen met adviezen over arbeidsomstandigheden,
wetgeving, personeelszaken of organisa e gerelateerde diensten. We kunnen ook helpen met
lobbywerkzaamheden, belangenbehar ging, subsidies of inhoudelijke zaken als mobiliteit of
duurzaamheid. Voor ambtenaren hebben we de cursus “Ruimte en Recrea e” over ruimtelijke‐
ordeningsaspecten rond (jacht)havens en watersport.
Vragen ?
Wilt u hierover meer weten bel Frank Helsloot 06‐28312253 of Rob Hendriks 06‐34195148.
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