
Het Mediation Informatie Punt (MIP) heeft tot 

doel het publiek te informeren over mediation. 

Gonny Feenstra: ‘Een plan voor brede publieks-

informatie is in de zomer van 2017 verder uitge-

dacht. Sinds dat moment hebben Marly Verhoef en 

ik hard gewerkt aan de inhoud van de website en 

het benaderen van collega-mediators. Inmiddels is 

er een groot team van ervaren mediators aangeslo-

ten bij het MIP.’ 

Laagdrempelig, informatief en verwijzend
De kernwoorden van het MIP zijn: laagdrempe-

lig, informatie en verwijzing. Marly: ‘In navolging 

van het Juridisch Loket hebben we gekozen voor 

een telefonische dienst/helpdesk. Een landelijk 

0900-nummer, zodat mensen direct te woord 

gestaan kunnen worden. Zodra het 0900-nummer 

gebeld wordt volgt een welkomstboodschap en een 

keuzemenu naar regio.’

Gonny: ‘We hebben gekozen voor dekking per 

regio, want een klant zoekt in de directe omge-

ving. En in iedere regio zijn er mediators met 

eigen specialismen te vinden. De mediators die 

voor hun regio de helpdesk faciliteren zijn erva-

ren MfN-registermediators en ingeschreven bij de 

Raad voor Rechtsbijstand. Deze mediators kunnen 

ook goed verwijzen naar mediators in hun regio. 

Zij onderschrijven de gedragsregels die gelden voor 

de MfN-registermediators.’

Stip op de horizon
De opzet en doelen sluiten naadloos aan op het 

streven van de NMv en haar ambassadeurs om 

mediation als product en middel op de kaart te 

zetten. Gonny: ‘De stip op de horizon van alle 

mediators is dat in 2020 voor ieder (dreigend) 

confl ict gedacht wordt aan de inzet van mediation. 

Dat verwijzers en het publiek weten wat mediation 

is, wanneer je mediation kunt inzetten en waar je 

een MfN-registermediator met de juiste specialisa-

tie kunt vinden.’

Mediation verder profi leren
Het MIP kan en zal meer ontwikkelen om media-

tion verder te profi leren. Marly: ‘De mediators die 

nu samen de doelen van het MIP bedienen willen 

in de eigen regio meer publiciteit verzorgen. Hier-

bij valt te denken aan voorlichting aan verwijzers, 

spotjes op regionale televisie en radio. In oktober 

2018 organiseert de NMv voor de tweede keer de 

landelijke Week van de Mediation. Ook in die week 

kunnen vanuit het MIP mediators in de regio acti-

viteiten aanbieden.’

Het MIP als publieksvoorlichting is ontwikkeld 

vanuit de NMv-ambassadeursgedachte. Nu al zijn 

er in iedere regio/provincie mediators die het doel 

van het MIP ondersteunen. Zij dragen samen de 

kosten. Zonder winstbejag, maar juist om publieks-

voorlichting te bewerkstelligen.

Meer informatie
Bent u als mediator geïnteresseerd om u aan te 

sluiten bij het MIP, dan nodigen wij u van harte uit 

contact op nemen via info@mediationinformatie-

punt.nl. Meer informatie over het MIP vindt u op 

www.mediationinformatiepunt.nl. 

Mediation Informatie Punt

Landelijke informatiedesk voor mediation

In deze rubriek besteden we aandacht aan een opmerkelijke promotie of 

initiatief om mediation onder de aandacht te brengen. Dit keer het verhaal 

van Gonny Feenstra en Marly Verhoef. Over het Mediation Informatie 

Punt, een landelijke informatiedesk over mediation gekoppeld aan een 

0900-nummer. 

Door Gonny Feenstra en 

Marly Verhoef
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