
Factsheet koers NMv 

 
 

 

191125 Factsheet koers NMv 
  Pagina 1 van 2 
 
 

 
 

Nieuwe koers NMv 

We staan op een cruciaal punt voor wat betreft de ontwikkeling van ons vak. Als bloeiende 
beroepsvereniging voor professionals in mediation, zien we het belang van een heldere koers 
voor ons vak en voor de mediators. Door trouw te zijn aan de eigen NMv-koers kunnen we 
onze leden beter bedienen. De eerste vijf jaar van samenwerking binnen de MfN-federatie is 
afgerond en geëvalueerd. De NMv heeft opnieuw bekeken of het zinvol is om de 
samenwerking te verlengen. We hebben besloten dit niet te doen.  
 

Wat betekent dit voor u als NMv-mediator 

Een meer sterke en eenduidige inzet met impact voor onze leden, de professionele mediator. 
NMv-leden krijgen directe invloed op cruciale wetgevingsdossiers, de promotie en 
belangenbehartiging. Een effectieve en directe inzet van uw volledige lidmaatschapsgeld. 

 
Het kwaliteitssysteem – het onafhankelijke MfN-register – dat we met de MfN-partners 
hebben opgebouwd blijft bestaan. Wat ook blijft is de focus op kwaliteit en de goede 
verhouding met de SKM voor borging van kwaliteit in het MfN-register en versterking van het 
mediatorsprofiel.  
 
Het zorgvuldig opgebouwde netwerk bij de ministeries, rechtsbijstand, rechtspraak en andere 
relevante organisaties zullen we koesteren en blijven inzetten. En als laatste blijven we 
inzetten op samenwerking met andere mediatorsverenigingen op inhoud en promotie van ons 
vak. 
 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling vragen hebben of contact zoeken dan kan dat 
via info@mediatorsvereniging.nl, of 033-2473496.  
 
Ook staat het NMv-bestuur voor u klaar op het Mediationcongres op 28 november bij de NMv-
stand en u kunt ons ook altijd aanschieten in de wandelgangen tijdens dat congres.  
Tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari 2020 is er eveneens gelegenheid met ons 
hierover in gesprek te gaan. 
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Toelichting 

Q Ik ben naast NMv-lid ook MfN-registermediator. Ben ik nu mijn registratie kwijt? 
A Nee, het MfN-register is onafhankelijk van de MfN of de NMv. Aan uw deelname aan het 
MfN-register verandert dus niets.  

 

Q Wat gebeurt er met de MfN, nu de NMv er geen deel meer vanuit maakt? 
A De MfN-federatie kan in beginsel doorgaan met de verenigingen die daarvoor statutair 
bevoegd zijn. Het MfN-register staat hier los van. 
 
Q In hoeverre heeft dit financiële consequenties voor mij als NMv-lid? 
A lidmaatschapsgeld zal nu rechtstreeks ingezet worden voor belangenbehartiging en 
promotie van het vak. De NMv hoeft geen financiële bijdrage meer te leveren aan de MfN-
federatie. Het NMv-jaarplan voor 2020 vindt u vanaf december online op de NMv-website.  
 
Q En inhoudelijk? Wat betekent dat voor de positie van de NMv ten aanzien van de 
mediationwet? 
A De NMv wil dat de mediationwet er nu ook daadwerkelijk komt. Helder en compact, het 
stimuleren van mediation, en de inbedding van de professie, met een oplossing voor de 
echtscheidingspraktijk waarbij een gespecialiseerde familiemediator een echtscheiding van a-z 
kan regelen. De koers van de MfN-federatie wijkt hierin af, namelijk waar het de advocatuur 
raakt, kan de MfN-federatie niet met een stem opkomen voor de mediator. 
 
Q Er is nogal wat te doen over de herziening van de rechtsbijstand. Hoe borgt de NMv het 
belang van mij als mediator? 
A De NMv wil een stelselherziening om laagdrempelige toegang tot professionele hulp te 
verbeteren. Mediation moet inbedding krijgen als eerste stap in professionele 
conflictoplossing. Wij doen dit door bij te dragen aan pilots en expertise te bieden om te 
zorgen voor een cultuuromslag. In de MfN-federatie is geen steun voor deze koers. 
 
Q Wat is er gebeurd sinds november 2018 nadat de ALV werd geïnformeerd over de op 
handen zijnde structuurwijziging? 
A De structuurwijziging is niet doorgevoerd. Een meerderheid van de federatiepartners is 
voorstander om alles bij het oude te laten. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de belangen 
van u als NMv-lid. 
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