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INITIATIEF HUIZEN VAN HET RECHT 

 

In combinatie met 

  

BURGERBEMIDDELING 

 

een logische en doelmatige combinatie 

 

 

Geschillen, conflicten. Mislukte samenwerkingen. Ruzie, ontslag, scheidingen. Niemand ontkomt 

eraan. Iedereen krijgt er een keer mee te maken. Mensen moeten daarbij hun recht kunnen 

halen; dat is een fundamenteel recht. Maar waar kun je heen als je een juridisch probleem of 

geschil hebt en hoe kan verdere escalatie van sociaaljuridische problemen worden voorkomen?  

 

In de notitie van Huizen van het Recht wordt omschreven hoe een goed stelsel eruit kan zien. Eén 

ingang voor een breed scala van hulpverleners waardoor met name de burger centraal staat en 

niet de geboden oplossing. En daar heeft de hele samenleving baat bij: het voorkomt conflicten 

en relationele schade. Dit spaart energie, tijd, wachtlijsten en (maatschappelijke) kosten. 

Conflictbemiddeling biedt daar bij uitstek een oplossing daar het zich leent voor maatwerk en 

doelgroep afgestemde (werk)procedures.  

 

Conflictbemiddeling en de rechtspraak zijn als routes vaak complementair. Beiden zijn veelal een 

keuze, te maken door de betrokkenen zelf op basis van de eigen doelstelling, eisen en 

verwachtingen. Het is niet alleen belangrijk dat men die keuze geboden krijgt, ook kan het de 

druk op ons stelsel verlichten, escalering voorkomen en daarmee financieel, economisch en 

sociaal veel schade beperken voor betrokkenen en maatschappij. 

 

Wat wij graag met u zouden willen verkennen, is hoe wij op dit vlak kunnen samenwerken: u als 

initiatiefnemer van de Huizen van het Recht en wij als duidelijk belangrijk onderdeel van uw plan. 

Wij zijn de beroepsorganisatie in Nederland van mediators en vinden het belangrijk om elkaar 

hierin te versterken zodat eenieder in Nederland de ruimte krijgt om haar/zijn recht te halen.       

 

Vriendelijke groet, 

 
Julia Gerlach  

Bestuursvoorzitter Nederlandse Mediatorsvereniging  

tel.06-51301660  

 

 

 

 

http://www.mediatorsvereniging.nl/
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Bijlage:  

 

Overzicht van onze gemene deler: 

 

Huizen van het Recht richt zich op: 

- Het mogelijk maken dat mensen met hun juridische of maatschappelijke problemen 

terecht kunnen in een Huis van het recht, waar zij laagdrempelig en betaalbaar de juiste 

(al dan niet juridische) hulp kunnen krijgen. 

Burgerbemiddeling richt zich op: 

- Het bevorderen van de participatie van burgers binnen de samenleving en binnen hun 

relatie met de (lokale) overheid waardoor onderlinge verbondenheid, veiligheid en 

vertrouwen toenemen en conflicten worden voorkomen of in overleg worden opgelost. 

 

Huizen van het Recht én Burgerbemiddeling heeft als uitgangspunt: 

- Dat verschillende partijen die hieraan kunnen bijdragen worden samengebracht en elkaar 

kunnen vinden en ondersteunen in de eigen netwerkstructuur. 

 

Huizen van het Recht én Burgerbemiddeling leidt tot: 

- Een one-stop-shop faciliteit voor het voorkomen en oplossen van laagdrempelige en veel 

voorkomende conflicten 

- Ontlasting van overheidsorganen en de rechtspraak 

- Doelmatige en besparende inzet van financiële-, materiële- en personele publieke 

middelen 

 

Kern van Huizen van het Recht én Burgerbemiddeling 

- Aandacht aan een eerste opvang te besteden (poortwachtersfunctie) omdat het goed 

uitvragen van het probleem op een goede manier neer te zetten.   

- Meerdere expertises aanwezig zijn voor de burger achter één ‘huis’. 

 

Huizen van het Recht én Burgerbemiddeling zijn onder meer geschikt voor: 

- Lokale, gemeentelijke, provinciale en landelijke (semi) overheden en instanties 

- Onderwijs- en sportinstellingen 

- Verenigingsleven 

 

Huizen van het Recht én Burgerbemiddeling betekent: 

- Het stimuleren van mensen om zo veel als mogelijk zelf tot uitvoerbare en gedragen 

oplossingen te komen, waar nodig onder professionele betaalbare (of gefinancierde) 

begeleiding, 

- Het waar nodig of verplicht dichtbij beschikbaar hebben van (toegankelijke) Rechtspraak 

http://www.mediatorsvereniging.nl/
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Begrippen: 

 

Huizen van het Recht is een initiatief vanuit SP /van Nispen 

 

Burgerbemiddeling is een initiatief vanuit het Manifest ‘Stappen in Conflictbemiddeling’ 

Thema-werk-tafel: initiatief Rosalie Menke en Jojanneke van der Molen. 

 

Stappen in conflictbemiddeling staat voor:  

- Een inclusieve beweging en is voor ieder toegankelijk. 

- Initieert een landelijk mediation expertisecentrum. 

- Ontwikkelt zich door tot een open-cource centre. 

- Biedt podium en ondersteunt initiatieven in de sector conflictbemiddeling, door middel van 

thema-werk-tafels. 

 

Manifest, stappen in conflictbemiddeling is een initiatief van de Nederlandse Mediators 

vereniging (NMv), Fiscount, IMK (Instituut Midden en kleinbedrijf), ADR (certificeerder) en 

Stichting ACB. 

 

 

 

                     

 

Contactgegevens:           

 

Julia Gerlach, bestuursvoorzitter: Telefoon 06-51301660 

- NMv is de grootste Nederlandse beroepsvereniging voor mediators en vertegenwoordigt 

circa 1.600 mediators. Is onafhankelijk en behartigt de belangen van advocaat-mediators 

alsook MfN- en ADR-mediators. NMv staat in verbinding met de minister van justitie 

m.b.t. eventuele wetgeving op het gebied van mediation. 

 

 

Robert Tettelaar, managing director stichting ADR Register.  Telefoon 06-54375167 

- De stichting ADR Register certificeert sinds 2011 tegen de internationale ISO normering 

arbiters, conflictcoaches, mediators en negotiators en heeft in het Nederlandstalig gebied 

circa 1.400 certificaathouders. 

http://www.mediatorsvereniging.nl/

