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Het regionaal-sectoraal overleg, RoSo, is een overleg van mediatorsverenigingen met doel elkaar te versterken, zodat we als verenigingen grotere 
toegevoegde waarde hebben voor elkaar en onze leden. Verenigingen zijn autonoom en gelijkwaardig. Er worden geen besluiten genomen namens 
verenigingen en hun leden. 
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Actiepunten Regionaal overleg – Sectoraal overleg 
11 maart 2021 - via Zoom 
 

Deelnemers: Gerlinde Pachauer (MfAM), Peter Clark (VMNH), Judith Stoop (VAN), Marion Uitslag (VMSZ), Julia Gerlach 
(NMv), Cor Schaap (PCM), Menzo Noorman (NMv Noord), Esther Goedhart (MVZ), Hans Bekkers (NMv). MKA: Inge 
Kreukniet (VMRU), Carleen Mesters (SMRO). 
 
Afmeldingen: Jannie Baron (COM), Nicole Schuring (COM), Sandra Elzinga (COM), Anton Duijn (COM). 

 
Als te bespreken onderwerp is aangeleverd: hoe maken we mediation bekender bij opdrachtgevers? 
 
Rondje verenigingen. Enkele van de genoemde belangrijke aandachtspunten: 
VMSZ Uitbreiden van mediation in strafrecht naar politiefase en na straf 
MfAM Gezamenlijke positieve actie voor meer inzet van mediation o.a. bij gemeenten  
MVZ Professionaliseren, workshops, heropstart vereniging, samen krachten bundelen 
VAN Positieve flow, in federatie, organisatorisch versterken, website, leerstoel mediation 
PCM Professionaliseren door artikelen, symposia: doelgroepen aanboren. Thema erfenis. 
VMNH Hybride bijeenkomsten, groei ledenaantal, wet  
NMv Uitbreiden ledenvoordelen, thema Week van de Mediation: verbinding met samenleving 
NMvN Graag weer fysiek, boekbesprekingen, bekendheid vergroten bij opdrachtgevers 
SMRO Verbinding met Bouwmediators en VMO, gezamenlijke studiedag.  
 
Professionalisering en kwaliteit 
Het gesprek gaat over kwaliteit als het beginpunt van bekendheid. Door kwalitatief goed werk te leveren, zal 
mediation vaker als vorm van professionele conflictoplossing worden aangeraden en ingezet. We noemen drie 
aspecten: inzicht hebben in wát wij onder kwaliteit verstaan, daarbij ook de kwaliteitsvraag vanuit de opdrachtgever 
beschouwen, en de kwaliteit toegankelijk en inzichtelijk maken. We bespreken dat het inzicht in kwaliteit en de 
aanpak om kwaliteit te verhogen waarschijnlijk per vereniging en sector zullen variëren. Door deze met elkaar uit te 
wisselen, inspireren we elkaar, kunnen we van elkaar leren, en alle een sprong maken in verder professionaliseren (en 
dus vanuit kwaliteit en uitgaande van eigen kracht bekender worden). Het voorbeeld van de aanpak van VMSZ om de 
kwaliteit te beschrijven en bevorderen is erg inspirerend! In bijlage vind je -met dank aan Marion- het toegezegde 
onderzoeksverslag ‘strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’ en het praktijkhandboek. 
 
Kwaliteit onderwerp voor 9 september 
We spreken af dat ‘kwaliteit’ het onderwerp is van het volgende RoSo (9 september, 10-12 uur). Ieder bereidt het voor 
door dit in je vereniging te bespreken. Daarbij staan twee vragen centraal: 
Wat is kwaliteit voor ons? 
Wat doen wij om de kwaliteit te verhogen? 
 
We bespreken tot slot de concrete vraag van Gerlinde om de bekendheid van familiemediators bij opdrachtgevers te 
vergroten, iets dat ons allen aangaat. Suggesties zijn: de verbinding met deze opdrachtgevers aangaan, vraag en 
aanbod bespreken, en de beeldvorming beïnvloeden. Zo komen we weer terug op het onderwerp: ‘ken uzelf’: geloven 
in je eigen kwaliteit en kracht. Er worden enkele afspraken gemaakt om elkaar in deze concrete situatie verder te 
helpen. Daar is dit RoSo ook voor. 
 
We eindigen dit RoSo met woorden als: inspirerend , ‘vertalen naar de eigen situatie’, fijn, plezierig, positief, 
verschillende wielen komen bij elkaar, goed gevoel, zeer zinvol, mensen bellen.  
 
Dus dank voor ieders inzet! groet Hans Bekkers 


