
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  17 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Hester Stam, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Rapport pilot mediation Achterhoek + en onderzoeksrapport ‘Mediation 
bij de overheid’. 

 

1. Aanleiding 

Er ligt een wetsvoorstel om in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bepaling op te 

nemen die een overheidsorgaan ertoe verplicht een eerste mediationgesprek te faciliteren 

indien een burger of organisatie hierom verzoekt. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en 

de Vereniging GemeenteMediation hebben aan de Radboud Universiteit Nijmegen opdracht 

gegeven een pilot en een onderzoek te verrichten naar de huidige praktijk van mediation bij 

geschillen met de overheid. Doel van dit onderzoek is aanbevelingen te formuleren voor het 

opnemen van ‘mediation op verzoek’ in de Awb.  

De pilot is uitgevoerd onder de gemeenten in de Achterhoek en Hof van Twente, die op het 

gebied van mediation reeds samenwerken, en onder de provincie Gelderland. Hof van Twente 

heeft meegedaan aan dit onderzoek omdat het past binnen onze ‘Hoffelijke aanpak’. 

Het onderzoek ‘Mediation bij de overheid’ is uitgevoerd onder dezelfde gemeenten en ruim tien 

andere gemeenten en deskundigen. 

 

2. Inhoudelijke mededeling 

Hof van Twente kent sinds 2009 de ‘Hoffelijke aanpak’. Dit betekent dat mediation-

vaardigheden of mediation worden ingezet in het gesprek met de burger of een organisatie, 

zodat  klachten, conflict of bezwaren worden voorkomen of opgelost naar tevredenheid van de 

burger of organisatie. Omdat hiermee ervaring is opgedaan heeft Hof van Twente meegewerkt 

aan de pilot en aan het onderzoek. 
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Doel van de pilot en het  onderzoek 

In de Innovatieagenda voor het rechtsbestel heeft de Minister van Veiligheid en Justitie 

aangegeven om binnen het stelsel van geschiloplossing een belangrijke rol toe te kennen aan 

mediation. De overweging hierbij is dat mediation een sterke persoonlijke betrokkenheid van 

partijen kent bij de oplossing van het geschil en daardoor kan leiden tot een bevredigende en 

duurzame oplossing die een gang naar de rechter overbodig maakt. 

De pilot heeft betrekking op de uitgevoerde mediations (op verzoek van de burger of een 

organisatie) gedurende de periode november 2012 tot mei 2013. Daarnaast heeft de Radboud 

Universiteit verschillende interviews gehad met bestuurders, ambtenaren en deskundigen om 

de bestaande praktijk te onderzoeken: bij welke conflicten kiest men op grond waarvan voor 

welke methode van conflictoplossing; en welk effect verwacht men als in de Awb verplicht 

gesteld wordt in te gaan op een verzoek om mediation.  

 

Conclusies en aanbevelingen  

Het rapport pilot mediation Achterhoek biedt een aantal conclusies die illustreren dat onze 

‘Hoffelijke Aanpak’ vooruit loopt op opname van ‘mediation op verzoek’  in de Awb, in die zin 

dat onze Hoffelijke aanpak reeds voorziet in mediation op verzoek van de burger.  

Kort samengevat komen de conclusies op het volgende neer: 

- De waardering voor mediation en andere vormen van geschilbeslechting wordt groter 

naarmate men meer kennis heeft van deze methoden. Dit geeft aan dat het belangrijk 

blijft mediation regelmatig onder de aandacht te brengen en trainingen in 

mediationvaardigheden voort te zetten. 

- Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen: het inzetten van 

mediationvaardigheden, bellen na bezwaar, informele gesprekken, pre-mediation en 

mediation. Als het tot een wettelijke verplichting komt, is het dan ook van belang deze 

verschillende mogelijkheden in de definitie van mediation op te nemen. 

- Mediation is een aanvulling op het huidige palet aan conflictoplossingsmiddelen. 

- Ambtenaren blijken vooraf te beoordelen of een geschil geschikt is voor mediation, 

gestoeld op hun ervaring met mediation;   

- De invulling van wat mediation zal inhouden bij een wettelijke verplichting zal van 

belang zijn. Bij een te brede definitie vreest men voor  juridisering van de informele 

benadering, terwijl bij een te enge definitie het risico bestaat dat pre-mediation wordt 

uitgesloten. 

 

Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen. Voor een deel heeft Hof van Twente deze al 

in de Hoffelijke aanpak opgenomen, voor een deel hebben de aanbevelingen betrekking op de 

wijze waarop ‘mediation op verzoek’ als wettelijke verplichting kan worden opgenomen.  

 

Het onderzoeksrapport ‘Mediation bij de overheid’, waaraan meerdere gemeenten en 

deskundigen hebben meegedaan, is meer beschrijvend van aard en laat zien dat mediation op 

veel verschillende manieren wordt gebruikt, tussen en binnen gemeenten.  

 

3. Conclusie 

Beide rapporten geven een goed beeld hoe en wanneer mediation gebruikt wordt in 

gemeenten. 

Voor Hof van Twente geeft het geen aanleiding de Hoffelijke aanpak te herzien. 

 

 

 

 

 

 


