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De kunst om een cliënt bij te staan in mediation
Door John Bosnak

Het zou algemeen bekend moeten zijn: de moderne advocaat
moet niet alleen een bekwaam jurist zijn, hij moet zijn cliënt
ook op adequate wijze kunnen bijstaan bij andere wijzen van
conftictoplosslng. Mediatlon Is daar een van.

En of een advocaat het nu onzin vindt of niet:
molimûm is. fm oflift.Ha is goed dat de

Nederlandse Orde van Advocaten de sagiaiR:s hierop
voorbercidt: een dag van de basisopleiding is gewijd
aan mediation en met name aan de kunst om cliënten
op de juiste manier daarbij terzijde te:staan.1 Ook op
sommige:universiteiten en hogescholen wordt me-
diation als sntdievak aangeboden. maar in hoeverre
duro'j de 'J><cifid<ev=d;gbeden van de..J.oaa.
die betrokken is bij een mediationuajc:ct worden aan-
geleerd, is niet bekend. Het zou wel zo moeten zijn,
want het is duidelijk dat het bijstaan van een cliënt in
mediarion een bed andere attitude en andere vaardig-
heden van de advocaat vagen dan rechtsbijstand in
een conrenrieuze procedure.

In de:Verenigde Staten bestaat zo'n opleiding allang:
er bestaat zelfs al jaren een kvendige rqw~1AIifm in

~ compaititm georganiseerd doorde Ameri·
cm Bar Associarion (ABA): eerst regionale voorron·
den, dan een landelijke finale}

Eerste ICC medlationcompetitle
Dit jaarwcrd er voor het eemeenMeJutûmMoot
Court gehouden in internationaal verband. georgani-
seerd door de International Chamber ofCommercc
(ICe) en de ABA in het hoofdkwanier van de eerst-
genoemde organisatie in Parijs (14--16januari 2006)_
Gedurende drie dagen streden daar dertien reams
van juridische faculteiten uit Canada. Frankrijk.
Duitsland. het Verenigd Koninkrijk en de:Verenigde
Staten tegen elkaar. De deelnemers moesten als
raadslieden en partijen ten overstaan van profes-
sionc:lemediators optreden en daarbij conform de
ICC ADR R.ules3een casus oplossen. opgc:stdd door
c:enspeciale commissie van mediationdc:skundigen.
Nu zijn internationale Moot Courts op het gebied
van arbitrage (de Weense Willem Vis Moot Court),
Europees recht (Europc:an Law Moot Coun) en in-
tc:rnarionaal publidtrc:cht (WashingronJessup Moot
Ccun).J juenI.ngeen bekend vm<hijn>d. wurin
ook Nederlandse universiteiten parridpc:rc:n. Maar
dit was de eerste keer dat een soortgelijke: competitie
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wad gehouden in het kadet van mc:diation - zonder
Nederlandse deelname.

Paradox
Op het eerste gezicht lijkt het nogal paradoxaal om
'plc:itwedstrijd.en'van twee teams tegen c:lkaarte:
houden in het kadc:rvan c:c:nmediation. Maar dat
is tc:gdijkerrijd de uitdaging: aan de:deelnemers de
taak om de paradox op te:hdfen en door middc:1van
probleemoplossend vermogen en overtuigingskracht
de:beste prestatie te leveren. Dat hoeft niet per sc:te
resulteren in overeenstemming russen partijen; het
gaar erom. dat een rc:am(diënt en p:.<itlan,,")de beste
beoordding krijgt van de jury. De taak van de diënt-
raadsman teams (die als één gehed WOtdenbeoor-
dec:ld) is als volgt omschreven in de regc:ls:
Tbejudging criteriA 4Te4J1Pliedlf) the perJomumce of
:he IfJ:torney-Climttum -7U)1jun tbepnform4na
of:he Ilttornry. Tbejudging criterUz JZTe designd tIJ

nwdrd /hosepartidpllnn who usean efficlivc combina-
tion of representativeskilfs and theprob/em-solving ap-
pro4l:hin thc nudiation. 1heprobkm-solving ~proach
is áefined lIS o~ in which negotiators karn alHnuu.ch
otbusinmesn andBATNA (BtsI~ ua
Negotiated Agrmnmt). brainstorm optionsand seka
and shap~a so/urion that man their inter~sts.Parlici-
pants ar~not expe't~d to sacrific~th~ir "imts interests
in DTtkr to he ,oUaixJratiue.4

Taak van de jury
De juryleden moeren de teams beoordelen aan de
hand van een negental criteria: duidelijke:motivering
van de keuze voor medianon ten opzichte van andere
wijzen van conHictoplossing c.q. beslechting; de
prc:sc:ncuie;het teamwork mssen ~<itlan<inen diën~
de manier waarop probleemoplossend wordt gc:wc:rb:;
de wijze waarop infonnatie wordt verzameld en met
de:wederpartij wordt gecommwliceerd; de wijze
waarop creatieve opties worden gegenereerd; de:wijze
waarop gebruikgemaah: wordt van de mogelijkheden
die:her mediationproccs biedt en de:wijze:waarop
de:standpunten van cliënt, zowel de juridische als de
niet-juridische, naar voten worden gebracht. Voor
aanvang van de behandeling van de zaak moesren de
teams ieder een representaJion plan aan de jurykdcn
aanbieden. Daarin moest worden vermdd waarom
men had gekozen voor mediation, het hoe en waarom
van de verdc:lingvan rollen en verantwoorddijkheden
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land het uiutekend deden; het is dan ook jammer
dat bij deze eerste SC$sienog niet werd geparticipeem
door Nederlandse teams, omdat wij toch bekend
staan om onze goede beheersing van vreemde talen,
mer name van her Engels.
In de bij deze TC geleverde special wordt in het
artikel'The role oflawycrs in refcrring partics [0 me-
dianon' geconcludeerd datmlvoauy in ~ als
vak moer worden geïntroduceerd bij de universitaire
Studie. Daarin rou een training als deze:goed passen.
Ik ben dan ook van mening dat juridische faculteiten
hier te lande deze handschoen moeten oppakken.
Volgend jaar is er weer een kans: van 16 tot 19 febru-
ari 2007 wordt de 2nd JCC International Commuda/,
MediAtion Competition gebouden.'

•••••
1. Ik ben heteel'l5metMartin Bmk WlRktJJeeJ2005. rE.

7, p. 9) dat dit te Yoft'IiCiS; • ben het niet met hem eens
waar hij stelt dat bqinnende adIIocaten vefplietrt:een
complete mediationOpleiding ;zoudenmoeteo 'oUIgen.Dat
zou een opleiding moeten zijn, gericht op het optreden als
advocaatbijmediation.

2. In het artikel over de taak van de advocaat biJ mediation
elndigclen de auteurs M. Pel en F!A.Wackie Eysten met de
toen nog retorische vrea&; "Wanneer zal de eeme vergetijk-
bare competitie in Nederland plaatsvinden?R V\lMX:aten-
bIad,nr_l0.p.38Q).

3.-.iccadr.org.
4. VoormeerCN«dezeproblemsoM'rgapproach,zieliarcid

I. Abramson: Media1ion Repn!sentatlon: AdKJeaöng In a
~Process,NITA2004.

5. Zie..oor aehtergondinfoonatîe 0YeI' de beleving van een
van de teams de weblog van de deelnemefS van de Unlver-
sity of Califomia, Hastings College of Law: IWIW.hastings-
mediatesparis.blogspot.com.

6. VoO(informatie: iccmediationcompetition@iccwbo.org.

Mediation in arbeidsconflicten

rossen raadsman en cliënt. een beschrijving van de
belangen die men in de mediation wilde realiseren,
een beoordeling van de mogelijke belangen van de
wederpartij en ten slotte een uiteenzetting van de on-
derhanddingsstrategie die men wilde volgen om deze
doeleinden te bereiken. Ook aan deze criteria, met
n:une in hoeverre zij gcdURnde de medianon konden
women gcrcaliscc:rd.mocstCll de juryleden toctSCn.
De primaire: taak van de professionele mediatOrs was
om een zo groot mogelijke mate van reampnfor-
mame van partijen te bevordeten gedurende de hele
exercitie. Daarbij dienden zij uitsluitend faciliterend
op te treden: dit eiste nogal wat zelfbeheersing bij
sommige mediators. met name die uit de Angelsaksi-
sche cultuur. Daar is evaluetendc. srurcnde activitcit
van de mediator, met n:une in zakelijke dispurcn, niet
ongebruikelijk.
Opvallend was het hoge professionele niveau waarop
deze:Studenten hun rol vervulden. Daarbij was duide-
lijk dat teamvOtming tussen de adVOClaten de cliënt
bij mediation inderdaad een zeer essentieel aspect is.s

Zij moeten elkaar ieder op hun eigen gebied aanvul-
len: dat van de emotionele en zakelijke belangen
bij de cliënt als conHicteigenaar, de juridische en
taetische aspecten bij de advocaat als jurist. coach,
steun en toeverlaat en ondcrhanddingsdcslcundigc.
Meestal wa-d op de juiste wijze gcbruikgcmaala: van
de rcglanenrair eenmalig geboden gdegcnhcid tOt
caucus (apan gesprek met de media.tor).

Geen Nederlandse teams
Voor mij was het, alsmediator en jurylid, telkens
weer een plezier om te constateren hoe een advocaat
in her mediationproces een duidelijke meerwaarde
kan bieden aan de cliënt. mits beiden zich deugdelijk
voorbereiden. Daarbij spcdt her gezamenlijk van
tevoren opstdlen van het rrpresml4Lion pLu. een
bdangrijke roL
Het is duidelijk dar. meer nog dan bij de traditionele
pleirwedstrijden in internationaal verband, de raai
een handicap is voor degenen die het Engels niet als
moedertaal beheersen. Bij contentieuze procedures
kunnen de pleimotitics en andere stukken zorgvuldig
worden voorbereid en voorgedragen. Bij mcdiation
komr het juist aan op improvisaricvamogcn en het
bchccrscn van subtiliteiten in het ctalgebmik om pre-
ciesweer te geven wat je bedoelt en om te voorkomen
dat een bepaalde uiting verkeerd wordt begrepen. Het
is duidelijk dat een natiur speakr hier een voorsprong
heefi:.Mer name de aanwezige mediators/juryleden
van nier-Engelstalige landen beraden zich over de
wijze waarop dit probleem kan worden opgelOSt.Dat
neemt niet weg dar de teams uit Frankrijk en Duits-
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