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Meer informatie
Neem vrijblijvend contact met ons op 
om de mogelijkheden van de 
Atmaram Mediation in uw 
(werk)situatie te bespreken.

http://www.atmaram.nl
http://www.atmaram.nl


Mediation: naar een oplossing!
Conflicten zijn er overal en soms wordt u erbij betrokken zonder dat u dit 
wilt. Conflicten zijn nooit leuk en kosten vaak veel tijd, energie en geld. Een 
snelle en tevredenstellende oplossing is dan wat u wilt. In sommige gevallen 
is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u de oplossing niet meer kunt zien. 
Mediation kan u dan verder helpen. Mediation helpt u en de andere partij bij 
het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke 
bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt 
de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om wensen, 
belangen en emoties van partijen.

Hoe werkt mediation?
Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator 
geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen 
neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee 
en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. Bij mediation 
denkt u in oplossingen. U kijkt minder terug in het verleden maar juist naar 
de toekomst.  Doordat u samen aan een oplossing werkt, zal die ook beter 
bij uw wensen en behoeften passen. Door de geheimhoudingsplicht van alle 
betrokkenen is het makkelijker om ook moeilijke onderwerpen te bespreken.
De mediator kiest geen partij maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat 
bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het 
conflict komt (een win-win oplossing).

Voordelen van mediation
• Deskundige begeleiding
• Actieve en gelijkwaardige inbreng van partijen
• Geen onnodige beschadiging van relaties
• Hoge acceptatiegraad van oplossingen en win-win resultaat
• Toekomstgericht met ruimte voor creatieve oplossingen
• Vertrouwelijk en besloten
• Flexibel, informeel, snel en kostenefficiënt

De MfN Registermediator van Atmaram
De Atmaram MfN Registermediator voldoet aan de kwaliteitseisen van de 
Mediators federatie Nederland. MfN Registermediators zijn onafhankelijk en 
onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. 
Er wordt gewerkt volgens de MfN Gedrags-regels en het MfN 
Mediationreglement. 

Expertise
Atmaram is gespecialiseerd in mediations 
op het zakelijke gebied zoals bijvoorbeeld samenwerking, 
arbeidsvoorwaarden, ontslag, ziekteverzuim en reïntegratie, 
bestuursconflicten, sociale zekerheid etc.. 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