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NOTITIE
AAN
VAN
DATUM
ONDERWERP

Bestuur MFN/SKM door tussenkomst van Maarten de Haas
ADR Register (Global Network Group) door tussenkomst van Robert Tettelaar
5 maart 2018
Nadere reactie op voorstel MFN/SKM d.d. 28 september 2017

ALGEMEEN
Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van het voorstel zoals gedaan door MFN/SKM en
ontvangen d.d. 28 september 2017 (Bijlage 1).
INLEIDING


Per dagtekening 28 september hebben MFN/SKM een voorstel gedaan m.b.t. de instroom
van ADR full certified mediator in het MFN register.



Per dagtekening 5 oktober 2017 heeft ADR Register bericht het voorstel niet te aanvaarden
en bij gelegenheid MFN/SKM hierover een nadere uitleg te geven.



Deze notitie doet de gedane toezegging gestand

OVERWEGINGEN
1. Verkenning en aftasting
o

Partijen hebben veel tijd en energie gestoken in het verkennen van wensen,
ambities, (on)mogelijkheden, opties.

o

Zie bijlage 2: tijdslijn overleg periode 2015 – heden.

2. Voorstel 28.09.2017 (bijlage 1) | algemeen
o

Het voorstel leidt niet tot samenwerking , biedt hierop ook geen perspectief en
bevat geen handvatten die aannemelijk maken dat het voorstel een 1 e stap is
binnen een groter geheel of plan.

o

Er ontstaat geen wederzijdse toegevoegde waarde.

o

Ook ontstaat geen zicht op 1 gecombineerd kwaliteitsregister, waarin alle
Nederlandse mediators vind- en zichtbaar zijn, inclusief de bij de Raad
ingeschreven mediators, zodat de huidige brei van deelregisters kan worden
beperkt i.c. hun voortbestaan ernstig wordt ontmoedigd.
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o

Het biedt geen aanknopingspunten m.b.t. het via samenwerking verder
positioneren van een professionele integrale ADR beroepsgroep, zodat
consumenten en opdrachtgevers naast rechtspraak op een overzichtelijke manier
worden geïnformeerd over en toegang hebben tot gekwalificeerde arbiters,
bemiddelaars, bindend-adviseurs, conflictcoaches, mediators, negotiators.

o

Samengevat (1) sluit het voorstel niet aan op de ambities van het ADR Register
en (2) ervaart ADR Register onvoldoende houvast om het vertrouwen te krijgen dat
via dit voorstel in de toekomst deze ambities in meer of mindere mate zouden
kunnen worden gerealiseerd.

o

Het voorstel sluit niet aan op de geest en strekking van het gevoerde overleg.

3. Voorstel 28.09.2017 (bijlage 1) | inhoudelijk
o

ADR Register en MFN zijn beiden QAP bij IMI. Binnen IMI geldt de afspraak dat QAP
elkaars mediators, die zijn ingeschreven bij IMI, accepteren. Dit is op 20 juni 2017
door de heer Daan de Snoo herbevestigd tijdens het ‘Nieuwegein’ overleg. Op basis
van deze afspraak kan een ADR full certified mediator die zich heeft ingeschreven
bij IMI directe instroom bij MFN ‘vorderen’. Het voorstel gaat hieraan voorbij.

o

Het voorstel heeft geen werking voor alle ADR full certified mediators. ADR Register
ziet alle full certified mediators als gelijk en gaat hierin geen onderscheid maken.


1-jaar inschrijvingseis: onbekend waarop dit is gebaseerd. MFN accepteert
iedere persoon die opleiding, kennis- en vaardighedentoets heeft behaald
zonder nadere ervaringseis. Iedere ADR full certified mediator heeft aan
deze vereisten voldaan en aanvullend aangetoond over een minimaal
portfolio van 15 gekwalificeerde cliëntopdrachten te beschikken.



Bijvoorkeur MFN assessment: van dit uitgangspunt gaat een negatieve
werking en communicatie uit. ADR Register heeft diverse malen gevraagd
en aangeboden om tot erkenning van haar toetsen te komen zodat
generieke acceptatie kan worden toegepast of om als 2e examenorganisatie
op te treden. Tot op heden is nimmer door MFN aangegeven welke
erkenningsvereisten worden toegepast zodat ADR Register zich hieraan kan
conformeren.
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MFN erkende opleiding: op de huidige erkenningen van zowel ADR Register
en MFN kunnen vanuit kwaliteitsperspectief kanttekeningen geplaatst
worden. Het heeft onze voorkeur deze problematiek in samenwerking met
VOiM op te lossen door het instellen van een gezamenlijke erkenning. Op
dit moment zijn 3 opleiders zonder geldige MFN erkenning door ADR
Register erkend; deze opleiders kwalificeren zondermeer ook als MFN
erkende opleider.



Voorbehoud SKM bestuur: het huidige voorbehoud sluit niet aan op
gangbare uitgangspunten bij registratie en certificering, waarin
‘levenslange’ uitsluiting en sanctionering niet past. Het voorbehoud is te
arbitrair en te ruim geformuleerd. Het voorbehoud dient nader te worden
gepreciseerd, bijvoorbeeld door koppeling aan termijnen of specifieke
uitschrijvings- en royementsgronden.

o

Het voorstel gaat voorbij aan de aanstaande aanwijzing van ADR Register door de
Raad, waardoor ADR full certified mediators toegang krijgen tot de faciliteit
gefinancierde rechtsbijstand en doorverwijsvoorziening rechtspraak.

o

Samengevat is het voorstel minder dan de BAZO van ADR Register en om deze
reden niet aantrekkelijk.

4. Aanwijzing ADR Register door de Raad voor Rechtsbijstand
o

Het verkrijgen door ADR Register van de zelfstandige aanwijzing door de Raad voor
Rechtsbijstand is geen doel op zich. Doel is dat ADR full certified mediators
eenvoudig en laagdrempelig zich kunnen inschrijven bij de Raad.

o

Anders dan via de zelfstandige aanwijzing is denkbaar dat (1) ADR Register en MFN
afspraken maken waarbij ADR mediators via aansluiting bij MFN deze mogelijkheid
hebben of dat (2) ADR Register en MFN een gezamenlijke aanwijzing hebben en
onderhouden.

o

Optie 1 is haalbaar indien een samenwerking ontstaat waarbij in Nederland alle
mediators via 1 register zicht- en vindbaar zijn en vanuit de samenwerking, via een
overeengekomen taak- en rolverdeling, de gehele ADR beroepsgroep wordt
gepositioneerd, zodat zowel ADR Register en MFN de eigen ambities en
doelstellingen kunnen halen. Het voorstel geeft geen enkel zicht op deze optie.

o

Optie 2 is tijdens het overleg als niet haalbaar gekwalificeerd.

o

De oproep van de Raad van 21 juli 2017 lijkt geen gehoor te hebben gevonden.
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5. Intentieverklaring 25 februari 2016
o

De termijnen zijn verlopen en de inhoud is achterhaald.

6. Gezamenlijke brief aan MINJUS d.d. 29 september 2016
o Partijen hebben tot heden onderling niet vastgelegd hoe het aanbod eruit ziet.
o

Indien de minister verzoekt om het aanbod gestand te doen, hebben partijen adhoc iets te regelen.

o

Het voorstel toont aan dat partijen niet zondermeer overeenstemming hebben over
wezenlijke aspecten. De brief is daarmee tegelijk een kans als een bedreiging plus
imago risico voor beide partijen.
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BESLUIT EN VERDERE ROUTE
Wij hebben behoefte aan duidelijkheid, voortgang en resultaten.
1. Voorstel d.d. 28 september 2017
o

Het voorstel is afgewezen.

2. Intentieverklaring d.d. 25 februari 2016
o

De intentieverklaring is door het verloop van termijnen en het niet halen van de
doelen achterhaalt en niet langer actueel.

3. Gezamenlijke brief aan MINJUS d.d. 29 september 2016
o

Bij het ontbreken van een overeengekomen aanbod wordt hiervoor een voorbehoud
gemaakt.

o

Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het risico van het ontbreken van
een gezamenlijk aanbod zorgvuldig te ‘managen’.

4. Geen afhankelijkheidsrelatie
o

ADR Register wil niet afhankelijk zijn van MFN voor wat betreft de toegang voor
ADR full certified mediators tot de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

o

Samenwerking tussen ADR Register en MFN is alleen haalbaar indien (1) ADR
Register beschikt over een eigen aanwijzing bij de Raad of indien (2) ADR Register
en MFN een gezamenlijke aanwijzing beheren.

o

Optie 1 heeft de nadrukkelijke voorkeur.

5. Samenwerking
o

Samenwerking is mogelijk en lijkt wenselijk. Het kan meerwaarde opleveren, zowel
voor de organisaties zelf als de aangesloten mediators.

o

Beide partijen zijn niet tot samenwerking verplicht.

o

Samenwerkingsmogelijkheden zijn o.a.:


Gezamenlijk register voor alle NL mediators



Gezamenlijk audit model voor opleiders, opleidingen en trainers



Uitwerken meer typen model (differentiatie) voor mediation en mediators.



Gezamenlijke bedrijfsvoering en begroting v.w.b. NL mediators



Gezamenlijke positionering, op basis van taak- en rolverdeling, van de
gehele ADR beroepsscope.
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6. Hoe verder?
o

Eindconclusie is dat de achterliggende periode en gesprekken geen concreet en
uitvoerbaar resultaat hebben opgeleverd. Het is niet gelukt de positieve sfeer van
de gesprekken en de besproken samenwerkingsrichtingen zodanig over te brengen
aan de ‘beslissers’, dat haalbare voorstellen zijn geproduceerd en concrete
samenwerking is gestart.

o

Het gedane voorstel heeft binnen ADR Register bepaald geen handen op elkaar
gekregen. Het voorstel regelt feitelijk uitsluitend de ‘overname’ van een
geselecteerd groepje full certified mediators waar verder niets tegenover staat. We
zijn niet geïnteresseerd in een overname of fusie. We zijn geïnteresseerd in
samenwerken, in een samenwerking waarin de doelstellingen en ambities van beide
organisaties tot hun recht komen, waar aantoonbare meerwaarde wordt geleverd
t.o.v. ieder voor zich zelfstandig opereren. We vragen ons oprecht af: wat willen
MFN/SKM eigenlijk?

o

De huidige situatie is een impasse. Deze vraagt om een frisse kijk van andere
personen.

o

ADR Register stelt voor een kleine commissie/werkgroep te benoemen die als taak
heeft het in kaart brengen van de mogelijke samenwerking. Er wordt een vrije
opdracht gegeven. Er wordt vertrouwelijk gerapporteerd. De uitkomsten binden
niemand.

o

Denkbaar is om een nieuwe intentieverklaring te sluiten. Het regelt tot op zekere
hoogte wat partijen van elkaar kunnen en mogen verwachten; dat geeft ruimte.

o

En: niets moet. Het is goed denkbaar dat MFN/SKM zich in het geheel niet
herkennen in deze notitie en verdere inspanningen niet zien zitten. Als dat zo is,
laten we dan helder en duidelijk zijn naar elkaar, en dit gewoon benoemen en de
gesprekken afbreken. Afbreken geeft ook duidelijkheid, en afbreken staat hervatten
nooit in de weg.
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NADERE VERANTWOORDING
A.
Robert Tettelaar heeft deze notitie op 22 december 2017 aan Maarten de Haas gemaild. De notitie
is niet formeel aan MFN aangeboden. Maarten en Robert hebben informeel en op persoonlijke titel
nadien gemaild m.b.t. deze notitie, ondermeer de emailberichten d.d. 27, 28, 29 en 31 december
2017. Maarten heeft Robert aangegeven/verzocht enkele delen van de notitie te heroverwegen
omdat hij zich er niet in herkent.
ICC Council ziet geen aanleiding tot herziening. De notitie bevat naar haar opvatting geen feitelijke
onjuistheden en eventuele meningen/opvattingen zijn herkenbaar/identificeerbaar en binden MFN
niet. De voorliggende versie d.d. 5 maart 2018 is de eind/definitieve versie.
B.
Aan de notitie wordt toegevoegd:
Het in punt 1 (pagina 1) genoemde intensieve overleg heeft zich beperkt tot overleg tussen Bas
Delleman, Maarten de Haas en Robert Tettelaar. Dit overleg is in belangrijke mate informeel
geweest en op persoonlijke titel; het heeft noch ADR Register noch MFN gebonden tenzij anders
overeengekomen en blijkend uit een document, zoals bijvoorbeeld de intentieverklaring en de brief
aan de minister van justitie.
Bestuurlijk en formeel overleg heeft de facto niet plaatsgevonden. Uitsluitend met SKM heeft 1
kennismakings- en oriëntatie bijeenkomst plaatsgevonden, en dat uitsluitend na veel gedoe en
druk. Inhoudelijke toetsing en vergelijking van elkaars procedures en werkwijze heeft niet
plaatsgevonden. ADR Register heeft vanuit MFN geen bestuurlijke wil, wens of enthousiasme
bespeurt t.a.v. een wederzijdse kennismaking, oriëntatie en verdieping; hetgeen dan ook haaks
staat op de gesprekken tussen Bas Delleman, Maarten de Haas en Robert Tettelaar.
Het MFN samenwerkingsvoorstel van 28 september 2017 is zonder vooroverleg of afstemming ‘uit
de lucht’ gevallen en formeel aangeboden; dit in afwijking ten opzichte van de intentie verklaring
en de brief aan minister van justitie. ADR Register betreurt dit. Liever had ADR Register gezien dat
het voorstel in overleg tot stand was gekomen of was uitgebleven, zodat afwijzing, en het hiermee
gemoeide gedoe, was voorkomen.
ADR Register betwijfelt of de beide besturen, MFN en SKM, over en voldoende en juiste informatie
beschikken om tot een onderbouwde mening over ADR Register te komen. Het is mede vanuit deze
twijfel dat ADR Register aan het voorstel geen vertrouwen en geen perspectief ontleent.
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Bijlage 1:
MFN voorstel d.d. 28 september 2017
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Robert Tettelaar
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Judith Emaus <j.emaus@mediatorsfederatienl.nl>
donderdag 28 september 2017 16:40
Robert Tettelaar
'Maarten de Haas | Rvdb'; 'Jan Van Zwieten'
instroomregeling full certified: afzender MfN & SKM-bestuur

Beste Robert,
cc: Maarten en Jan,
Namens de besturen (MfN & SKM) geleid ik hierbij het voorstel omtrent de instroom van full-certified
mediators in het MfN-register per e-mail naar je door. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk of je
akkoord gaat met dit voorstel.
Het voorstel voor de structurele instroomregeling luidt volgens de besturen als volgt:
Een full certified ADR-register mediator kan in het MfN-register onder de volgende voorwaarden
instromen (waarbij punt 1 op het ADR zelf ziet en de punten 2 t/m 5 op het MfN-register):
1.

De instromer staat minimaal 1 jaar in het ADR-register, inhoudende:
a.
b.

12 zaken per jaar conform ADR-onderhoudseisen: getoetst door ADR;
PE (onderhoud vakbekwaamheid): getoetst door ADR;

2. De instromer heeft een opleiding gevolgd bij een erkend instituut MfN-register (zie voor de erkende
instituten www.mfnregister.nl);
3. De instromer heeft bij voorkeur het assessment MfN-register gedaan, of een assessment met
getoetste vergelijkbare inhoud en niveau, met positief resultaat (video/live);
4. De instromer neemt na datum inschrijving MfN-register binnen een redelijke termijn (binnen 1
jaar) aan een peer review (MfN-register) (NB. een goedgekeurd peer review is een verplichte
toetredingseis voor een inschrijving bij de Raad voor de Rechtsbijstand (met 9 zaken per drie jaar
conform de MfN-condities).
5. Het SKM-bestuur behoudt zich het recht voor om potentiële instromers niet toe te laten in haar
register die voorheen niet voldeden aan de onderhoudseisen van het MfN-register dan wel zijn
uitgeschreven uit het MfN-register om moverende redenen; dit ter beoordeling van het SKMbestuur.
Namens het MfN & SKM-bestuur,
Met vriendelijke groet,
Voor deze:
mr. Judith Emaus

1

Mediatorsfederatie Nederland
Postbus 21499
3001 AL Rotterdam
T: 010 201 23 44
F: 010 201 23 45
j.emaus@mediatorsfederatienl.nl
www.mediatorsfederatienederland.nl
www.mfnregister.nl
De informatie die is verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie
door anderen, zonder toestemming van de verzender of de ontvanger, is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens toestemming van de verzender of de ontvanger, niet
toegestaan. De verzender van deze e-mail staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van deze e-mail, noch
voor de tijdige ontvangst daarvan. De Mediatorsfederatie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

2
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Bijlage 2:
Tijdslijn overzicht van het overleg tussen


ADR Register,



Mediators Federatie Nederland (MFN),



Stichting Kwaliteit Mediator (SKM) en



Vereniging Opleiders in Mediation (VOiM)

in het tijdvak 2015 – heden.
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Tijdvak

Referentiedocument(en)

Omschrijving
Maarten & Robert ontmoeten elkaar op de FMB conferentie,
georganiseerd door AIA Brussel, gehouden op het Belgische federale
ministerie van justitie te Brussel.

15.05.2015

deelnemerslijst

Het was voor eerst sinds het ‘gedoe’ in 2011 en 2012 rondom de
oprichting van het ADR Register dat beiden elkaar op neutraal terrein
en zonder de aanwezigheid van ‘insiders’ kort spraken. Het was een
kort en prettig moment.
Robert vraagt Bas om contact te leggen met Maarten, als bemiddelaar

Mei 2015

emailcorrespondentie

op te treden en te bezien of een vertrouwelijk 3-mansgesprek
mogelijk is. De inspanningen van Bas leiden tot resultaat: een 1 e
gesprek wordt gepland voor 25.06.2015.
Overleg te Nieuwegein, aanwezig:
Bas Delleman (voorzitter VOiM), Maarten de Haas (voorzitter MFN) en

25.06.2015

emailcorrespondentie

Robert Tettelaar (managing director ICC Council / ADR Register).
Start van de besprekingen, afgesproken vertrouwelijk verder met
elkaar in gesprek te gaan en een verkenning te starten.
Overleg aan boord ‘GeWoonBoot’ te Amsterdam, aanwezig:
Bas Delleman (voorzitter VOiM), Maarten de Haas (voorzitter MFN) en

08.07.2015

emailcorrespondentie

Robert Tettelaar (managing director ICC Council / ADR Register).
Uitgebreide inventarisatie van onderwerpen, mogelijkheden en
problemen, afgesproken de respectievelijke besturen en directies te
informeren dat het gesprek loopt en wordt voortgezet.
Inventarisatie notitie van ADR aan MFN & VOiM

13.07.2015

notitie

In de notitie gaat ADR in op mogelijke opties, kansen en
samenwerkingsmogelijkheden.

21.07.2015

notitie

Kennisgevingsnotitie van Maarten aan bestuur MFN
ALV VOiM te Bussum na afloop MFN congres

26.11.2015

emailcorrespondentie +
notulen VOiM

Maarten en Robert zijn aanwezig, geven aan dat de 3 organisaties
vertrouwelijke gesprekken voeren en bevestigen de intentie van ADR
en MFN om samenwerking te zoeken m.b.t. de uitvoering van de
(eventuele) mediationwet.

22.12.2015

notitie

Kennisgevingsnotitie van Daan de Snoo aan bestuur MFN
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Tijdvak

Referentiedocument(en)

Omschrijving
Door Maarten namens MFN en door Robert namens ADR ondertekende
intentieverklaring ADR/MFN m.b.t. uitvoeringsorganisatie

25.02.2016

ondertekend document

mediationwet en samenwerking.
Ondermeer onder punt 6 opgenomen de deadline van 1 juni 2016
m.b.t. samenwerking.
Notificatie van SKM aan ADR.
In de notificatie bevestigt SKM bereid te zijn tot een 1-malige

08.04.2016

email notificatie

instroomregeling voor / adoptie van bestaande ADR full certified
mediators. De notificatie is verder onderdeel van het lopende overleg
geworden. ADR Register heeft hierbij aangegeven een dergelijke 1malige regeling niet te willen, zie ook bijeenkomst 28.04.2016.
Overleg te Vianen, aanwezig:
Maarten de Haas (voorzitter MFN), Robert Tettelaar (managing
director ICC Council / ADR Register) en Jan van Zwieten (voorzitter

28.04.2016

emailcorrespondentie

SKM).
Het gesprek had tot doel lopende ‘misverstanden’ uit de weg te
ruimen, zodat geen wissel wordt getrokken op de toekomst.
Afspraak gemaakt over pilot kennistoets.
Overleg te Spaarndam, aanwezig:
Maarten de Haas (voorzitter MFN) en Robert Tettelaar (managing
director ICC Council / ADR Register).

26.07.2016

emailcorrespondentie

Specifiek gesproken over de denkbare samenwerkingsmogelijkheden,
varianten, richtingen en voorwaarden.
Benoemd dat het wenselijk is dat (werk)groepje / commissie e.e.a.
hier licht over laat schijnen, verkent en de uitkomsten deelt met
bestuur en directie.

September 2016
29.09.2016

emailcorrespondentie +

Pilot online kennistoets mediation, opengesteld voor besturen SKM &

uitslagen

VOiM + Maarten de Haas + 2 medewerkers MFN/SKM secretariaat

emailcorrespondentie

Kennismakingsgesprek SKM bestuur en Robert, voorafgaand aan
bestuursvergadering SKM.
Door Maarten namens MFN en door Robert namens ADR ondertekende

29.09.2016

ondertekende brief

gezamenlijke brief ADR/MFN aan MINJUS, strekkende het
gezamenlijke aanbod tot het voeren van de uitvoeringsorganisatie
‘mediationwet’, inclusief opgenomen toezegging & garantie.
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Tijdvak

Referentiedocument(en)

Omschrijving
Kort overleg tussen Maarten en Robert (Amsterdam), n.a.v. aftreden
Van der Steur en annulering MINJUS ronde tafel bijeenkomst.

07.02.2017

emailcorrespondentie

Samen gesproken over de trage voortgang,
samenwerkingsmogelijkheden en hoe nu verder.
Bespreking leidt tot herijking van de lopende intentieverklaring via
emaildocument d.d. 30.03.2017
In onderling overleg tussen Maarten en Robert opgesteld emailbericht

30.03.2017

gezamenlijk vastgesteld
emaildocument

waarin wordt benoemd dat (1) onvoldoende voortgang wordt
gerealiseerd, (2) dat ADR haar verzoek tot aanwijzing binnen de
Inschrijfvoorwaarden mediators her-activeert en (3) dat de
gesprekken tussen ADR & MFN worden voortgezet.
Notitie van ADR aan MFN strekkende een voorstel tot een combinatie

30.03.2017

notitie

audit voor opleiders, opleidingen en trainingen, die bij wijze van onestop-shop leidt tot erkenning door ADR, IMI en MFN van de opleider +
trainingen & trainers.
Notitie van Robert aan Bas, Maarten en Jan van Zwieten (voorzitter
SKM).

15.04.2017

email notitie /

Oproep tot het instellen van een verkenningscommissie of werkgroep

kennisgeving

met als doel de samenwerking te verkennen, te rapporteren aan de
besturen en directies, en zo de bestaande toestand van geen
voortgang en geen resultaat te doorbreken.
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Tijdvak

Referentiedocument(en)

Omschrijving
Bemiddeling- en verkenningsgesprek te Nieuwegein, aanwezig:
Bas Delleman (voorzitter VOiM), Fred Haak (verkenner,
gespreksleider, tevens zowel ADR als MFN registermediator), Maarten
de Haas (voorzitter MFN), Lei van Roekel (verkenner, gespreksleider,
tevens MFN registermediator), Daan de Snoo (directeur MFN) en
Robert Tettelaar (managing director ICC Council / ADR Register).
Verkenningsgesprek , onder leiding van Fred Haak en Lei van Roekel,

20.06.2017

emailcorrespondentie

met als doel de impasse v.w.b. het uitblijven van voortgang te
doorbreken.
O.a. (1) wordt de afspraak gemaakt dat ADR aan de Raad voor
Rechtsbijstand zal vragen een signaal af te geven aan MFN m.b.t. de
aanwijzingsaanvraag van ADR bij RvR en (2) wordt besproken dat op
basis van bestaande IMI QAP afspraken MFN gehouden is ADR full
certified mediators toe te laten tot haar register zonder nadere
toetsing.

20.07.2017

21.07.2017

email notitie /
kennisgeving
emailcorrespondentie

Notitie van Robert aan Bas en Maarten.
Uitspreken teleurstelling uitblijven actie en resultaten, mede n.a.v.
gesprek d.d. 20.06.2017 (Nieuwegein)
Bericht van Raad voor Rechtsbijstand aan MFN n.a.v. verzoek ADR, zie
ook onder gesprek 20.06.2017 (Nieuwegein)
Notitie van Robert aan Bas en Maarten.
In het bericht wordt aangegeven dat ADR kiest voor een zelfstandige
erkenning door RvR en vanuit deze zelfstandige erkenning de

18.08.2017

email notitie /
kennisgeving

gesprekken met MFN en VOiM wenst voort te zetten.
Het besluit wordt gemotiveerd en toegelicht. Kern is dat de huidige
voortgang binnen de gesprekken onvoldoende is en dat ADR niet
langer aanvaardt geen directe en geen zelfstandige toegang tot de
gefinancierde rechtsbijstand en doorverwijsvoorziening rechtspraak te
kunnen bieden aan haar full certified mediators.

28.09.2017

Emailcorrespondentie

MFN/SKM voorstel aan ADR Register

05.10.2017

Emailcorrespondentie

ADR Register wijst voorstel MFN/SKM af

22.12.2017

Emailcorrespondentie

ADR Register geeft nadere duiding m.b.t. afwijzing en verdere route
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