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Toekomstwijzer: Mediation, misschien wel hét beroep van 
de toekomst 

 

Wat is een mediator? 
Een mediator helpt mensen met een conflict om er samen uit te komen. Dat kan van alles zijn, 

zoals een echtscheiding, arbeidsconflict of onenigheid tussen familieleden. Een mediator is 

een professionele bemiddelaar die volledig onafhankelijk werkt. Een mediator kiest nooit een 

kant, zoals een advocaat, en neemt ook geen standpunt in, zoals een rechter. Mediation is 

ontzettend nuttig als je een conflict hebt met een persoon, bedrijf of instantie en praten niet 

helpt. Het voorkomt dat je direct een advocaat moet inschakelen. Daardoor komt de relatie 

alleen nog maar meer op scherp te staan. Wat voor conflict je ook hebt, mediation kan bijna 

altijd worden toegepast. De belangrijkste voorwaarde? Beide partijen moeten er vrijwillig aan 

mee willen werken.  

 

Mediation bieden 
Mediators hebben verschillende achtergronden; meest voorkomend is een vooropleiding 

binnen de psychologie of het recht. Familiemediation en arbeids- en organisatiemediation zijn 

de bekendste specialisatie takken binnen de psychologie. Specifieke ervaring in het werkveld 

is geen vereiste, maar volgens velen raadzaam. Belangrijk is regie kunnen voeren over het 

proces; niet over de inhoud. Jij lost de kwestie niet op, dat doen de betrokkenen zelf. Juist dat 

laatste is de kracht van mediation.  

 

Wat is een geldige registratie? 
Mediator is een vrij beroep, wat inhoudt dat er geen opleiding vereist is om jezelf mediator te 

noemen. Er zijn wel allerhande opleidingen en cursussen die opleiden tot mediator. In 

Nederland bestaat het MfN-register en dit is een door de markt en de Rechtspraak erkend 

kwaliteitsregister. De titel MfN-registermediator wordt uitgegeven wordt door de 

Mediatorsfederatie Nederland. Alleen mediators die een (door de MfN) erkende 

basisopleiding tot mediator gevolgd hebben, en geslaagd zijn voor de kennistoets, worden 

opgenomen in het MfN-register. De titel van MfN-registermediator is, in tegenstelling tot die 

van mediator, een beschermde titel.  
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Hoe word je MfN-registermediator? 
 

 
 

*Optioneel, is geen voorwaarde voor de MfN-registermediator opleiding. Binnen het NIP 
bestaat er de sectie Mediation waar je je als psycholoog mediator bij kan aansluiten. Zij 
organiseren o.a. studiedagen en intervisiebijeenkomsten, maar komen ook op voor de 
belangen van de psycholoog mediator en de positie t.o.v. andere mediators. Als student kan 
je deze sectie aanvinken in Mijn-NIP, zodat je alvast de nieuwsbrieven van deze sectie 
ontvangt en op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen dit werkveld. 
 

 
Alleen mediators die een (door de MfN) erkende basisopleiding tot mediator gevolgd hebben, 
en geslaagd zijn voor de kennistoets, worden opgenomen in het MfN-register. Voorbeelden 
van erkende opleidingen: 

• Life Mediation: opleiding MfN-registermediator 

• Dé Mediatoropleiders BV: Basisopleiding Mediator 

• Centrum voor Conflicthantering: Mediationopleiding Haarlem, Groningen/Zwolle, Den 
Bosch en Curaçao 

• Wel-Com: de kunst van Transformatieve Mediation & Life Coaching 

• Mediation Educatie Centrum Delft: 9-daagse opleiding tot Professioneel MfN-
registermediator 
De kosten van de basisopleiding zijn variabel, maar komen vaak neer op een 
totaalbedrag van rond de €3.500,-. 

Tijdens je studie

• Minstens HBO afgestudeerd 
(alle bachelor en 
masterrichtingen mogelijk)

Na je studie

• Psycholoog NIP

• Basisopleiding registermediator

• Specialisatieopleiding

• Lid worden bij NIP of andere 
beroepsvereniging * 
(NMv/VMO) 

https://www.lifemediation.nl/opleidingen-mediator/basisopleiding-mfn-mediator-worden/
https://www.demediatoropleiders.nl/opleiding/opleiding-tot-mediator/
https://www.cvc.nl/opleidingen/mediator-coach/
https://www.cvc.nl/opleidingen/mediator-coach/
http://wel-com.nl/welcom-academy/mediation-lifecoach-opleiding/opleiding-tot-mediator-lifecoach/
http://www.mediationeducatie.nl/mediation-opleiding/
http://www.mediationeducatie.nl/mediation-opleiding/
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Specialisatie 
 

Met jouw opleiding tot mediator en jouw MfN certificering kun je als mediator aan de slag. 
Intussen is de toepassing van mediation zodanig verbreed, dat iedere mediator zich echter 
moet specialiseren op een aantal thema’s. Mediators profileren zich daardoor op bepaalde 
werkterreinen en zijn op die manier herkenbaar voor de potentiële cliënt. Zo is er de optie om 
een vervolgopleiding tot familiemediator, mediator in strafzaken, in de gezondheidszorg of 
arbeidsmediator te volgen. Familiemediation en Arbeidsmediation zullen hier uitgewijd 
worden. Bij andere keuzes dien je te letten op een opleiding die erkend is door het MfN. 
 

• Wil je je na je basisopleiding mediation kwalificeren in het professioneel begeleiden 
van gezins- en familieleden bij het oplossen van hun onderlinge problemen? Vanaf 
2013 worden toevoegingsaanvragen op het gebied van personen- en familierecht 
getoetst op de afronding van een geaccrediteerde specialisatieopleiding 
familiemediation. Hieronder vind je (in willekeurige volgorde) een overzicht van de 
geaccrediteerde opleidingen familiemediation: 

o School voor Mediation: Opleiding tot erkend Familiemediator 
o Medling Academy: Opleiding familiemediation 
o Familie Mediation Centrum: Specialisatieopleiding Familiemediator 
o Centrum voor Conflicthantering: Specialisatie Familiemediator 
o Merlijn Groep: Specialisatieopleiding Familiemediation 

De kosten van de familiespecialisaties zijn variabel gezien het verschil in duur en eventuele 
aanbod van accommodatie. Vaak komen ze neer op een gedrag van rond de €3.000,-. 

 

• In arbeidsmediation wordt de mediator geconfronteerd met een aantal specifieke 
aspecten. Zo speelt naast de sociaal en psychologische kant ook de arbeidsrechtelijke 
een belangrijke rol in arbeidsrelaties. Dikwijls gaat een arbeidsmediation die ingaat op 
het functioneren van een werknemer, al dan niet binnen of buiten een reorganisatie, 
uiteindelijk over naar een ‘exit mediation‘. Partijen hebben er dan belang bij dat zij 
goed uit elkaar gaan. De arbeidsmediator dient op de hoogte te zijn van een aantal 
arbeidsrechtelijke zaken om het proces van een arbeidsmediation goed te kunnen 
begeleiden. De wet verandert regelmatig en de mediator zal zich dan ook regelmatig 
moeten bijscholen. Hieronder vind je (in willekeurige volgorde) een overzicht van de 
geaccrediteerde opleidingen arbeidsmediation: 

o Merlijn Groep: Specialisatieopleiding Arbeidsmediation 
o Mediation College: Arbeidsmediation Opleiding 
o Springest: Leertraject Arbeidsmediation 
o ADR Instituut: Opleiding Arbeidsmediation 

De kosten van de arbeidspecialisaties zijn variabel gezien het verschil in duur en eventuele 
aanbod van accommodatie. Vaak komen ze neer op een gedrag van rond de €2.000,-. 

 

https://schoolvoormediation.nl/familiemediation-aanmelden/
https://www.medling.academy/aanbod/40/90/opleiding-familiemediation
https://www.familiemediationcentrum.nl/opleiding-familie-mediator/
https://www.cvc.nl/opleiding/familiemediation/
https://www.merlijngroep.nl/mediation-opleidingen/specialisatieopleiding-mediators/specialisatieopleiding-familie-mediation/
https://www.merlijngroep.nl/mediation-opleidingen/specialisatieopleiding-mediators/merlijn-specialisatieopleiding-arbeidsmediation/
https://www.mediationcollege.nl/arbeidsmediation-opleiding-mediation-college/
https://www.springest.nl/caleidoscoop-leertrajecten/arbeidsmediation
https://adrinstituut.nl/opleidingen/arbeidsmediation/
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Heb je vragen, opmerking of wil je meer weten? 

T (030) 820 15 68 
We hopen hiermee een duidelijk overzicht te hebben gegeven van de vereisten voor de 
opleidingen tot registermediator en belangrijke aandachtspunten. Voor vragen of 
opmerkingen kun je mailen naar de Student in Sectie Mediation via sismediation@spsnip.nl, , 
met de netwerkcoördinator via netwerkcoordinator@spsnip.nl of met het NIP via 
info@psynip.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sismediation@spsnip.nl
mailto:netwerkcoordinator@spsnip.nl
https://d.docs.live.net/0092a9f2bc7b2dd8/SPS-NIP/Toekomstwijzers%20Word/info@psynip.nl
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Heb je vragen, opmerking of wil je meer weten? 

T (030) 820 15 68 
E  sps-nip@psynip.nl 
W www.spsnip.nl 
F www.facebook.com/SPSNIP 

 
 
Bezoekadres:  
HNK Centraal Station 
Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht 
 

Postadres:   
SPS-NIP 
Postbus 2085 
3500 GB Utrecht 
 
 


