MediationPoint biedt nu ook de mogelijkheid voor
ONLINE MEDIATION
Wat is online mediation?

Online Mediation is bemiddeling van een conflict waarbij, onder leiding van een
mediator, gebruik wordt gemaakt van het internet, om een conflict op te lossen.
Partijen overleggen met elkaar onder leiding van een mediator via een
discussieforum op de besloten en beveiligde website van Juripax. Hierdoor is het
niet noodzakelijk om alle gesprekken aan tafel te voeren.

Waarom online mediation?
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Sneller en goedkoper (tot wel 30% besparing op tijd en geld)
Deelnemers besluiten zelf waar en wanneer het hun uitkomt om deel te
nemen
U kunt in alle rust uw antwoord of vragen nog eens overdenken, en de tijd
nemen om uw emoties daarin de juiste plaats geven. U bepaalt zelf op
welk tijdstip én op welke manier u aan de discussie deelneemt. Bovendien
kunt u thuis of op elke plek die u prettig vindt deelnemen aan online
mediation
Geen reistijd
Geen noodzaak om vrij te nemen van bijvoorbeeld werk
Geen emotionele confrontatie door de fysieke afwezigheid van de andere
partij, het voorkomt daardoor ruzies en hooglopende emoties die kunnen
ontstaan bij echte, fysieke gesprekken
Veel deelnemers voelen zich meer op hun gemak om hun zorgen te delen
dankzij de aangeboden privacy
Vergroting van de effectiviteit door middel van betere voorbereiding en
reflectie
Het creëren van gelijke voorwaarden en het vergroten van de
zelfbeschikking van partijen
Wetenschappelijk bewezen concept

Onderzoek naar online mediation

In Nederland is wetenschappelijk onderzoek gedaan door de Raad voor
Rechtsbijstand naar online mediation. Dit onderzoek is succesvol afgerond.
Lees meer over de resultaten.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie?
Dat kan via het menu aan de linkerzijde van deze website onder “Contact” of
“Informatie”. Wij nemen dan contact met u op.

JURIPAX
MediationPoint werkt met gecertificeerde Juripax online
bemiddelaars.
Juripax is een van de grootste aanbieders wereldwijd met
bijna 7.000 conflictbemiddelingen.

