
 

Ik ben al meer dan 20 jaar betrokken bij mediation. Ik begon mediation voor mijn cliënten te 

gebruiken toen ik als advocaat praktiseerde. Ik zag al snel de voordelen ervan en gebruikte 

het veel. Mijn enthousiasme voor mediation leidde me ertoe mediator te worden.  

 

MIJN MEDIATION-AANPAK 

Als mediator werk ik met de ervaring die ik heb opgedaan toen ik zelf mediation nodig had. Ik 

begrijp wat een partij zijn betekent - de verwachtingen en druk die de partijen voelen bij een 

mediation. 

Ik gebruik die ervaring om de partijen op hun gemak te stellen en hen te helpen zich te 

concentreren op het bereiken van een succesvol resultaat. 

 

DE SOORTEN GESCHILLEN WAARBIJ IK KAN BEMIDDELEN 

Commerciële geschillen, financiële misverkoop, professionele-nalatigheidsclaims, 

partnerschapsgeschillen, geschillen tussen directeur en aandeelhouder, contractuele 

geschillen, letselschade, eigendomsschade, nalatenschaps- en erfgeschillen, geschillen op de 

werkplek waarbij de werkgever-werknemerrelatie is verbroken. 

 

KOSTEN 

Voordat de mediation plaatsvindt, spreek ik met de partijen een vergoeding af. Mijn 

vergoeding is uitsluitend gebaseerd op de benodigde hoeveelheid werk, niet op het aantal 

partijen of de waarde van de claim. Eenmaal overeengekomen met de partijen, verandert de 

vergoeding niet, zelfs als de mediation langer duurt dan de partijen hadden verwacht. 

Ik bemiddel in het VK, de Kanaaleilanden en Nederland. Ik breng voor mediation geen reistijd 

in rekening. 

 



ERVARINGEN VAN DEELNEMERS 

“Na het tweede telefoongesprek was het duidelijk dat je de relevante gebieden van de 

betwiste kwesties had geïdentificeerd, zelfs met de enorme hoeveelheid te assimileren 

documenten, en dat je geduld samen met een goede insteek over wat een zeer lange dag bleek 

te zijn, van vitaal belang was om de partijen in gesprek te houden om het geschil op te lossen. 

Je was vriendelijk maar ook standvastig wanneer dat gepast was. Het was een genoegen om 

met je te werken en ik ben ervan overtuigd dat je onmisbaar was in het oplossen van het 

gehele geschil. Mijn cliënt en ik vonden allebei dat je niet alleen de problemen begreep, maar 

ook ons perspectief, terwijl je tegelijkertijd het perspectief van de andere partij op een neutrale 

manier overbracht, waardoor mijn cliënt de belangrijkste kwesties begreep en dit uiteindelijk 

leidde tot een oplossing van zijn geschil dat al zo'n 6 jaar liep. " 

“Het hele proces is zeer goed door u uitgevoerd en het gebruik van technologie (Zoom) om de 

vergadering te leiden werkte zeer goed. Het was duidelijk dat het proces goed was doordacht 

wat ervoor zorgde dat alle partijen op de juiste manier konden deelnemen en gesprekken veilig 

konden voeren. "  

"Mooi, je zorgde voor me, je was eerlijk en openhartig." 

“Ik was zeer tevreden met alle aspecten van je gedrag. Het telefonische contact voorafgaand 

aan de vergadering en gedurende de dag was erg nuttig, en je taak werd niet eenvoudiger 

gemaakt door het feit dat de meerderheid van de partijen ervoor koos om vóór de vergadering 

geen standpuntbepalingen in te dienen. Je gedrag gedurende de dag gaf mij, en belangrijker 

nog, mijn cliënt vertrouwen in het bemiddelingsproces. ” 

 “De introductie was behulpzaam en constructief. En bovendien vond ik dat het het 'landschap' 

vormde voor een constructieve gedachtewisseling en dat het me ook op mijn gemak stelde 

over het proces. Ik vond dat je de zaak goed had onderzocht, blijkend uit verwijzing naar 

kwesties, rapporten en belangrijke gebeurtenissen. Zeer benaderbaar. Ik vond dat je volledig 

objectief was en hard werkte zodat de partijen konden nadenken over hun positie en 

uiteindelijk tot een akkoord konden komen.” 

"Uitstekende service van begin tot eind." 

 



PROFESSIONELE KWALIFICATIES EN LIDMAATSCHAPPEN  

Advocaat (niet-praktiserend) 

CEDR-erkende mediatior 

PUBLICATIES 

Mediation v JSM - Civil Society Civil Litigation Section 2014 

RSVP: "I accept" - Law Society Civil Litigation Section 2016 

They Think It’s All Over… It Should Be Now - Law Society Civil Litigation Section 2016 

“No mediation please – we’re litigators” - Modern Claims Magazine 2017 

Mediate – Don’t Litigate! – Business Lancashire 2017 

An Invitation to Mediate? Accept! - Medico Legal Magazine 2017 

Happy Birthday, CPR? - 2020 

 

CONTACT OPNEMEN 

Ik ben altijd blij om, geheel vrijblijvend, de geschiktheid van mediation voor een geschil te 

bespreken. 

 

nlmediation@markfieldmediation.co.uk    

00 44 161 327 2124 

 www.markfieldmediation.co.uk 

 

mailto:nlmediation@markfieldmediation.co.uk
http://www.markfieldmediation.co.uk/

