
 

 
Zelftest mediation 

gemaakt door Fred van Welsem 
 
Wil ik  …………………………………………..…. mee doen aan mediation?  
 
• Ik begrijp dat in een mediation de uitkomst in onderling overleg tot stand komt.  
• Ik begrijp dat ook als er geen volledige overeenstemming komt, in een mediation 

vooruitgang kan worden gemaakt doordat duidelijker wordt wat de (resterende) 
geschilpunten voor de ander en mij zijn en waar er sprake is van misverstand 
en/of miscommunicatie. 

 
Ja ik kies voor mediation, want 
(   )  ik wil wel meewerken aan een redelijke uitkomst in overleg 
(   )  ik wil graag een snelle oplossing 
(   )  ik heb nog vaker met de andere betrokkene(n) te maken 
(   )  ik vind het beter dat de kwestie in alle vertrouwelijkheid kan worden besproken 
(   )  ik vind het van belang dat de relatie met de andere betrokkene(n) zo min 
mogelijk geschaad wordt 
(   )  ik wil graag zelf de regie in handen houden 
(   )  ik wil graag een uitkomst op maat waar ik zelf invloed op heb 
(   )  het gaat mede om communicatieproblemen 
(   )  ik denk dat in de mediation ook andere zaken aan de orde kunnen komen die in 
een rechtszaak niet kunnen worden opgelost 
(   )  ik kijk liever naar de toekomst, dan naar wat er in het verleden is mis gegaan 
(   )  mediation kan mogelijk hoge (proces) kosten en kosten aan juridische bijstand 
besparen 
 
Nee ik wil geen mediation, want: 
(   )  ik vind het erg belangrijk dat de rechter of een ander zich over deze kwestie 
uitspreekt 
(   )  ik wil dat deze kwestie openbaar en publiek aan de orde komt 
(   )  een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen 
(   )  ik zie geen enkele mogelijkheid tot een gesprek, omdat …….(gebruik ommezijde 
papier) 
 
Ik twijfel, want: 
(   )  ik begrijp nog niet precies waaraan ik begin 
(   )  ik weet niet hoe veel ruimte er bij de ander is om te onderhandelen 
(   )  ik vind het moeilijk om met de ander(en) aan tafel te zitten 
(   )  ik weet niet of de ander(en) aan een mediation mee zal willen meedoen 
(   )  ik zie weinig mogelijkheden, omdat……(gebruik ommezijde papier) 
 
Kijk naar je eigen antwoorden en neem – bij twijfel – kostenloos en vrijblijvend 
contact op met Fred van Welsem voor een oriënterend gesprek. Neem daarbij je 
ingevulde zelftest mee. 
 
Voor meer informatie:  
06 81612415 
www.welstone.nl   
info@welstone.nl  


