Vragenlijst mediator (3)

M 1.

Zaaknummer ...................................(in te vullen door mediationadministratie)

M 2.

Mediationnummer

M 3.

Naam mediator:
……………………………………….
Opgetreden als: ○ solo-mediator
○ team-mediator (betaald)1; naam tweede mediator: ………………………..
○ begeleider van co-mediator2; naam co-mediator: …………………………

M 4.

Datum eerste bijeenkomst

…. / …. / ……..

(dag/maand/jaar)

M 5.

Datum laatste bijeenkomst

…. / …. / ……..

(dag/maand/jaar)

M 6.

Aantal bijeenkomsten

.....

M 7.

Tijdsbeslag (uu:mm)

…. / …. (uu/min) contacturen (met partij(en) aan tafel)

………………………………............... (moet altijd ingevuld zijn)

.... / …. (uu/min) opstellen vaststellingsovereenkomst
(Indien er sprake is van een team-mediation, a.u.b. uw persoonlijke tijdsbesteding invullen en die
van uw partner niet meetellen)
M 8.

Was er bij één of meer bijeenkomsten een rechtsbijstandverlener van eiser /
belanghebbende aanwezig?
○ nee
○ ja

M 9.

Was er bij één of meer bijeenkomsten een rechtsbijstandverlener van gedaagde /
verweerder aanwezig?
○ nee
○ ja

M 10. Is er overeenstemming bereikt?
○ volledige overeenstemming
○ gedeeltelijke overeenstemming
○ geen overeenstemming
M 11. Is er een (vaststellings)overeenkomst gesloten?
○ ja
○ nee

1
2

Iedere team-mediator vult een eigen monitoringvragenlijst in
De co-mediator ondertekent wel de mediationovereenkomst, maar vult geen monitorvragenlijst in

Monitoring vragenlijsten / Mediator

M- 1

Januari 2014

Vragenlijst partij na mediation (4)
U wordt verzocht deze vragenlijst volledig in te vullen.

P 1.

Zaaknummer
……………….................. (in te vullen door de
mediationadministratie)

P 2.

Mediationnummer
.......................................... (in te vullen door de
mediationadministratie)

P 3.

Wilt u aangeven welk van de onderstaande motieven voor u het belangrijkst was om
voor mediation te kiezen? Slechts één motief aankruisen s.v.p.
Belangrijkste motief
(één aankruisen):
3.1 verwachtte een betere oplossing dan door uitspraak van rechter
3.2 verwachtte een snellere oplossing dan door uitspraak van rechter
3.3 wilde de oplossing in eigen hand houden
3.4 goedkoper dan gerechtelijke procedure
3.5 beter voor de toekomstige relatie met de andere partij
3.6 mijn advocaat adviseerde mediation
3.7 de rechter adviseerde mediation
3.8 de wederpartij stelde mediation voor

P 4.

Wilt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over het mediationproces? U kunt uw
antwoord omcirkelen.
1. Zeer Ontevreden

P 5.

2. Ontevreden

3. Neutraal

4. Tevreden

5. Zeer tevreden

…………………………………………..

Naam mediator 1:

Wilt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over deze mediator? U kunt uw antwoord
omcirkelen.
1. Zeer Ontevreden

2. Ontevreden

3. Neutraal

4. Tevreden

5. Zeer tevreden

Vraag P 6 alleen invullen wanneer er twee mediators bij de mediation betrokken zijn geweest.
P 6.

…………………………………………..

Naam mediator 2:

Wilt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over deze mediator? U kunt uw antwoord
omcirkelen.
1. Zeer Ontevreden

P 7.

2. Ontevreden

3. Neutraal

4. Tevreden

5. Zeer tevreden

Procedeert u met een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand?
○ ja,
○ nee
○ weet niet

indien ja: nummer toevoeging :…………………………..
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P. 8.

Wilt u aangeven wat de mediation u naast de uitkomst nog heeft opgeleverd? Zie
onderstaande antwoorden en kruis aan wat voor u het belangrijkst is wat de mediation u
heeft opgeleverd. Slechts één motief aankruisen s.v.p.

(één aankruisen):
8.1 verbeterde communicatie
8.2 inzicht eigen aandeel
8.3 (meer) begrip voor elkaar
8.4 niets opgeleverd
8.5 Anders: te weten:

P.9

Heeft u nog opmerkingen, suggesties of zijn er andere relevante zaken die in deze
vragenlijst niet aan de orde zijn gekomen?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Vragenlijst partij na mediation (4)
U wordt verzocht deze vragenlijst volledig in te vullen.

P 1.
Zaaknummer
mediationadministratie)

……………….................. (in te vullen door de

P 2.
Mediationnummer
mediationadministratie)

.......................................... (in te vullen door de

P 3.
Wilt u aangeven welk van de onderstaande motieven voor u het belangrijkst was om
voor mediation te kiezen? Slechts één motief aankruisen s.v.p.
Belangrijkste motief
(één aankruisen):
3.1 verwachtte een betere oplossing dan door uitspraak van rechter
3.2 verwachtte een snellere oplossing dan door uitspraak van rechter
3.3 wilde de oplossing in eigen hand houden
3.4 goedkoper dan gerechtelijke procedure
3.5 beter voor de toekomstige relatie met de andere partij
3.6 mijn advocaat adviseerde mediation
3.7 de rechter adviseerde mediation
3.8 de wederpartij stelde mediation voor
P 4.
Wilt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over het mediationproces? U kunt uw
antwoord omcirkelen.
1. Zeer Ontevreden 2. Ontevreden

P 5.

Naam mediator 1:

3. Neutraal

4. Tevreden

5. Zeer tevreden

…………………………………………..

Wilt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over deze mediator? U kunt uw antwoord
omcirkelen.
1. Zeer Ontevreden 2. Ontevreden

3. Neutraal

4. Tevreden

5. Zeer tevreden

Vraag P 6 alleen invullen wanneer er twee mediators bij de mediation betrokken zijn geweest.
P 6.

Naam mediator 2:

…………………………………………..

Wilt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over deze mediator? U kunt uw antwoord
omcirkelen.
1. Zeer Ontevreden 2. Ontevreden

P 7.

3. Neutraal

4. Tevreden

5. Zeer tevreden

Procedeert u met een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand?

○ ja,
○ nee
○ weet niet

indien ja: nummer toevoeging :…………………………..
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P. 8. Wilt u aangeven wat de mediation u naast de uitkomst nog heeft opgeleverd? Zie
onderstaande antwoorden en kruis aan wat voor u het belangrijkst is wat de mediation u heeft
opgeleverd. Slechts één motief aankruisen s.v.p.

(één aankruisen):
8.1 verbeterde communicatie
8.2 inzicht eigen aandeel
8.3 (meer) begrip voor elkaar
8.4 niets opgeleverd
8.5 Anders: te weten:

P.9
Heeft u nog opmerkingen, suggesties of zijn er andere relevante zaken die in deze
vragenlijst niet aan de orde zijn gekomen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
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