
Mediation, het ondernemen waard! 
 
 
Ook relaties zijn geld waard voor bedrijven. Er wordt vaak jaren geïnvesteerd in het 
opbouwen van een goede zakelijke relatie. Een onnodige juridische procedure kan 
die relatie verstoren. Dat is een vorm van kapitaalvernietiging. 
In de huidige economie is het voor bedrijven van groot belang zich zorgvuldig te 
informeren hoe een geschil het beste opgelost kan worden. Wat is beter: een meer 
zakelijke of juist een juridische benadering? Hoe kunnen ondernemers verspilling van 
tijd en geld voorkomen? Bedrijven kunnen met deze en andere vragen rond het 
oplossen van conflicten terecht bij de ACB MediationLijn.  
 
 
Managers, ondernemers en juristen kunnen de – recent door Jacques Schraven geopende – 
ACB MediationLijn bellen voor advies. Een team van specialisten staat klaar voor bedrijven 
om vragen over het oplossen van hun specifieke conflicten te beantwoorden. Tijdens de 
proefperiode van een jaar is het advies gratis.  
 
Tijdens de opening van de lijn legde Schraven de nadruk op het feit dat mediation van een 
steeds groter belang is voor het bedrijfsleven. Bij mediation staat het element "eigen 
business oplossing" centraal. De oplossing van een geschil kan geïntegreerd worden in het 
management van een bedrijf. Nadenken over welke methode het meest geschikt is om een 
geschil op te lossen past bij de noodzaak van efficiënt ondernemen. Automatisch voor een 
juridische benadering kiezen past daar niet bij. 
 
Met mediation hou je als ondernemer het heft  in eigen hand. Bovendien staat het vinden van 
een bedrijfsmatige oplossing centraal. Niet het halen van eigen gelijk. Daardoor is het 
mogelijk om ondanks een geschil een zakelijke relatie te continueren. Met name dit laatste 
aspect maakt mediation als management tool aantrekkelijk. 
 
De ACB MediationLijn is een initiatief van ACB Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven. 
De Informatielijn is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Ministerie 
van Justitie.  
Telefoon: 0800 ACBMediation (0800 - 222 6 334) 
Internet: www.ACBMediation.nl/MediationLijn 
Mail: MediationLijn@ACBMediation.nl 
 


