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Wat is een Brexit-con!ict?
Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese unie leidt
tot onzekerheid, bij bedrijven, burgers en beleidsmakers. Je kunt er
nu al van uitgaan dat tal van con!icten op de loer liggen als het stof
eenmaal is opgetrokken. Deal of geen deal contracten zullen met
behulp van advocaten worden aangepast, maar dat is nog maar een
onderdeel van het geheel.

Want in menig con!ict gaat het naast het juridische vraagstuk ook
om zaken als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en
uiteenlopende verwachtingen. Dat betekent dat er meer nodig is dan
alleen de wet om het con!ict op te lossen en meer dan alleen een
rechter die aan de hand van die wet oordeelt over het gelijk van de
partijen. Voor wie in een con!ict rond de Brexit is verwikkeld of
terecht dreigt te komen, kan cross-border mediation daarom
uitkomst bieden.



Goede begeleiding is
essentieel bij con!icten!
Een grensoverschrijdend con!ict is complex en ingrijpend.
Internationaal opererende Cross-Border mediators zijn
gespecialiseerd in dit soort complexe vraagstukken. Zij zijn ervaren
in het begeleiden van con!icten die zijn ontstaan door
cultuurverschillen, andere omgangsvormen of
onderhandelingstactieken en andere rechtstelsels. Want als het
Verenigd Koninkrijk loskomt  van de EU, ontstaat er niet 1 Brits
systeem maar minimaal 4. Noord -Ierland, Wales en Schotland
hebben naast Engeland allemaal eigen handelsregels. Wanneer het
proces niet goed wordt begeleid, betekenen deze verschillen grote
risico’s voor het vertrouwen tussen de betrokken partijen. Het
vertrouwen, dat zo cruciaal is om een mediationtraject tot een
succes te maken.



Cross-border
mediation

Cross-border Mediation biedt
uitkomst bij brexitcon!icten
Mediation, of in het Engels  Alternative Dispute Resolution,  betekent
dat je vrijwillig deelneemt aan  een gesprek over een geschil met een
andere partij, met de wil om er uit te willen komen. Dat gesprek gaat
met behulp van een onafhankelijke derde, de cross-border mediator.
In dit geval een vloeiend Engels sprekende mediator.



Onafhankelijk en
oplossingsgericht
De mediator zelf, heeft geen standpunt in het geschil, maar
zal onderzoeken welke belangen beide partijen hebben om
vandaar gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Win-win situatie
Omdat partijen de oplossing gezamenlijk aandragen, kunnen
beide partijen een win-win situatie ervaren.

Vertrouwelijk en professioneel
De gesprekken vinden in vertrouwelijkheid plaats, fysiek met
elkaar, maar dat kan natuurlijk ook via een video conference.
Partijen kunnen vertrouwelingen, accountants of juristen
meenemen naar het gesprek, als adviseur. De andere partij
moet hiermee instemmen.



Als partijen tot een gezamenlijke oplossing komen , wordt
deze in een vaststellingovereenkomst beschreven, die door
de partijen wordt ondertekend.

Onze
specialisten
Deze professionele

mediators bevelen wij aan
De pool van internationaal opererende mediators, de cross-border

mediators op deze website zijn allen lid van de NMv, de grootste
beroepsvereniging van mediators in Nederland. Lees meer…
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Brexit en
mediation

Alvast wat handige
informatie voor u

Brexit, ruim veertig acties om
vandaag mee te starten
Lees meer

Wat kunnen we leren van
crossborder business mediations?
Lees meer

Grensoverschrijdende mediation:
hetzelfde, maar dan wel anders …
Lees meer
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Direct hulp
nodig bij een
Brexit-con!ict?

Gedegen advies,
oplossingen &
professionele begeleiding!
Ontdek wat cross-border mediation voor uw organisatie kan
betekenen.

Neem contact op met één van onze cross-border mediators voor
meer informatie of een afspraak.



Beroepsvereniging

Registers
Mediators aangesloten bij NMv vallen onder de standaarden en
regels van de IMI, MfN- en ADR register.

Zij hebben dé ervaring en kennis in huis om de juiste antwoorden te
geven op al uw vragen en u professioneel te begeleiden bij Brexit-
con!icten voor optimale resultaten en succesvolle overeenkomsten.
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