Formalisering Federatie en
Kwaliteitsstichting
De federatiepartners hebben in de position paper van juni 2012 de minister voorgesteld het
huidige NMI-register om te vormen tot wettelijk erkend register. Wezenlijk onderdeel van dat
voorstel is dat de mediatorverenigingen hun gemeenschappelijke taken die buiten het beheer
van het wettelijk register en de uitvoering van het kwaliteitsstelsel vallen, in de federatie
onderbrengen.
De federatiepartners hebben de intentie uitgesproken deze federatie te formaliseren door
oprichting van een formele rechtspersoon. Gelijktijdig willen zij de stichting in het leven
roepen die het kwaliteitsregister beheert en het daarmee samenhangende federatieve
kwaliteitsbeleid uitvoert.
Deze notitie schetst wat de taken en de inrichting van de federatie en de kwaliteitsstichting
zijn. Tevens bevat het een voorstel inzake de positionering van de huidige NMIwerkorganisatie ten opzichte van deze twee rechtspersonen.
De notitie sluit af met een voorlopige begroting en een tijdsplanning.

1. Federatie
Taken
De federatie heeft de volgende taken:
1. behartigen van gemeenschappelijke belangen bij overheden en andere relevante
stakeholders.
2. verder ontwikkelen van een kwaliteitsstelsel, met een kwaliteitsregister als centrale
component.
3. faciliteren van informatieoverdracht, kennisuitwisseling en ontmoeting. Hiertoe behoort in
elk geval het gezamenlijk organiseren van een jaarcongres.
Deze taken worden opgenomen in de doelomschrijving van de federatie.
Structuur
Het ligt in de rede dat de voorzitters van alle deelnemende verenigingen (dan wel hun vaste
vervangers) een bestuurszetel hebben. Een juridische vorm met alleen een bestuursorgaan
is derhalve toereikend. Een stichting ligt dan in de rede: de Stichting Federatie
Mediatorverenigingen.
Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter, die wordt benoemd door de overige
bestuursleden van de stichting.
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De federatie is een samenwerkingsorgaan van autonome verenigingen, waarin zoveel
mogelijk op basis van consensus wordt geopereerd. Het ligt derhalve niet in de rede te
werken met een systeem van gewogen stemmen.
De stichting staat open voor nieuwe leden die aan de afgesproken toelatingscriteria voldoen.
Het bestuur kan commissies instellen die werkzaamheden van adviserende en uitvoerende
aard verrichten. In de huidige situatie zijn dat onder meer commissies inzake regelgeving
(beroeps- en gedragsregels), wetgeving en het jaarcongres.
De stichting is zo ingericht, dat brede maatschappelijke betrokkenheid bij de totstandkoming
van het federatieve kwaliteitsbeleid is geborgd. Een denkbare figuur is de instelling van een
Raad van Advies, met als mogelijke leden de Raad voor Rechtsbijstand en de
Consumentenbond.

Financiering
De deelnemende verenigingen financieren de werkzaamheden van de federatie. Dit
geschiedt op basis van hun ledenaantal: een gelijke bijdrage per individuele mediator geldt
als uitgangspunt.

2. Stichting Kwaliteitsregister
Taak
De Stichting Kwaliteitsregister beheert het kwaliteitsregister van de federatie en voert de
met het kwaliteitsstelsel samenhangende taken uit.
Structuur
De stichting heeft een bestuur van vijf onafhankelijke deskundigen. Deze bestuursfuncties
zijn onverenigbaar met een zetel in een orgaan van een bij de federatie aangesloten
vereniging.
De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de Stichting
Federatie Mediatorverenigingen. Bij de benoeming streeft het federatiebestuur naar
unanimiteit.
Het beheer van het kwaliteitsregister vindt plaats op basis van het door de federatie
geformuleerde kwaliteitsbeleid (het federatieve beleidskader).
Financiering
De stichting wordt gefinancierd uit de register fees.

3. Werkstichting
De federatiepartners hebben uitgesproken belang te hechten aan een goede transitie van de
professionele organisatie van het NMI. Om arbeidsrechtelijke en fiscale redenen is het
uitgangspunt dat de huidige werkgever, de Stichting NMI, door middel van een
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statutenwijziging overgaat in een werkstichting, waarin het vermogen en het personeel zijn
ondergebracht.
De Stichting Federatie Mediatorverenigingen komt niet als werkstichting in aanmerking,
omdat de federatiepartners deze organisatorisch niet willen optuigen tot werkgever. Het
wordt ook niet wenselijk geacht de Stichting Kwaliteitsregister als werkstichting te benutten,
omdat de voor de federatie te verrichten werkzaamheden niet binnen de doelomschrijving
van de Stichting Kwaliteitsregister vallen. Om deze redenen is besloten tot oprichting van
een afzonderlijke stichting, de Stichting Dienstverlening Mediation, die als werkstichting
fungeert.
De Stichting Dienstverlening Mediation financiert zichzelf door middel van werkzaamheden
op contractbasis voor (a) de federatie (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, externe
vertegenwoordiging, facilitering), (b) de kwaliteitsstichting (uitvoering van het kwaliteitsbeleid
en beheer van het register), en (c) afzonderlijke mediatorverenigingen (diensten, producten,
secretariaatsfuncties). Werkzaamheden voor afzonderlijke mediatorverenigingen worden
overigens verricht onder voorwaarde dat zij op geen enkele wijze afbreuk doen aan de Public
Affairs-activiteiten ten behoeve van de federatie. De belangen van de federatie prevaleren in
dezen.
De oprichting van een afzonderlijke werkstichting maakt het mogelijk het professionele
ondersteuningsaanbod organisatorisch helder te scheiden van de gevarieerde
ondersteuningsvraag (vanuit federatie, kwaliteitsregister en mediatorverenigingen).
De Stichting Dienstverlening Mediation heeft een daartoe geëigende bestuursstructuur, met
een statutair directeur (bestuurder in de zin van de wet), die wordt benoemd en ontslagen
door een door het bestuur van de federatie benoemde Raad van Toezicht.

NMI geen parallelle bestuurlijke structuur
De Stichting Federatie Mediatorverenigingen en de Stichting Kwaliteitsregister nemen hun
respectievelijke taken over van het NMI, dat in dezen dus niet als een parallelle bestuurlijke
structuur blijft voortbestaan. De werkorganisatie van het NMI gaat over in de werkstichting.
De bestuurlijke relaties tussen de mediatorverenigingen en de drie stichtingen laten zich als
volgt in beeld brengen:
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4. Begroting, geldstromen en kosten voor mediators
In bijlage 1 is de voorlopige begroting 2014 te vinden. De huidige activiteiten van het NMI
zijn als uitgangspunt genomen. Hangende de besluitvorming in de federatie, is het tijdschrift
uit de begroting gelaten; het contract eindigt per 1 januari 2014, tenzij de federatiepartners
anders besluiten. De bestuurskosten van de Stichting Federatie Mediatorverenigingen en de
Stichting Dienstverlening Mediation zijn p.m. De (deel)begrotingen van de afnemers van de
diensten (federatie, kwaliteitsstichting en afzonderlijke mediatorverenigingen) zijn inzichtelijk
gemaakt.
De geldstromen tussen de betrokken organisaties lopen als volgt:
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Het personeel is ondergebracht bij de Stichting Dienstverlening Mediation. Dit betekent dat
de federatie, de kwaliteitsstichting en de afzonderlijke mediatorverenigingen diensten en/of
personeel afnemen bij deze werkstichting. De geldstroom maakt een tegengestelde
beweging (van afnemer naar leverancier).
De omvang van de verschillende stromen zijn uit de voorlopige begroting af te leiden.
De met de afdracht aan de federatie verbonden kosten bedragen voor de leden van de
mediatorverenigingen bij deze opzet ongeveer 10 euro per lid.1 De registerfee bedraagt
ongeveer 170 euro.2

5. Planning
De drie stichtingen (de Stichting Federatie Mediatorverenigingen, de Stichting
Kwaliteitsregister en de Stichting Dienstverlening Mediation) gaan gelijktijdig van start. De
oprichtingsdatum, resp. datum van statutenwijziging is 1 januari 2014.
Te zetten stappen:
-

1
2

april 2013: statuten en startcontracten gereed.

35.000 euro gedeeld door ≈ 4.000 leden is 8,75 euro per lid. De bestuurskosten zijn pm.
391.000 euro gedeeld door ≈ 2.300 geregistreerden komt neer op 170 euro per deelnemer.
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-

-

voor 1 juni 2013: het bestuur van het NMI laat weten of zij met het voorstel instemt. De
besturen van de federatiepartners laten weten of zij het voorstel met positief advies aan
hun leden willen voorleggen.
najaar 2013: besluitvorming in de algemene vergaderingen van de verenigingen.
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