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Mediator 
Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich 
zonder enige kennis of opleiding mediator mag noemen.1 
Velen zullen in twijfel trekken of je succesvol kan worden. 
Indien  je als mediator confl icten wil oplossen dan zal je 
toch over enige ballast, ervaring, kennis en kunde moeten 
beschikken. Het kan namelijk voorkomen dat je als media-
tor in zeer moeilijke zaken met complexe problemen moet 
bemiddelen. Mediation houdt in dat partijen onder begelei-
ding van een onafhankelijke bemiddelaar samen het confl ict 
oplossen. Als mediator help je partijen om de belangen en 
standpunten weer helder te krijgen. Een mediation is succes-
vol als een mediator erin slaagt om partijen weer in bewe-
ging te brengen en hen te ondersteunen bij het herwinnen 
van hun creativiteit en onafhankelijkheid. Niet iedereen kan 
dus een succesvol mediator worden, aangezien er toch enige 
natuurlijke ervaring en kunde vereist is bij het bemiddelen 
tussen partijen. 

Opleiding/training 
Quickmediator heeft een concept uitgewerkt wat zeer suc-
cesvol in de markt ligt. Huidige franchisenemers hebben hier 
reeds veel succes mee. De Quick5® aanpak bijvoorbeeld is al 
vele malen door onze opdrachtgevers als een geweldige en 
eenvoudige aanpak bekroond en wordt veel toegepast door 
de gecreëerde mond tot mond reclame van onze relaties. 
Quickmediator heeft een interne opleiding/training d.m.v. 
erkende mediators. Twee vliegen in één klap. Opleiding en 
training tot een succesvolle Quickmediator. 

Familiezaken en kleine zaken uit 
de rechtbank 
Door  bijvoorbeeld de indiening van het initiatiefwetsvoorstel 
mediation is er een enorme vraag gekomen naar mediators, 
de wet is er niet doorgekomen. Maar door de bezuinigingen 
op procederen is er een run ontstaan op mediation aanvra-
gen. Men beseft dat mediation sneller en voordeliger is.  Dit 
is een goed bericht voor Quickmediator en dus een goede 
reden om nu te starten bij Quickmediator. Zie voor meer 
informatie over overheidsbemoeienis:  
http://www.quickmediator.nl/het-beroep-mediator-is-een-
vrij-beroep-en-blijft-vrij-ardvandersteur 

Werk in overvloed! 
Is er genoeg werk voor mediators? Ja, zeker! De prijzen van 
advocaten rijzen de pan uit, en zorgt voor vechtscheidingen. 
Met de nieuwe regelgeving voor scheidingen zal de vraag 
naar mediators alleen maar toenemen! 

1 Bron: https://www.rechtspraak.nl

  40% van de huwelijken eindigt in een scheiding;

  33% van de ziekmeldingen zijn boosmeldingen ;

  Er zijn 120.000 bezwaarschriften in behandeling bij de UWV ‘s ;

  Er zijn 480.000 zakelijke geschillen gaande;2

  In veel steden is “buurtbemiddeling” door mediators een bekend 

verschijnsel;

  De Juridische Loketten en Raden voor Rechtsbijstand schakelen medi-

ators in en rechters stellen steeds vaker mediation voor, tevens i.v.m. 

overvolle rechtbanken;

  Een groeiend aantal organisaties heeft mediation opgenomen als 

vaste procedure voor klagende klanten en/of leveranciers;

  Arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en rechtsbijstandsverze-

keraars maken in toenemende mate gebruik van mediators.

  In veel steden is “buurtbemiddeling” door mediators een bekend 

  De Juridische Loketten en Raden voor Rechtsbijstand schakelen medi-
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  Een groeiend aantal organisaties heeft mediation opgenomen als 

  Arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en rechtsbijstandsverze-

Genoeg werk dus voor 
de Quickmediator! 

Enkele feiten op een rijtje: 

keraars maken in toenemende mate gebruik van mediators.
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Uw collega’s?

Quickmediator
Jan Kees de Reus

Quickmediator
Erwin Engelhart

Quickmediator
Merijn van den Brink

Quickmediator
Bjorn Grootswagers

Quickmediator
Mr. Paul Schulte

Quickmediator
Jaap Kaleveld

Quickmediator
Petra de Rijk

Quickmediator
Peter van Essen

Quickmediator
Andrea Tardy

Quickmediator
Anke van der Goot

Quickmediator
Jan Schmal

Quickmediator
Hilleke Duursma

Quickmediator
Harriette Watermulder

Quickmediator
Sebastiaan Regeling

Quickmediator
Natasja Ras

Quickmediators
John & Susanne Haverkate

Quickmediator
Femke Jacobs

Quickmediator
Jan Bart Wilmink

Quickmediator
Roy Hendriksen

Quickmediator
Jan Snijders

Quickmediator
Felice Koca

Quickmediator
Marc van Wingerden

Quickmediator
John Plaizier

Quickmediator
Pierre Stevens

Quickmediator
Linda Schillemans

Quickmediator
Patricia Danckaerts

Quickmediator
Richard Verweij

Quickmediator
Nadia Lalta

Quickmediator
Wendy de Frétes

Quickmediator
Hanne Peters

Quickmediator
Huub Kurvers

Ik ben nu een jaar bezig als Franchisenemer. En ik kan het een ieder aanbevelen, Het was 
spannend maar ik ben dankzijn de backoffice van Quickmediator succesvol gestart als media-
tor. Inmiddels ben ik een jaar bezig. Ik doe het zelf parttime en dat werkt prima het viel goed te 
combineren met mijn huidige baan.

Bel nu naar 06 51190094

Patricia Danckaerts
Franchisenemer Quickmediator

Ik dacht eerst dat ik allerlei peperdure studies moest halen. Maar daar heb je in de praktijk niets 
mee te maken. Voor inhoudelijke zaken val ik terug op de backoffice van Quickmediator. Als 
mediator moet je wel echt een mensenmens zijn, het is namelijk puur communicatie!

Vrij en onbezorgd leven

Tuurlijk je eigen franchise starten gaat niet vanzelf. En je moet er tijd in stoppen. Maar ik ben blij 
dat ik de stap gezet heb. Eerst werkte ik als mediator parttime naast mijn huidige werk. Maar 
dat ging er al snel vanaf. Nu heb ik mijn vrijheid terug en kan ik mijn werk doen zoals ik dat wil. 
En omdat we vanuit huis werken is het verdienmodel voor de mij als franchisenemer zeker niet 
onaardig.

Bel nu naar 06 81393939

Petra de Rijk
Franchisenemer Quickmediator

Als franchiseorganisatie doen wij er alles aan om elke franchisenemer optimaal te ondersteu-
nen. Van persoonlijke opleiding, training, support en advies tot classicaal. 

Momenteel is het pad voor elke nieuwe franchisenemer goed geplaveid.
Quickmediator is bekend. Een betrouwbare organisatie met goed getrainde mediators, die we-
ten wat te doen in elke situatie.

Graag nodig ik u uit voor een videocall via zoom, skype of facetime. In dit gesprek leggen wij u 
de formule tot in de puntjes uit.

Mail nederland@quickmediator.nl of bel nu 085 1303910

Ing. Wilbert J. Klaver
Franchisegever



Uw collega’s?

Quickmediator
Jan Kees de Reus

Quickmediator
Erwin Engelhart

Quickmediator
Merijn van den Brink

Quickmediator
Bjorn Grootswagers

Quickmediator
Mr. Paul Schulte

Quickmediator
Jaap Kaleveld

Quickmediator
Petra de Rijk

Quickmediator
Peter van Essen

Quickmediator
Andrea Tardy

Quickmediator
Anke van der Goot

Quickmediator
Jan Schmal

Quickmediator
Hilleke Duursma

Quickmediator
Harriette Watermulder

Quickmediator
Sebastiaan Regeling

Quickmediator
Natasja Ras

Quickmediators
John & Susanne Haverkate

Quickmediator
Femke Jacobs

Quickmediator
Jan Bart Wilmink

Quickmediator
Roy Hendriksen

Quickmediator
Jan Snijders

Quickmediator
Felice Koca

Quickmediator
Marc van Wingerden

Quickmediator
John Plaizier

Quickmediator
Pierre Stevens

Quickmediator
Linda Schillemans

Quickmediator
Patricia Danckaerts

Quickmediator
Richard Verweij

Quickmediator
Nadia Lalta

Quickmediator
Wendy de Frétes

Quickmediator
Hanne Peters

Quickmediator
Huub Kurvers

Ik ben nu een jaar bezig als Franchisenemer. En ik kan het een ieder aanbevelen, Het was 
spannend maar ik ben dankzijn de backoffice van Quickmediator succesvol gestart als media-
tor. Inmiddels ben ik een jaar bezig. Ik doe het zelf parttime en dat werkt prima het viel goed te 
combineren met mijn huidige baan.

Bel nu naar 06 51190094

Patricia Danckaerts
Franchisenemer Quickmediator

Ik dacht eerst dat ik allerlei peperdure studies moest halen. Maar daar heb je in de praktijk niets 
mee te maken. Voor inhoudelijke zaken val ik terug op de backoffice van Quickmediator. Als 
mediator moet je wel echt een mensenmens zijn, het is namelijk puur communicatie!

Vrij en onbezorgd leven

Tuurlijk je eigen franchise starten gaat niet vanzelf. En je moet er tijd in stoppen. Maar ik ben blij 
dat ik de stap gezet heb. Eerst werkte ik als mediator parttime naast mijn huidige werk. Maar 
dat ging er al snel vanaf. Nu heb ik mijn vrijheid terug en kan ik mijn werk doen zoals ik dat wil. 
En omdat we vanuit huis werken is het verdienmodel voor de mij als franchisenemer zeker niet 
onaardig.

Bel nu naar 06 81393939

Petra de Rijk
Franchisenemer Quickmediator

Als franchiseorganisatie doen wij er alles aan om elke franchisenemer optimaal te ondersteu-
nen. Van persoonlijke opleiding, training, support en advies tot classicaal. 

Momenteel is het pad voor elke nieuwe franchisenemer goed geplaveid.
Quickmediator is bekend. Een betrouwbare organisatie met goed getrainde mediators, die we-
ten wat te doen in elke situatie.

Graag nodig ik u uit voor een videocall via zoom, skype of facetime. In dit gesprek leggen wij u 
de formule tot in de puntjes uit.

Mail nederland@quickmediator.nl of bel nu 085 1303910

Ing. Wilbert J. Klaver
Franchisegever



Wij bieden aan: 

Als franchisenemer kan en mag u veel van ons verwachten. Wij wil-
len de nr. 1 in Nederland worden op het gebied van mediation. Ons 
succes staat of valt met een succesvolle franchiseorganisatie en de 
bij haar aangesloten franchisenemers. 

Wij onderscheiden ons van andere franchiseorganisaties op het 
gebied van mediation, door onze eigen tools en pakketten. 

Ons onderscheidend vermogen ligt ook daarin dat er de mogelijk-
heid is voor de particuliere cliënten om een mediator in de avond-
uren langs te laten komen en waarbij de intermenselijke verhoudin-
gen van groot belang zijn. 

Uw cliënten moeten u volledig vertrouwen en op u kunnen bouwen. 
U bent hun rots in de branding zowel tijdens als na de echtschei-
ding en/of zakelijk confl ict. 

Werken van huis uit! 
U beschikt over HBO werk- en denkniveau en bent bijvoor-
beeld een tijdje uit het arbeidsproces geweest in verband 
met de opvoeding van de kinderen. U hebt een baan en 
bent niet gelukkig en verdient te weinig. U bent werkloos en 
komt door u leeftijd niet aan het werk. Juist degenen met 
levenservaring zijn uitermate geschikt voor het vak mediator. 
Ervaring en wijsheid zijn de vereisten voor een succesvol 
mediator. 

Het zou ook kunnen dat u op dit moment uw zaak heeft 
verkocht en uw ervaring wil gaan gebruiken om andere men-
sen en/of bedrijven te helpen. U wilt weer aan de slag. Wat 
is er mooier dan aan het werk te gaan waarbij u uw eigen 
werktijden bepaalt en indeelt. Dit is onmogelijk als u bijvoor-
beeld bij een kantoor aan het werk gaat en/of in dienst gaat 
werken. U wordt dan geleefd door uw agenda en door de 
stress om op tijd thuis te zijn voor de kinderen. Kortom: geen 
vrijheid. Tevens zijn de verdiensten vaak te laag. 

Flexibiliteit staat bij ons voorop. Als u bijvoorbeeld twee 
Quick5-zaken in de maand doet en daar in totaal 2 dagen 
werk aan heeft, dan verdient u in 2 dagen net zoveel als een 
maand in loondienst bij een gemiddeld bedrijf.  

Het profi el: u werkt vanuit huis, u hoeft geen huurkosten 
voor een kantoor te betalen, u hoeft zich niet te abonneren 
op juridische databanken, u bent niet gebonden aan allerlei 
gedragsregels en problemen met toevoegingen en de uren 
die u werkt worden goed betaald.

2 Bron: gegevens Ministerie van Justitie - WODC

U krijgt van ons: 
  Via de e-mail zaken aangeboden;
  Inclusief een verkorte en krachtige interne opleiding voor franchisenemers met 

levenservaring, handboek Mediation door A.F.M. Brenninkmeijer;
  Eigen en exclusief werkgebied;
  Volledige ondersteuning vanuit centrale organisatie met een juridisch backoffi  ce;
  Regelmatige franchise-bijeenkomsten met collega’s;
  Eigen kantoorpagina met individuele invulmogelijkheden;
  Verzoekschriften gemeenschappelijk verzoek en op tegenspraak;
  Een echtscheidingsconvenant;
  Ouderschapsregeling (waaronder ouderschapsplan);
  Mediationovereenkomst  (ook wel: de voorovereenkomst);
  Vaststellingsovereenkomst;
  Visitekaartjes; presentatiemappen, notitieblokken;
  Logotemplates;
  Het 400 pagina’s tellende handboek voor mediation wat hét naslagwerk is voor elke 

mediator in Nederland, handboek Mediation door A.F.M. Brenninkmeijer;
  Acquisitie- en mediationondersteuning;
  Ondersteuning bij het berekenen van alimentatie en draagkracht;
  Handleiding werkwijze van de Quickmediator.
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Profi el:
Quickmediator is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde franchisenemers die met Quickmediator een succesvolle 
carrière willen opbouwen in een dynamische markt. Uw succes wordt grotendeels bepaald door uw eigen inzet en capa-
citeiten. Kandidaten dienen, naast het al genoemde enthousiasme en doorzettingsvermogen, te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

  HBO werk- en opleidingsniveau, bij voorkeur /kennis/ervaringsdeskundige; 
  U hebt affi  niteit met mensen;
  U bent sociaal, communicatief, representatief en commercieel ingesteld;
  U bent in het bezit van een telefoon, computer en (thuis)kantoor binnen uw nieuwe werkgebied;
  U bent part-time of full-time inzetbaar;

Beschikbare werkgebieden:
Op dit moment zijn er in een beperkt aantal regio’s
 nog mogelijkheden voor het starten van een eigen 
onderneming.

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het ge-
schetste profi el dan maken wij graag een afspraak 
om in een persoonlijk gesprek nader met elkaar 
kennis te maken.

Full Support
Het Quickmediator franchiseconcept onderscheidt zich sterk 
door de uitstekende ondersteuning vanuit de organisatie. 
Elke franchisenemer wordt geselecteerd en begeleidt en on-
dersteund op alle vlakken van het ondernemerschap. Deze 
aanpak is succesvol gebleken en zorgt voor een intensieve
samenwerking en een succesvolle onderneming.

De opleiding wordt gegeven door een ervaren Quickmedi-
ator die succesvol mediator is. U kunt na de opleiding voor 
alle vraagstukken dagelijks bij hem terecht.

De marketing ondersteuning wordt georganiseerd vanuit 
de centrale organisatie. Wij werken met zgn. leadgenerators. 
Voor elke regio zetten wij zo’n campagne op. De commerci-
ele training en opleiding krijgt u van de franchisegever, die 
zeer ervaren is in het trainen tot succesvol ondernemer-
schap, deze ondersteuning is dagelijks, totdat u succesvol 
bent.

Huisadvocaat wij beschikken over een huisadvocaat die al 
uw stukken checkt alvorens u deze naar uw cliënt mailt. U 
kunt geen fouten maken. Ook voor juridische vraagstukken 
kunt u dagelijks bij onze huisadvocaat terecht.

Schaalgrootte collega franchisenemers overleggen regel-
matig ook regionaal met elkaar door de schaalgrootte zijn er 
vele voordelen te behalen voor elke franchisenemer.

Franchisefee’s :
  Entree-fee éénmalig € 15.000,- ex btw, inclusief volledige 

huisstijl, website, training en opleiding;
  Vaste franchisefee van 10% van de omzet;
  Minimum maandelijkse Marketingfee van € 350,- per 

maand betreff ende leadgeneratoren;
  Marketingstartpakket, visitekaartjes, presentatiemappen, 

notitieblokken € 250,- ex btw.

Interesse?
Bel dan nu met de Franchisegever Dhr. Ing. Wilbert Klaver 

085 130 3910 / 06 206 93 117
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  U bent part-time of full-time inzetbaar;

Beschikbare werkgebieden:
Op dit moment zijn er in een beperkt aantal regio’s
 nog mogelijkheden voor het starten van een eigen 
onderneming.

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het ge-
schetste profi el dan maken wij graag een afspraak 
om in een persoonlijk gesprek nader met elkaar 
kennis te maken.

Full Support
Het Quickmediator franchiseconcept onderscheidt zich sterk 
door de uitstekende ondersteuning vanuit de organisatie. 
Elke franchisenemer wordt geselecteerd en begeleidt en on-
dersteund op alle vlakken van het ondernemerschap. Deze 
aanpak is succesvol gebleken en zorgt voor een intensieve
samenwerking en een succesvolle onderneming.

De opleiding wordt gegeven door een ervaren Quickmedi-
ator die succesvol mediator is. U kunt na de opleiding voor 
alle vraagstukken dagelijks bij hem terecht.

De marketing ondersteuning wordt georganiseerd vanuit 
de centrale organisatie. Wij werken met zgn. leadgenerators. 
Voor elke regio zetten wij zo’n campagne op. De commerci-
ele training en opleiding krijgt u van de franchisegever, die 
zeer ervaren is in het trainen tot succesvol ondernemer-
schap, deze ondersteuning is dagelijks, totdat u succesvol 
bent.

Huisadvocaat wij beschikken over een huisadvocaat die al 
uw stukken checkt alvorens u deze naar uw cliënt mailt. U 
kunt geen fouten maken. Ook voor juridische vraagstukken 
kunt u dagelijks bij onze huisadvocaat terecht.

Schaalgrootte collega franchisenemers overleggen regel-
matig ook regionaal met elkaar door de schaalgrootte zijn er 
vele voordelen te behalen voor elke franchisenemer.

Franchisefee’s :
  Entree-fee éénmalig € 15.000,- ex btw, inclusief volledige 

huisstijl, website, training en opleiding;
  Vaste franchisefee van 10% van de omzet;
  Minimum maandelijkse Marketingfee van € 350,- per 

maand betreff ende leadgeneratoren;
  Marketingstartpakket, visitekaartjes, presentatiemappen, 

notitieblokken € 250,- ex btw.

Interesse?
Bel dan nu met de Franchisegever Dhr. Ing. Wilbert Klaver 

085 130 3910 / 06 206 93 117
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