
 

 

 

RICS accrediteert eerste twaalf mediators 
 

‘Vastgoedkennis noodzakelijk voor succesvolle 
mediation’ 
 
Voorburg, 7 december 2016 – “Waar de traditionele leer zegt dat de mediator geen kennis 
van zaken hoeft te hebben, omdat hij zich puur op het proces richt, zegt RICS dat 
vastgoedkennis noodzakelijk is voor succesvolle mediation,” aldus Cosmo Schuurmans 
van EBBEN Partners en één van de eerste RICS Mediators in Nederland, tijdens de 
introductiebijeenkomst van RICS Mediation op 7 december bij Nauta Dutilh in 
Amsterdam. 
 
De ervaring leert, dat partijen in het vastgoed mediators met verstand van zaken zoeken, om in 
gezamenlijk overleg hun geschil op te lossen. “Zo’n mediator is beter in staat om de standpunten 
van die partijen op waarde te schatten. Niet om aan te geven of ze gelijk of ongelijk zouden 
hebben, maar om te beoordelen hoe houdbaar een standpunt zou zijn als het geschil voor de 
rechter zou worden gebracht.” 
 
Volgens Schuurmans is het belangrijkste voordeel van mediation dat de partijen zelf bepalen 
wat de oplossing voor dat geschil moet zijn, onder leiding van een mediator. Dat past in de 
huidige trends voor risicomanagement. Bij een gang naar de rechter is dat niet zo. Daar zijn 
partijen overgeleverd aan het oordeel van een rechter, die zich vaak baseert op het advies van 
dezelfde deskundigen die nu mediation aanbieden. 
 
RICS Mediation biedt de vastgoed- en bouwsector een alternatief voor een gang naar de 
rechter. Partijen die een geschil willen oplossen kunnen nu een beroep doen op RICS 
geaccrediteerde mediators, die geschoold zijn in verschillende manieren om door bemiddeling 
geschillen op te lossen.  
 
Een RICS Mediator helpt bij het verduidelijken van kwesties en prioriteiten, individuele 
behoeften, reality checking en het zoeken naar oplossingen. RICS Mediators zijn facilitators die 
processen begeleiden en beheersen als een vorm van gecontroleerde onderhandelingen, 
waarbij een verdere escalatie van het conflict kan worden voorkomen. 
 
RICS in Nederland helpt partijen bij het vinden van de geschikte RICS geaccrediteerde 
mediator. RICS in Nederland heeft nu de eerste 12 mediators geaccrediteerd. Zij hebben de 
RICS mediationopleiding met succes afgerond en het RICS accreditatieprogramma doorlopen.  
 
 
 
 



 

 

Over	  RICS	  

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is het toonaangevende instituut voor 
vastgoedprofessionals, waarbij 118.000 leden wereldwijd zijn aangesloten, inclusief 794 in 
Nederland. RICS stelt het algemeen belang voorop en bevordert dat haar leden professioneel 
en integer handelen. De organisatie stelt normen op voor de beroepsuitoefening en opleidingen 
en handhaaft gedragscodes door onafhankelijk tuchtrecht. 

 

Fotobijschrift	  

Het Keurmerk voor RICS geaccrediteerde mediators werd tijdens de introductiebijeenkomst 
onthuld door v.l.n.r. Maarten Vermeulen FRICS, Managing Director RICS Europa, John Fletcher, 
RICS Product Group Director ADR (Alternative Dispute Resolution) en Cosmo Schuurmans 
MRICS, RICS Mediator.  
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