
Conflict op het werk?
Met arbeidsmediation van DAS  
los je het samen op.

Zo verloopt een arbeids- 
mediation bij DAS

We brengen veel tijd door op ons werk. Logisch dus dat er op de  
werkvloer soms spanningen ontstaan. Probeer een arbeidsconflict met  
je leidinggevende, collega of werknemer te voorkomen. Schakel de 
arbeidsmediation van DAS in. Onze mediator helpt jullie gezamenlijk  
tot een oplossing te komen.

Wat is arbeidsmediation?
Samen met een onafhankelijke en ervaren mediator gaan jij  

en de andere partij met elkaar in gesprek. Onze mediator stelt de 

juiste vragen en laat jullie beiden je verhaal doen. Onze mediator 

legt geen beslissingen op, maar stimuleert jullie om het conflict 

samen op te lossen.
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Kies voor arbeidsmediation  
van DAS, omdat…
 onze arbeidsmediators MfN- 

 registermediator én jurist zijn;

 gesprekken en afspraken strikt   

 vertrouwelijk zijn;

 zelfbedachte oplossingen beter   

 werken dan opgelegde oplossingen.

Kosten
Ben je verzekerd voor rechtsbijstand?

De rechtsbijstandverzekering vergoedt 

vaak jouw kosten van mediation. Maar 

check je polisvoorwaarden. Is de andere 

deelnemer niet verzekerd? Dan brengen 

we de helft van de mediationkosten in 

rekening bij die andere deelnemer.

Ben je niet verzekerd?

Ons tarief is € 160,- per uur exclusief btw. 

Er is gemiddeld 8 uur nodig om een 

arbeidsconflict op te lossen.

Gratis verkennend gesprek met een 
mediator van DAS
Vraag een gesprek aan via das.nl/
onze-diensten/mediation/contact.
 
Start mediation: intakegesprekken 
door mediator 
De mediator spreekt beide partijen 
afzonderlijk over wat jullie willen 
bereiken. Dit kan telefonisch of via  
beeldbellen.

Mediationbijeenkomst(en) 
Je gaat, onder begeleiding van de 
mediator, in gesprek met de andere 
partij. Hierna wordt besproken of en 
hoeveel bijeenkomsten nodig zijn om 
tot een oplossing te komen. 

Einde mediation 
Je komt samen met de andere partij 
overeen of de mediation geslaagd is. 
De uitkomst wordt vastgelegd in een 
vaststellingovereenkomst.

Wil je meer weten?
Of je nu verzekerd bent of niet:  
onze mediators vertellen je graag 
meer over mediation. Maak vandaag 
nog een belafspraak met een van onze 
mediators via das.nl/onze-diensten/
mediation/contact.

Of bel ons.
088 327 98 83

Ma t/m vr van 08:30 tot 17:30 uur
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