
 

Conflict oplossen? 
DKM Mediation helpt je er  
samen weer uit te komen. 
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Wat is mediation?  

Bij mediation probeer je samen met de 

andere partij tot een oplossing te komen 

onder begeleiding van een mediator. Een 

mediator zorgt ervoor dat je kunt vertellen 

wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt 

horen en er samen uitkomt. Ieders 

behoeften, zorgen en wensen komen op 

tafel en worden zorgvuldig afgestemd. 

Samen naar een oplossing…  

Of het nu gaat om een conflict met je 

werkgever, buren, partner, familie of 

zakenpartner. Om een arbeidsconflict, 

scheiding, erfenis, alimentatie of een 

bedrijfsovername: een mediator helpt je om 

er samen weer uit te komen en rust en 

vertrouwen terug te krijgen. Met bewezen 

resultaat.  

Gegarandeerde kwaliteit… 

MfN-registermediators krijgen hun 

kwaliteitslabel niet zomaar. Zij hebben hun 

kwaliteiten en ervaring als mediator 

aangetoond met verschillende toetsen, 

voordat ze ingeschreven worden in hét 

Nederlandse kwaliteitsregister van 

mediators.  

 

 

Professioneel en duidelijk… 

Door scholing en toetsing blijven mediators 

constant werken aan hun kwaliteit. Handig, 

want dat geeft jou de zekerheid van een 

professionele mediator die up-to-date is en 

volgens de regels werkt. Het 

mediationproces wordt van tevoren duidelijk 

uitgelegd zodat je weet wat je kunt 

verwachten. 

Sneller en voordeliger… 

Mediation werkt vaak sneller en is 

voordeliger dan naar de rechter gaan. En 

mediation geeft blijvede oplossingen. 

Belangrijk, want vaak kom je elkaar weer 

tegen. Als ouder, buur, familielid, collega of 

zakenpartner. Op school of op het werk. Dan 

kan je conflict maar beter opgelost zijn, 

zodat je samen verder kunt. 

Alle partijen winnen… 

Een mediator is onpartijdig en geeft geen 

oordeel. In een mediation komt ieders 

mening aan bod. Mediation is een win-

winsituatie voor beide partijen, in plaats van 

dat de ene partij wint en de andere partij 

verliest.  

Mediation werkt! 
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Mediation? 
 

Schakel in mediator in als: 
 

✓ Je juist wilt voorkomen dat een lastige situatie leidt tot een onoplosbaar conflict. 
✓ Er een goede oplossing moet komen. Je wilt weer verder. Hoe eerder het conflict uit de wereld is 

hoe beter. 
✓ Je invloed wilt hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandel je zelf mee 

over de uitkomst. 
✓ Je breid bent om naar de andere partij te luisteren en wilt werken aan een gelijkwaardige 

uitkomst. 
✓ Je de relatie met de andere partij wilt behouden of herstellen. Bijvoorbeeld omdat je blijft 

samenwerken of als er kinderen in het spel zijn. 
 

De voordelen van mediation: 
 

✓ Tijd en geld… 
o Bij mediation worden de kosten gedeeld door beide partijen (meestal ieder de helft).  
o Het tarief van een Mediator ligt veelal lager dan dat van een advocaat.  
o Een mediation beloopt vaak tussen drie en vijf gesprekken van twee uur en kan dus snel afgerond 

worden. Een gang naar de rechter beloopt zo maar enkele maanden. 

✓ Blijvende oplossing… 
o Partijen hebben daadwerkelijke invloed op de uitkomst.  
o Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen. 
o De uitkomst wordt gedragen door beide partijen, bij een rechterlijke uitspraak wordt meestal een 

partij teleurgesteld en niet zelden alle partijen. 

✓ Neutraal en onpartijdig 
o Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders 

mening aan bod. 

✓ Oplossingsgericht.. 
o Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst. 
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Even voorstellen… 

Mark de Krosse 
Aangenaam… 

In 2019 besloot ik de formele opleiding tot mediator te volgen zodat 
ik als MFN-registermediator mijn werk kan doen. De opleiding in 
combinatie met mijn ruime ervaring als ondernemer/DGA in het 
grotere familiebedrijf geven me het fundament om als 
"businessmediator" zakelijke geschillen te helpen oplossen. 

Naast de algemene opleiding heb ik ook de gespecialiseerde 
opleidingen doorlopen voor familiemediation en 
arbeidsmediation. De combinatie van ervaring en specialisaties 
stellen me in staat om ook hele verschillende en hele complexe 
mediations aan te gaan. 

Persoonlijke achtergrond 

Ik ben geboren in 1969 en dus een vijftiger. Hoewel mijn 
geboortestad Deventer is ben ik opgegroeid in Arnhem. Daar heb ik 
mijn jeugd doorgebracht. Na mijn rechtenstudie in Groningen ging ik 
weer terug naar Arnhem. Uiteindelijk ben ik vanwege werk in de 
Randstad beland in Badhoevedorp op een steenworp van 
Amsterdam. Daar woon ik nu alweer zo'n twintig jaar met mijn 
partner Linda en onze twee dochters. Als ik even onbescheiden mijn 
sterkste persoonlijkheidskenmerken mag noemen dan zijn dat 
analytisch, relativerend en empathisch.  
 

Loopbaan in het kort… 

Na mijn studie begon ik als vennoot in 1994 in het familiebedrijf van 
mijn ouders. Het bedrijf maakte een lastige tijd door en werd na een 
turn-around zoals dat zo mooi heet een aantal jaren later in veilige 
haven ondergebracht. Ik kwam terecht bij een klein consultancy-
bureau waar ik als Business Consultant een aantal mooie projecten 
mocht doen.  

In de werkomgeving die daarop volgde kon ik mijn vleugels echt 
uitslaan en kreeg ik de kans om na een korte tijd als CFO mijn ding 
gedaan te hebben, als CEO aan de slag te gaan in een 
internationaal opererend familiebedrijf met meer dan 200 
medewerkers. Samen met een zakenpartner en het zittende 
management konden we na enige tijd de aandelen verwerven en de 
organisatie flink uitbouwen. Na een kleine 20 jaar was het welletjes. 
Ik en mijn mede-aandeelhouders zijn uitgestapt en hebben de 
onderneming in 2021 overgedragen. 

Het roer om… 

De ambitie om een groot bedrijf te leiden was volbracht en van de 
"bucket-list" af. Natuurlijk wilde ik nog wat zinnigs doen met de 
verworven vaardigheden. In mijn loopbaan heb ik op allerlei 
manieren met kleine en heel grote conflicten te maken gehad. De 
meeste conflicten lagen in de zakelijke familiesfeer. Heel soms was 
ik partij maar meestal niet en werd ik "aan tafel geroepen" om te 
helpen een oplossing te vinden. Dat gebeurde dikwijls in mijn 
netwerk buiten mijn bedrijf. Het voelt altijd heel goed als dat lukt en 
dat smaakt naar meer... De stap om als MfN-registermediator aan 
de slag te gaan was uiteindelijk niet zo heel groot. 

 



 

 

 

 

DKM Mediation is een handelsnaam van De Krosse Management BV 
Adres: Akerdijk 138 | 1171 PV  BADHOEVEDORP | Nederland 
Telefoon: 085 080 5154 | Email: info@dkmmediation.com | Website: www.dkmmediation.com 
KvK.: 09093107 | BTW-nummer: NL002072518B01 | IBAN: IBAN: NL16 ABNA 0525 1673 90 
MfN-Registratie: M15520 

 

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 
Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. 

✓ Sta je open voor het oplossen van je conflict? 

✓ Ben jeje bereid aan te geven wat voor jou 

belangrijk is?. 

✓ Werk je mee bij het vinden van een acceptabele 

oplossing? 

 Neem dan gratis en vrijblijvend contact op voor 

een kennismakingsgesprek!.  

e voordelen van 
mediation 

e voordelen van 
mediation 

Je kan contact opnemen door een mail te sturen naar: info@dkmmediation.com of door te bellen naar: 085 080 5154. 
Blijf niet hangen in je conflict maar los het op! Ik help je daarbij. 
 
Wil je meer informatie kijk dan ook op de website: https://www.dkmmediation.com. 
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