Stroomschema beleidsbemiddeling
Is er sprake van: een
maatschappelijk vraagstuk1

Is er sprake van: een
complexe beleidskwestie2

Is er sprake van: veel
partijen3

Is er sprake van:
tegengestelde belangen

Wilt u een principiële uitspraak over een juridisch punt?
Nee

Kies gezamenlijk voor
een andersoortige vorm
van conflictoplossing
bijvoorbeeld:
• juridische procedure;
• arbitrage;
• bindend advies.

Ja

WICKED PROBLEM

Nee

Willen alle betrokken partijen
een principiële uitspraak?

Ja

Het probleem wordt door
alle partijen voor zichzelf
opgelost.

Nee

Kan het probleem leiden
tot geschil, conflict,
belangentegenstelling(en),
controverse of
gefragmenteerde
besluitvorming?

Ja

Wilt u bijdragen om het
probleem in een gezamenlijk
proces op te lossen?
Ja

Nee

Verwacht u van een
procesbegeleider een
inhoudelijke oplossing?

Ja

Neem contact op met Langhenkel-Talenter
voor een materiedeskundige!

Ja

Neem contact op met Langhenkel-Talenter
voor een beleidsbemiddelaar!

Nee

Beleidsbemiddeling behoort
tot de mogelijkheden.

1. Bijvoorbeeld:
• wijk- of dorpsvernieuwing;
• gebiedsontwikkelingen;
• multi-problem op gezinsniveau;
• complex infrastructureel
project;
• bouw windmolen;
• komst AZC, etcetera.

Is er een procesbegeleider die voldoet aan de
drie selectiecriteria4?

2. Bijvoorbeeld:
• meerdere (botsende)
beleidsterreinen;
• meerdere complexe
problemen, die vragen om een
samenhangende aanpak.
3. Bijvoorbeeld:
• meerdere belanghebbenden/
belangengroepen;
• meerdere (bevoegde)
bestuursorganen;
• meerdere (bevoegde)
bestuurslagen.

Ja

Volg het proces van
beleidsbemiddeling.

Het probleem wordt
opgelost.

4.1. Een procesbegeleider /
bemiddelaar mag geen eigen
inhoudelijk belang in de
controverse hebben.
4.2. Een procesbegeleider /
bemiddelaar moet aantoonbaar
de vereiste vaardigheden
beheersen en vallen onder het
klacht- en tuchtrecht van een
certificerend register.
4.3. Een procesbegeleider /
bemiddelaar moet bereid zijn
om zijn gezag op zijn steun van
alle partijen te baseren.
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Het aanbod van
Langhenkel-Talenter
• Opleidingen, workshops en trainingen
• Het implementeren van mediation
• Het opzetten van een pool van
mediators
• De inzet van professionele mediators
en beleidsbemiddelaars
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