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Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is één van de kernaspecten van mediation en arbitrage. Waar partijen in (de

aanloop naar) een rechtszaak vaak zo min mogelijk prijsgeven, is het essentieel voor het

slagen van mediation en arbitrage dat partijen elkaar juist wel veel openheid van zaken geven.

Dat bevordert immers het vertrouwen dat nodig is om dichter bij elkaar te komen. En dat is

het uitgangspunt van mediation en arbitrage; een gang naar de rechtbank voorkomen, want

in gerechtelijke procedures  wordt toch vaak de nadruk gelegd op de verschillen.

Lees meer
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INTERVIEW

Rob van Gijzel

Niemand hee� een glazen bol, maar met Covid-19 als dagelijkse realiteit zou het volgende

scenario zo maar eens opnieuw werkelijkheid kunnen worden: 'Het is september 2008, ik ben

net een half jaar burgemeester, de crisis breekt uit. Dat gaf al snel serieuze problemen in onze

regio. We hebben een conjunctuur gevoelige economie in een internationale markt. Als

voorzitter van de Stichting Brainport heb ik al heel snel het initiatief genomen om alle

belangrijke spelers bij elkaar te brengen. We moesten andere dingen doen en de dingen

anders doen. En vooral: de keten versterken. Het belangrijkste is samenwerken en samen

oplossingen zoeken. Dat is uiteindelijk ook het succes van onze regio geworden. Samen en

zoeken naar ‘win-win’ in plaats van de strijd aangaan. Daarbij hoort ook een instituut dat als er

tussen of binnen bedrijven lastige problemen ontstaan, zoekt naar verbinding. Mediation en

arbitrage in plaats van een juridisch traject.'

Lees volledig interview

https://www.tami.nl/rob-van-gijzel-interview/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tami_nieuwsbrief_bespaar_kosten_en_tijd&utm_term=2020-06-30
https://www.tami.nl/rob-van-gijzel-interview/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tami_nieuwsbrief_bespaar_kosten_en_tijd&utm_term=2020-06-30
https://www.tami.nl/rob-van-gijzel-interview/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tami_nieuwsbrief_bespaar_kosten_en_tijd&utm_term=2020-06-30
https://www.tami.nl/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tami_nieuwsbrief_bespaar_kosten_en_tijd&utm_term=2020-06-30


Bespaar kosten

TAMI is een stichting met als doel om een alternatief te zijn voor de rechtspraak.

Ook kosten besparen?

INTERVIEW

Jos Van Luyck

Het grote voordeel van mediation en arbitrage ten opzichte van een gang naar de rechtbank is

dat deze laatste veel geld, tijd en bovendien energie kost. Om nog maar te zwijgen over

frustratie. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Daarnaast blijkt dat veel rechters niet

over specifieke technologische kennis beschikken. Er wordt dan al snel een deskundige

benoemd. Een derde partij werkt vertragend, maar dat niet alleen. Vaak wordt het oordeel

van een deskundige integraal door de rechter overgenomen, wat niet altijd wenselijk is.

Daarom bieden mediation en arbitrage uitkomst.

Verder lezen
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Wanneer schakelt u TAMI in?

Conflicten vermijden we liever, maar als er dan toch een geschil is en je komt er samen niet uit,

dan wil je dat dit onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostene�iciënt en vertrouwelijk

wordt opgelost. Veel ondernemers weten niet dat je dan niet direct naar de rechtbank hoe�.

TAMI focust op mediation en arbitrage als alternatief.

Meer weten?
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Doorlooptijd

Een van de redenen om mediation of arbitrage te verkiezen boven een gang naar de

rechtbank is de doorlooptijd. Het tijdsbestek is aanzienlijk korter bij mediation of arbitrage

dan bij een gerechtelijke procedure. Natuurlijk is elk geschil anders, maar we streven ernaar de

best mogelijke uitkomst te behalen in een zo’n kort mogelijke doorlooptijd. Hoe dat in zijn

werk gaat leest u hier.

Lees volledig artikel

Hee� u vragen?

We helpen u graag. Via onderstaande button kunt u contact met ons opnemen. 
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TAMI is een stichting met als doel om een alternatief
te zijn voor de rechtspraak.
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