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Franchise informatie van Quickmediator 

Mediator  

Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich zonder enige kennis of opleiding 

mediator mag noemen.1 Velen zullen in twijfel trekken of je succesvol kan worden. Als je als 

mediator conflicten wil oplossen dan zal je toch over enige ballast, ervaring, kennis en kunde moeten 

beschikken. Het kan namelijk voorkomen dat je als mediator in zeer moeilijke zaken met juridische 

problemen moet bemiddelen. Mediation houdt in dat partijen onder begeleiding van een 

onafhankelijke bemiddelaar samen het conflict oplossen. Als mediator help je partijen om de 

belangen en standpunten weer helder te krijgen. Een mediation is succesvol als een mediator erin 

slaagt om partijen weer in beweging te brengen en hen te ondersteunen bij het herwinnen van hun 

creativiteit en onafhankelijkheid. Niet iedereen kan dus een succesvol mediator worden, aangezien 

er toch enige ervaring en kunde vereist is bij het bemiddelen tussen partijen. 

Opleiding/training 

Quickmediator heeft een concept uitgewerkt wat zeer succesvol in de markt ligt. Huidige 

franchisenemers hebben hier reeds veel succes mee. De Quick5® aanpak bijvoorbeeld is al vele 

malen door onze opdrachtgevers als een geweldige en eenvoudige aanpak bekroond en wordt veel 

toegepast door de gecreëerde mond tot mond reclame van onze relaties. Quickmediator heeft een 

interne opleiding/training d.m.v. erkende mediators. Twee vliegen in één klap. Opleiding en training 

tot een succesvolle Quickmediator. 

Nieuw wetsvoorstel 

Door de indiening van het initiatiefwetsvoorstel mediation gaat er een enorme vraag komen naar 

mediators, men is immers (indien de wet in werking treedt) vanaf januari 2014 verplicht om gebruik 

te maken van mediation, alvorens eventueel te procederen. Dit is een goed bericht voor 

Quickmediator en dus een goede reden om nu te starten bij Quickmediator. Zie voor meer 

informatie:  

http://www.quickmediator.nl/het-beroep-mediator-is-een-vrij-beroep-en-blijft-vrij-ardvandersteur 

Werk in overvloed! 

Is er genoeg werk voor mediators? In tijden wanneer het economisch een stuk minder gaat zijn er 

meer conflicten, echtscheidingen en juridische geschillen.  

Enkele feiten op een rijtje: 

- Één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding; 

- 33% van de ziekmeldingen zijn boosmeldingen ; 
                                                           
1 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mediator_(conflict) 



 
- Er zijn 120.000 bezwaarschriften in behandeling bij de UWV 's ; 

- Er zijn 480.000 zakelijke geschillen gaande;2 

- In veel steden is "buurtbemiddeling" door mediators een bekend verschijnsel; 

- De Juridische Loketten en Raden voor Rechtsbijstand schakelen mediators in en rechters stellen 

steeds vaker mediation voor, tevens i.v.m. overvolle rechtbanken; 

- Een groeiend aantal organisaties heeft mediation opgenomen als vaste procedure voor klagende 

klanten en/of leveranciers; 

- Arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en rechtsbijstandsverzekeraars maken in toenemende 

mate gebruik van mediators. 

Genoeg werk dus voor de Quickmediator! 

Werken van huis uit! 

U beschikt over HBO werk- en denkniveau en bent bijvoorbeeld een tijdje uit het arbeidsproces 

geweest in verband met de opvoeding van de kinderen. U hebt een baan en bent niet gelukkig en 

verdient te weinig. U bent werkloos en komt door u leeftijd niet aan het werk. Juist degenen met 

ervaring zijn uitermate geschikt voor het vak mediator. Ervaring en wijsheid zijn de vereisten voor 

een succesvol mediator. 

Het zou ook kunnen dat u op dit moment uw zaak heeft verkocht en uw ervaring wil gaan gebruiken 

om andere mensen en/of bedrijven te helpen. U wilt weer aan de slag. Wat is er mooier dan aan het 

werk te gaan waarbij u uw eigen werktijden bepaalt en indeelt. Dit is onmogelijk als u bijvoorbeeld 

bij een kantoor aan het werk gaat en/of in dienst gaat werken. U wordt dan geleefd door uw agenda 

en door de stress om op tijd thuis te zijn voor de kinderen. Kortom: geen vrijheid. Tevens zijn de 

verdiensten vaak te laag. 

Flexibiliteit staat bij ons voorop. Als u bijvoorbeeld twee Quick5-zaken in de maand doet en daar in 

totaal een week werk aan heeft, dan verdient u in een week net zoveel als een maand in loondienst 

bij een gemiddeld advocatenkantoor.  

Het profiel: u werkt vanuit huis, u hoeft geen huurkosten voor een kantoor te betalen, u hoeft zich 

niet te abonneren op juridische databanken, u bent niet gebonden aan allerlei gedragsregels en 

problemen met toevoegingen en de uren die u werkt worden goed betaald. 

  

 

 
                                                           
2 Bron: gegevens Ministerie van Justitie - WODC 



 
Wij bieden aan: 

Als franchisenemer kan en mag u veel van ons verwachten. Wij willen de nr. 1 in Nederland worden 

op het gebied van mediation. Ons succes staat of valt met een succesvolle franchiseorganisatie en de 

bij haar aangesloten franchisenemers. 

Wij onderscheiden ons van andere franchiseorganisaties op het gebied van mediation, door onze 

eigen tools en pakketten. 

Ons onderscheidend vermogen ligt ook daarin dat er de mogelijkheid is voor de particuliere cliënten 

om een mediator in de avonduren langs te laten komen en waarbij de intermenselijke verhoudingen 

van groot belang zijn. 

Uw cliënten moeten u volledig vertrouwen en op u kunnen bouwen. U bent hun rots in de branding 

zowel tijdens als na de echtscheiding en/of zakelijk conflict. 

U krijgt van ons: 

 Regelmatig via de e-mail zaken aangeboden; 

 Volle agenda door unieke leadgenerators; 

 Inclusief een verkorte en krachtige interne opleiding voor franchisenemers met 

levenservaring. Daarnaast is er de mogelijkheid tot een intensieve opleiding tot erkend 

mediator voor � 2.500,- (normaal � 4.950,-) voor diegene die geen levenservaring heeft en 

twijfelt over zijn/haar kennis en kunde; 

 Eigen en exclusief werkgebied; 

 Volledige ondersteuning vanuit centrale organisatie met een juridisch backoffice; 

 Regelmatige franchise-bijeenkomsten met collega�s; 

 Eigen kantoorpagina met individuele invulmogelijkheden; 

 Verzoekschriften gemeenschappelijk verzoek en op tegenspraak; 

 Een echtscheidingsconvenant; 

 Ouderschapsregeling (waaronder ouderschapsplan); 

 Mediationovereenkomst  (ook wel: de voorovereenkomst); 

 Vaststellingsovereenkomst; 

 Visitekaartjes; 

 Logotemplates; 

 Het 400 pagina�s tellende handboek voor mediation wat hét naslagwerk is voor elke 

mediator in Nederland; 

 Acquisitie- en mediationondersteuning; 

 Toegang tot een alimentatie- en berekeningsgrondslagprogramma; 

 Ondersteuning bij het berekenen van alimentatie en draagkracht; 

 Handleiding werkwijze van de Quickmediator. 

 



 
Development Manager 

Het Quickmediator franchiseconcept onderscheidt zich sterk door de uitstekende ondersteuning 

vanuit de organisatie. Elke franchisenemer wordt mede geselecteerd en begeleidt door de 

Development Manager van zijn of haar regio. Deze aanpak is succesvol gebleken en zorgt voor een 

intensieve samenwerking in elke regio. Nederland is ingedeeld in vijf regio�s. 

De Development Manager is een ervaren Quickmediator ondernemer die startende franchisenemers 

o.a. helpt bij het opzetten van hun kantoor. Hij of zij kan je bijvoorbeeld adviseren bij het in de markt 

zetten van jouw kantoor, de marketingaanpak en over het gebruik maken van de juiste 

leadgeneratie. Na de start heb je ook regelmatig contact met de Development Manager. Uiteraard is 

ook het juridisch backoffice voorzien van alle facilitaire ondersteuning die een Quickmediator maar 

nodig heeft. 

 Franchisefee�s : 

 Entree-fee � 15.000,- ex btw, inclusief volledige huisstijl, website, training en opleiding; 

 Financiering mogelijk vanaf � 5.000,- eigen vermogen; 

 Vaste franchisefee van 10% van de omzet; 

 Marketingfee samen te bepalen voor Google Adwords,  afhankelijk van regio; 

 Marketingstartpakket � 1.000,- ex btw. 

Profiel: 

Quickmediator is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde franchisenemers die met 

Quickmediator een succesvolle carrière willen opbouwen in een dynamische markt. Uw succes wordt 

grotendeels bepaald door uw eigen inzet en capaciteiten. Kandidaten dienen, naast het al genoemde 

enthousiasme en doorzettingsvermogen, te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

� HBO werk- en opleidingsniveau, bij voorkeur met een juridische 

achtergrond/kennis/ervaringsdeskundige; 

� U hebt affiniteit met mensen; 

� U bent sociaal, communicatief, representatief en commercieel ingesteld; 

� U bent in het bezit van een auto, telefoon, computer en (thuis)kantoor binnen uw nieuwe 

werkgebied; 

� U bent part-time of full-time inzetbaar;  

 

Beschikbare werkgebieden: 



 
Op dit moment zijn er in iedere provincie nog mogelijkheden voor het starten van een eigen 

onderneming. 

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het geschetste profiel dan maken wij graag een afspraak om 

in een persoonlijk gesprek nader met elkaar kennis te maken. Stuur een email naar 

info@Quickmediator.nl  en wij nemen dan op korte termijn contact met u op. 


