Mediation bij zakelijke conflicten groeit in populariteit
Steeds vaker verkiezen bedrijven zakelijke mediation boven de gang naar de rechter. Het aantal zakelijke
geschillen is dit jaar substantieel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de groeiende economische
onzekerheid zorgt voor extra druk op relaties en financiën. Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar
oplossingsgerichte bemiddeling bij zakelijke conflicten breidt ReulingSchutte verder uit. Op 1 januari 2021 treden
Eva Knipschild en Casper Schouten toe als nieuwe partners. Samen met de oprichters Saskia Reuling en Eva
Schutte zetten zij zich met de andere mediators van het ReulingSchutte-team in om de huidige positie als
marktleider verder te versterken.
Constructief werken aan oplossing
Saskia Reuling, partner bij ReulingSchutte: "Steeds meer bedrijven verkiezen het constructief samen werken aan een
oplossing die voor alle partijen werkt boven een gang naar de rechter. Als onafhankelijke mediators met een juridische
achtergrond nemen wij de leiding en helpen wij de partijen om oplossingsgericht met elkaar te onderhandelen en tot
concrete afspraken met elkaar te komen. Het biedt duidelijkheid, zekerheid, beperkt de kosten en maakt een einde aan
veel stress en beslag op tijd die bedoeld is om te besteden aan de kernactiviteiten van bedrijven in plaats van aan
ruziemaken."
Van alle zaken die ReulingSchutte behandelt, wordt 90% succesvol afgerond. Reuling: "Ook advocaten en rechters zien
mediation inmiddels als serieus alternatief: een vorm van begeleid onderhandelen vanuit breed perspectief naar wat wél
kan en helpt, in plaats van 'wie gelijk heeft'. Ook zakelijke conflicten brengen veel stress en emoties met zich. Steeds meer
advocaten en andere adviseurs zien de toegevoegde waarde van mediation en doen naast hun cliënt actief en constructief
mee aan de onderhandelingstafel."
Groei in aantal en omvang
Sinds de oprichting in 2011 is het aantal zaken dat ReulingSchutte behandelt vertienvoudigd. Naast het aantal zaken
neemt ook de omvang ervan toe: geschillen zijn complexer van aard, met meerdere betrokken partijen en een groter
financieel belang. Mediation wordt op steeds meer rechtsgebieden ingezet: naast bij arbeidsrecht en
samenwerkingsconflicten biedt bemiddeling ook steeds vaker de oplossing voor zakelijke geschillen over vastgoed en
franchise. Zakelijke dienstverleners, bedrijven in de zorg-, bouw-, culturele-, en (semi) publieke sectoren, weten de weg
naar ReulingSchutte te vinden. Het aantal mediators en ondersteunend personeel verdrievoudigde de afgelopen jaren.
Nieuw pand, nieuwe partners
ReulingSchutte verhuisde in september naar Lairessehof (De Lairessestraat 137), A-locatie in Amsterdam. De praktijk
heeft hiermee de beschikking over bijna 900 m2 aan hoogwaardige kantoorruimte. Die ruimte is nodig, met het oog op een
flinke groei van het aantal medewerkers.

Interieur van het nieuwe kantoor van ReulingSchutte (Lairessehof)

Eva Knipschild (1977) is sinds september 2020 actief als zakelijk mediator bij
ReulingSchutte, waar zij per 2021 aandeelhouder wordt. Sinds 2010 is zij actief als
mediator bij zaken op het gebied van arbeid, medezeggenschap en allerlei vormen van
samenwerkingen, zoals tussen aandeelhouders en contractspartners. Regelmatig wordt
Knipschild gevraagd als bindend adviseur, begeleider van besluitvormingstrajecten en
voor het uitvoeren van vertrouwelijk onderzoek.
Knipschild is twintig jaar werkzaam geweest als advocaat, waarvan de laatste tien jaar
als partner bij een groot Amsterdams advocatenkantoor. Zij was onderdeel van de sectie
arbeids- en medezeggenschapsrecht. Ook was zij de afgelopen jaren actief als

plaatsvervangend kantonrechter bij de Rechtbank Amsterdam en maakte deel uit van de
redactie van het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht.

Casper Schouten (1961) versterkt sinds 2020 het team van ReulingSchutte en treedt per
in 2021 aan als partner. Schouten legt zich toe op zakelijke mediation bij onder meer
geschillen met betrekking tot arbeid en samenwerkingsverbanden, aandeelhouders,
bouw en vastgoed en overheden. Daarnaast doet hij vertrouwelijk onderzoek en is
beschikbaar als bindend adviseur en onafhankelijk voorzitter bij complexe projecten
waarvan hij ook het uitvoeringsproces begeleidt.
Schouten is jarenlang werkzaam geweest in de sociale advocatuur en de laatste 17 jaar
bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam. Hij is daarnaast een ervaren bestuurder
en toezichthouder. Op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van
een woningcorporatie. Ook was hij geruime tijd actief als plaatsvervangend
kantonrechter.
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Over ReulingSchutte
ReulingSchutte is gespecialiseerd in zakelijke mediation en alternatieve geschillenbeslechting zoals arbitrage, bindend
advies en procesbegeleiding. De 15 mediators en arbiters die zijn verbonden aan ReulingSchutte bieden vanuit hun
juridische achtergrond oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau. Naast het zichtbaar maken van de zakelijke en
commerciële belangen van de partijen is er steeds oog voor de communicatie en de persoonlijke aspecten die bij zakelijke
geschillen eveneens een rol spelen. Daarnaast richt ReulingSchutte zich op het uitvoeren van vertrouwelijk onderzoek.
www.reulingschutte.nl

