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Wie zijn wij 

Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening, SMRO, is het platform voor mediation, 

procesbegeleiding en beleidsbemiddeling in de leefomgeving.  

“De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van mediation als specifieke vorm 

van procesbegeleiding, conflictoplossing in het speelveld van ruimtelijke ordening, en voorts al 

hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 

in de ruimste zin“ [Bij de oprichting op 11 december 1999]. 

 

Om dit doel te bereiken, focussen we op drie basisactiviteiten: 

1. Mediation als bron bij het bevorderen van alternatieve geschiloplossing in milieu en RO 

2. Verbindingen via intervisie en kennisdeling binnen SMRO en ons mediation-netwerk 

3. Strategische externe verbindingen met als doel om mediation bij potentiële 

opdrachtgevers onder de aandacht te brengen. 

 

 

 

1. Mediation is de bron van waaruit SMRO’ers putten 

SMRO’ers vinden hun werkterrein in mediation, beleidsbemiddeling, omgevingsmanagement, 

procesbegeleiding in de leefomgeving. SMRO als ontmoetingsplek voor een breed palet van 

professionals. Mediation is de bron voor kennis, attitude en werkwijze van waaruit wij putten 

om deze rollen professioneel te vervullen. SMRO zet zich in voor de ontwikkeling van het vak 

mediation in de leefomgeving en het onderhouden van kennis over mediation. 

Pijlers:

• Intervisie SMRO 

• Ons mediation-netwerk
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2. De belangrijkste pijlers van SMRO zijn intervisie en het netwerk 

Voor de interne verbinding zijn intervisie en het onderlinge netwerk de belangrijkste pijlers. 

Deze zijn voor SMRO’ers van de grootste toegevoegde waarde. Intervisie biedt ons de 

mogelijkheid kritisch na te denken over ons vak, professionele interventies en onze rol. 

Daarnaast nodigt SMRO ook externe organisaties uit om deel te nemen, denk aan 

opdrachtgevers, verwijzers, brancheorganisaties en koepelorganisaties, en stelt deze in de 

gelegenheid om te reflecteren op onze vakuitoefening. 

Het interne netwerk is voor SMRO’ers van grote waarde om met vakgenoten te sparren, je bij 

gelijkgestemden aangesloten te voelen en dilemma’s en blijmakende successen in het werk te 

delen. Individuele SMRO’ers zetten zich in voor intervisiebijeenkomsten en het netwerk.  

Om deel uit te maken van SMRO verwachten wij dat een kandidaat kan aantonen professionele 

ervaring te hebben in het vakgebied van mediation in de leefomgeving.  

3. SMRO vormt strategische verbindingen met verwijzers en brancheorganisaties  

Voor de externe verbinding is de kern dat SMRO’ers als individuele professionals initiatieven 

nemen om mediation en mediationvaardigheden bij (potentiële) opdrachtgevers onder de 

aandacht te brengen. Zij vinden daarbij SMRO als platform voor mediation in de leefomgeving 

aan hun zijde en kunnen er beroep op doen.  

SMRO vormt strategische verbindingen met verwijzers, opdrachtgevers, brancheorganisaties en 

koepelorganisaties, met als doel de bekendheid van mediation en mediationvaardigheden te 

vergroten en te stimuleren dat zij (pre-) mediation waar mogelijk in hun werkprocessen 

toepassen. SMRO vormt ook strategische verbindingen met aanpalende organisaties, zoals 

Vereniging Bouwmediators, het MGA-netwerk, NMv, VMO, enz. 


