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SMRO is jarig en blikt terug op 2021 en vooruit op 2022 

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

begeleiding en beleidsbemiddeling in het werkveld van milieu en ruimtelijke ordening.  

SMRO is opgericht op 11 december 1999.  

Ieder jaar blikken wij terug op onze 

activiteiten en vooruit op wat komen 

gaat. Voor de SMRO’ers is het een mooi 

overzicht. Voor opdrachtgevers en 

belangstellenden geeft het inzicht in hoe 

wij ons als professionals blijven scholen. 

Het geeft ook een inkijk in het plezier dat 

wij hebben in ons werk. 

 

Intervisie, themabijeenkomsten en studiedag 

Ieder kwartaal organiseren SMRO’ ers intervisiebijeenkomsten voor kennisontwikkeling, onderhoud van 

ons vak en elkaar ontmoeten. Belangstellenden zijn welkom om deel te nemen. In 2021 houden wij 

themabijeenkomsten over de toepassing van mediation bij maatschappelijke transities. Ook slagen wij 

erin de traditie van een geweldige studiedag samen met Vereniging Bouwmediators voort te zetten. 

Live! Thema is toepassing van systeemtheoretische principes op mediation, enthousiast geleid door 

Joep Choy. 

In intervisie van januari en juni staat de regierol bij complexe ruimtelijke conflicten van de mediator en 

beleidsbemiddelaar centraal. Jeroen Bartels leidt de intervisie rond natuur- of bouwgrond waarbij de 

ontwikkelaar, omwonenden, gemeente en college van B&W onder regie hun conflict oplossen. Een 

regierol waarvoor SMRO’ers met de komst van de Omgevingswet vaak zullen worden gevraagd.  
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Elianne Demollin-Schneiders leidt de 

intervisie rond een langslepend conflict 

over een woonzorgcentrum. Intervisies 

houden ons als professional scherp en 

geven inzichten. Elianne geeft daar 

reflectie op in haar kleine blog op de 

SMRO-website, KLANKEN. 

 

 

De Omgevingswet en onze rol bij participatie bespreken we vaak. In september leiden Heidi Verschoor 

en Arja de Waal de intervisie hierover en bespreken we houding, gedrag en competenties bij de 

implementatie van de Omgevingswet, ingeleid door Ingrid Kersten van BMC.  

Als mediators en beleidsbemiddelaars met de overheid aan tafel, hebben wij én partijen te maken met 

zowel vertrouwelijkheid als de Wet openbaarheid van bestuur en over enkele maanden de Wet open 

overheid. Dat levert vragen, dilemma’s en soms moeilijke sit aties op. Deze staan centraal in de 

intervisie van november, georganiseerd door Hans Bekkers en bezield ingeleid door Hylke Streef van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

In 2021 organiseren enkele SMRO’ers workshops en ‘acceleration sessions’ met DRIFT over toepassing 

van mediation bij maatschappelijke transities en transformaties. Rembrandt Zegers, Ebel Smidt, Heidi 

Verschoor en Carleen Mesters zijn hier de trekkers. 

De jaarlijkse studiedag samen met Vereniging Bouwmediators is een groot succes! Joep Choy versterkt 

onze kennis over systeemtheoretische principes op mediation. Het levert praktisch toepasbare 

https://www.mediation-mro.nl/post/de-kracht-van-belangen
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inzichten op voor onze mediations en beleidsbemiddelingen. Wat een feest om elkaar ook weer te 

kunnen ontmoeten! 

Studiedag 2021 over systeemtheorie door Joep Choy 

 

Publicaties zijn in 2021 vooral te vinden in Nederlandse Mediation, 

dat sinds dit jaar is bijgevoegd in Tijdschrift Conflicthantering.  

In de se tie ‘overheid’ staan in 2021 bijdragen van Annet Draaijer, 

Arja de Waal, Carleen Mesters, Elianne Demoulin-Schneiders, Hans 

Bekkers en Hermine van den Hoek.  

In Nederlandse Mediation die is uitgekomen tijdens de Week van de 

Mediation staan enkele bijdragen van SMRO’ers waarin mediation 

ertoe heeft geleid dat bedrijven, overheden en bewoners weer in 

verbinding met elkaar komen, ter gelegenheid van het thema van de 

Week van de Mediation 2021: ‘Verbinding’.  

 

In 2022 organiseren wij opnieuw bijeenkomsten met een externe organisatie of spreker om over ons vak 

te spreken en actuele ontwikkelingen in het veld van milieu en ruimtelijke ordening. Intervisies om de 

kw l      v   S RO’     l            n beleidsbemiddelaar op een hoog peil te houden. Dat inspireert 

ons en onze opdrachtgevers. We zullen in 2022 de interne organisatie verder versterken.  

En: mediations doen in de leefomgeving, processen begeleiden, uitvoeren van omgevingsmanagement 

en beleidsbemiddeling. De agenda van SMRO voor 2022 staat HIER.  

 

Wij komen graag in contact met u, via info@mediation-mro.nl  

11 december 2021, bestuur van SMRO:  

Carleen Mesters, Hans Bekkers, Hermine van den Hoek, Nicolette Zandvliet, Otto Lussenburg 

https://www.mediation-mro.nl/nieuws-en-actualiteiten
mailto:info@mediation-mro.nl

