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Dirk Cohen Tervaert 
Na zijn studie wiskunde en econometrie vervulde Dirk Cohen Tervaert diverse functies in 
marketing, finance en supply bij Shell. In 1989 trad hij toe tot de Board of Directors van Deli 
Universal Inc, en werd hij algemeen directeur van Koninklijke Jongeneel. Vanaf 1994 was hij 
CEO en Chairman of the Board van Deli. Dirk Cohen Tervaert doet zakelijke mediations o.a. in 
de energie- en telecom sector, de overheidssector, private equity en franchise organisaties. 
Ook geeft hij in company masterclasses mediation en onderhandelen. Sinds september 2011 
maakt Dirk deel uit van het JAMS international panel of mediators and arbitrators. Hij is één 
van de oprichters van Stone Partners. 

Dirk Cohen Tervaert  heeft uitgebreide mediation en onderhandel ervaring, o.a. in het 
bedrijfsleven, de energiesector, de infra- en bouwsector, de medische sector en de (semi) 
overheid. Voorbeelden van door Dirk Cohen Tervaert  begeleidde trajecten zijn conflicten 
tussen franchisegever en franchisenemer, geschillen tussen aandeelhouders, commissarissen 
en directies, geschillen tussen jointventure partners. Daarnaast begeleid Dirk Cohen Tervaert  
evaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.  

Relevante ervaring  

• Mediation van conflict tussen franchisegever en franchisenemers organisatie 

• Oplossen van bestuursconflict tussen Aandeelhouders, Commissarissen en Directie. 

• Mediation van conflict tussen een internationaal bedrijf en haar joint venture partner 
over de exploitatie van fabrieken in het buitenland.  

• Evaluatieronde in het kader van corporate governance als ‘trusted party’ bij Raad van 
Commissarissen en Raad van Bestuur (opvolging, conflict of interest etc.).  

• Mediation van internationaal geschil over arbeidsvoorwaarden onder druk van een 
dreigende staking.  



 

• Mediation van slepend conflict over een haven tussen drie private partijen en een 
gemeente, waarbij de verantwoordelijk wethouder was opgestapt.  

• Mediation van conflict tussen maatschap van medisch specialisten en de Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis over financiële voorwaarden.  

• Mediation van bestuursconflict na een management buy out waarin de waardering van 
aandelen cruciaal was.  

• Begeleiding van 0vername van een beursgenoteerde houtonderneming en integratie 
van bedrijfsonderdelen 

• Onderhandelen over de inbreng in een joint-venture van specerijenbedrijven  

• Opzetten training voor patiënten na transplantatie in samenwerking met Helen 
Dowling Instituut  

• Opleiding Harvard University Mediation- en onderhandelingstraining Universiteit van 
Amsterdam Master opleiding ADR Instituut  

• RU Groningen Econometrie (doctoraal cum laude) en Wiskunde (kandidaats)  
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