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Melinda Warmelink- André de la Porte 

Melinda Warmelink- André de la Porte studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van 
Amsterdam en is MfN mediator. Sinds 2003 richt zij zich op zakelijke mediation en 
onderhandelingen. Zij begeleidt tal van aandeelhoudersgeschillen, fusies van medische 
maatschappen en complexe zaken in o.a. de energie-, infrastructuur, private equity, 
luchtvaart en de culturele sector. Zij wordt veel gevraagd bij complexe meer partijen 
onderhandelingen, boardroom issues en zakelijke mediations. Ze werkte o.a. voor 
verschillende internationale retail organisaties en ziekenhuizen. Zij is opgeleid door het 
Amsterdams ADR Instituut en verzorgt in company masterclasses in mediation en 
onderhandelen. Mede door haar brede ervaring, haar wezenlijke interesse in mensen en het 
vertrouwen dat zij uitstraalt, komen partijen onder haar leiding snel tot de kern van het issue 
om vervolgens gezamenlijk tot een oplossing te komen. Zij is een van de oprichters van Stone 
Partners. 

Mediation ervaring 

• Oplossen van bestuursconflict tussen Aandeelhouders, Commissarissen en Directie. 

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

• Boardroom evaluatie met een Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.  

• Internationaal geschil over arbeidsvoorwaarden onder druk van een dreigende staking. 

• Begeleiding van onderhandelingen met veel partijen in de infrastructurele- en 
energiesector. 

• Fusie van medische maatschappen in een fuserend ziekenhuis, waarbij hardnekkige 
persoonlijke- en financiële kwesties opgelost moesten worden. 
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• Conflict tussen de Raad van Toezicht en een maatschap van medisch specialisten over 
financiële voorwaarden. 

• Commercieel conflict over de interpretatie van een contract. 

• Bestuursconflict na een management buy-out waarin de waardering van aandelen 
cruciaal was. 

• Conflict binnen een nationale culturele instelling tussen de Directie en één van de 
topartiesten. 

Relevante ervaring 

• Commerciële functies binnen Numico 

• Integratie van een nieuwe Directie in een Universitair ziekenhuis. 

• Boardroom reflectie. 

• Cultuurverandering binnen een groot Nederlands warenhuis. 

• Cultuur audit binnen de food sector. 

• Coaching van Directie en MT. 

• Docent Amsterdams ADR instituut. 

• Docent Centrum voor Conflicthantering. 

• Auteur artikel Mediation in de zorg. 

• Mede auteur Mediation is volwassen! UvU. 

• Onderhandelingstrainingen voor advocaten en medisch specialisten. 
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