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Wat kan het 
Conflictwarenhuis voor u 
betekenen?  
Het Conflictwarenhuis helpt 
mensen en organisaties om 
conflicten te voorkomen, te 
managen of op te lossen. 
Hiertoe beschikken we over 
een landelijk netwerk van  

professionals die ruim 15 beproefde 

methoden apart of gebundeld kunnen 

inzetten. Een conflictadviseur  
helpt u bij het vinden van de bij u en uw 
probleem passende oplossing voor een 
optimaal resultaat.  

Kiezen voor Het Conflictwarenhuis is 

kiezen voor maatwerk EN 

kostenbesparing. Lees meer 

Graag een flyer 
van het 
Conflictwarenhuis 
ontvangen?  
 

Mail uw gegevens aan  

info@hetconflictwarenhuis.nl 

      

                       

[www.hetconflictwarenhuis.nl] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merlijn is terug naar haar roots: 

De Basisopleiding tot mediator vindt plaats in Kastelen door het hele land 

Merlijn de Tovenaar leerde zijn leven lang op de kastelen Camelot en Tintagel in zijn eigen 

torenkamer. Merlijn Training & Advies wil zijn deelnemers even inspirerende 

leeromgevingen aanbieden: het Raadhuis en de verschillende kastelen combineren oude 

allure met moderne leermiddelen. Lees meer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij Merlijn 

trainen 

professionals 

professionals! 

Neem een kijkje 

op: 
www.merlijngroep.nl 

 

Onze website is 

weer geheel 

vernieuwd! 

NIEUW!  

Merlijn Academie 
Cursussen voor advocaten 
  

Het gaat steeds om een 
interactieve bespreking van 
recente jurisprudentie in het 
betreffende rechtsgebied. 
De docenten zijn mensen die de 
advocatuur van haver tot gort 
kennen. 
De onderstaande vakgebieden 
komen 3 keer per jaar aan bod: 

 
Burgerlijk Procesrecht  
de heer Mr. H.A. Stein 

 

Huurrecht  
de heer Mr. Dr. G.M. Kerpestein 

 

Arbeidsrecht  
door de heer Mr. R.J. Voorink 
 

Erfrecht  
door de heer Mr. J.Th.M. Diks 
 

Familierecht  
de heer Mr. J.Th.M. Diks &  
mevrouw Mr. A.M. Steegmans 

 

Pensioenrecht  
mevrouw Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker 
 

Strafrecht  
de heer Mr. J.W. Soeteman 
 

Bestuursrecht  
mevrouw Mr. A.A. de Groot  

 
maart | in Noord-Brabant 

juni | in Den haag 

december | in Gelderland 
 

Lees meer 

Het Conflictwarenhuis 
Een dochteronderneming van Merlijn 

Nieuwsbrief MERLIJN 
Wat kan Merlijn voor u betekenen in 2015? 
 

Wij laten ons al decennia inspireren door Merlijn, de raadgever van de 

legendarische Koning Arthur en zijn Ronde Tafel-ridders. Merlijn leefde zijn leven 

van achteren naar voren, ‘terug in de tijd’, zodat hij over ervaringen  

en wijsheid uit de toekomst kon beschikken. Merlijn wendde deze kracht niet aan 

om anderen van kant en klare adviezen te voorzien, maar reikte hen wel gedachten 

en suggesties aan waarmee zij hun eigen wijsheid beter konden gebruiken. Op die 

bijzondere manier was de raadgever Merlijn een meester in communicatie. 

 

 

De NBA verplichtte training 

‚Zeg wat je ziet’ 14 april 2015 

 

           Gaat gegarandeerd door! 

Lees meer 

 

Conflictcoach worden? Start 23 

februari met de opleiding! 

              Gaat gegarandeerd door! 

Lees meer 

 

Iedere week nieuwsitems van 

de Merlijn Medezeggenschap 

professionals!        
       Volg de blog op de website 

Lees meer 

 
 

 

Mediationvaardigheden in een 

twee-daagse cursus? Meld u 

aan voor  de training op 13 en 

14 april.   
Nog enkele plaatsen beschikbaar! 

 

Lees meer 

 
 

Specialisatie opleiding voor de mediator: 
Merlijn biedt u de volgende leergangen: 

 Specialisatie opleiding familie mediation  | start 17 maart  

 Mediation in strafzaken    |start 26 maart 

 Online mediation     | start 9 april 

 Arbeidsmediation     | start in het najaar 

 

Lees meer 
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