MEDIATION ALS CREATIEF PROCES
Specialisatietraining

Mediation als Creatief Proces
Introductie
Creativiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het mediation proces. Zonder creativiteit
is het moeilijk om verschillende opties te bedenken.
Het kan voor een mediator lastig zijn om mensen die in een conflict zitten in een creatief
denkproces te krijgen. Deze training biedt inspiratie.

Doelgroep
Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MFN) mediators die handvatten willen krijgen
om creativiteit bij partijen in de loop van het hele mediationproces en vooral in de optiefase
van het mediationproces te stimuleren.
De trainers gaan er vanuit dat de fasering van het mediationproces en de daarbij te hanteren
algemene technieken bij de deelnemers bekend zijn.

Inhoud van de training
Verbetering van de individuele technieken om creativiteit bij partijen te bevorderen staat bij
de vaardigheidstraining centraal. Concrete leerdoel is het beter leren kennen van de eigen
vaardigheden en verbeterpunten, waarbij de groep een ondersteunende functie heeft.

Voorbereiding en aanpak van de training
Vergroting kennis
De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin achtergrondinformatie over creatieve
processen en een beschrijving van diverse technieken om creativiteit te bevorderen. Deze
syllabus is te gebruiken als naslagwerk voor het opdoen van ideeën voor uw dagelijkse
praktijk.
Vergroting vaardigheid
Tijdens de training is er, naast korte introducties en beschrijvingen van technieken, volop
ruimte om te oefenen met de aangedragen technieken. De oefeningen zijn gecentreerd rond
de volgende thema’s:
- het herkennen van de fasen in het creatieve proces
- persoonlijke leerdoelen
- technieken om creativiteit te bevorderen
- het overwinnen van blokkades

Permanente Educatie MFN
Deze training levert u de volgende PE punten op:
6 PE, categorie 1a
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Open inschrijving
De training duurt één dag (twee dagdelen: zie hierachter het programma). Voor actuele data
verwijzen wij u naar onze website.

Trainers en locatie
Voor nadere informatie over de trainers en de locatie verwijzen wij u naar onze website.

Incompany-training
Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie
een offerte aangeboden.
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PROGRAMMA
Mediation als Creatief Proces
Specialisatietraining

Dag 1
Ochtendprogramma
10.00 - 10.05 :
10.05 - 10.25 :
10.25 - 11.05 :
11.05 - 11.20 :
11.20 - 11.35 :
11.35 - 11.40 :

welkom / bespreking totale programma
de ander leren kennen
elkaar creatief voorstellen
inleiding over creativiteit
fasen in een creatief proces
grondregels van creativiteit

11.45 - 12.00 : pauze
12.00 - 12.30 : technieken om creativiteit te bevorderen
12.30 - 13.30 : lunch

Middagprogramma
13.30 - 14.30 : casus Tweeverdieners
14.30 - 15.00 : meer technieken om creativiteit te bevorderen
15.00 - 15.20 : het wegnemen van barrieres
15.20 - 15.35 : pauze
15.35 - 16.25 : casus Accountantskantoor
16.25 - 16.30 : terugblik op de dag
16.30 - 17.00 : oogst van de dag, uitdelen certificaten
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