NARRATIEVE MEDIATION
Specialisatietraining

Narratieve Mediation
Introductie
Het Expertisecentrum Conflictmanagement en Merlijn bieden gezamenlijk de tweedaagse
training Narratieve Mediation aan. Narratieve Mediation is een oriëntatie op mediation die vrij
nieuw is. Conflicten worden in deze benadering gezien als voortkomend uit de verschillende
betekenissen die mensen toekennen aan gebeurtenissen in hun leven. Ieder mens creëert
als het ware zijn eigen werkelijkheid en baseert zijn of haar gedrag ook op die constructie
van de werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de
werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift en op die manier ontstaat er
ruimte voor ander (conflictvrij) gedrag.

Doelgroep
Deze training is gericht op mediators die zich de uitgangspunten en interventies van de
narratieve mediation eigen willen maken. Narratieve mediation leert je met een andere bril
naar conflicten kijken. Narratieve mediation is vooral geschikt als de inzet van betrokkenen is
een verstoorde relatie op de lange termijn te herstellen.

Inhoud van de training
Doel is deelnemers vertrouwd te maken met de filosofie die de basis is van deze oriëntatie
op mediation (het sociaal constructionisme) en om te laten zien welke interventies typerend
zijn voor de narratieve mediation. De training is praktisch van opzet en er is ruimschoots de
gelegenheid onder begeleiding van twee ervaren trainers die in de praktijk met narratieve
mediation werken, de technieken te oefenen.

Voorbereiding en aanpak van de training
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal constructionisme
Narratieve Mediation
Uitgangspunten
Methodiek
Technieken
Voorbeelden (demonstratie)
Oefeningen

Permanente Educatie MfN
Deze training levert u de volgende PE punten op: 6 PE, categorie 1a

Open inschrijving
De training duurt een dag (twee dagdelen). 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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Narratieve Mediation
PROGRAMMA
Verdiepingstraining
Ochtendprogramma
10.00 - 10.15 : welkom / bespreking totale programma en leerdoelen van de ochtend
10.15 - 10.45 : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen met dit
`
onderwerp / vaststellen rode draden en leerdoelen
10.45 - 11.15 : inleiding: sociaal constructionionisme, narratief constructivisme.
11.15 - 11.45 : oefening: van narratief dilemma naar narratieve oplossing
11.45 - 12.00 : PAUZE
12.00 - 12.45 : voortzetting oefening: van narratief dilemma naar narratieve oplossing
(inclusief nabespreking, feedback, vertazling naar de eigen praktijk)
12.45 - 13.00 : oogst van de ochtend
13.00 - 13.45 : LUNCH
Middagprogramma
13.45 - 13.55 : bespreking middagprogramma en leerdoelen van de middag
13.55 - 14.20 : inleiding: cognitieve en associatieve invalshoeken in Narratieve Mediation
14.20 - 15.20 : oefeningen en (eigen) casuïstiek
15.20 - 15.30 : PAUZE
15.30 - 16.30 : voorzetting oefeningen en (eigen) casuïstiek
16.30 - 17.00 : bespreking verdere mogelijkheden, zoals: proefmediations / supervisie en
consultatie / oogst van de vaardigheidstraining / individueel praktijkplan /
evaluatie / uitreiking certificaten
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