PROVOCATIEVE MEDIATION
Verdiepingstraining

Provocatieve Mediation
Introductie
De volgende belangrijke vooronderstellingen liggen aan de uitdagende stijl ten grondslag.
1. Mensen zijn veerkrachtiger dan ze lijken.
2. Mensen lachen gauwer dan je denkt.
3. Uitdaging schept een band.
4. Als je een ezel vooruit wilt laten lopen, moet je aan zijn staart trekken.
5. Als niemand structuur aanbrengt, doen partijen het zelf wel.
6. Zijpaden en omwegen leiden tot de kern.
Als u deze vooronderstellingen uitdagend genoeg vindt, bent u meer dan welkom.

Doelgroep
Deze verdiepingstraining is ontwikkeld voor de mediator die zijn toolkit wil uitbreiden met een
meer ‘uitgesproken´ stijl, waarbij men nadrukkelijk en verantwoord aanwezig is.

Inhoud van de training
Bij heftige gevoelens met een emotionele en relationele lading, laten partijen moeilijker hun
(onwrikbare) standpunten, de schuldvraag en het verleden los.
De uitdagende methode wakkert de zelfredzaamheid van ´onderliggende´ partijen aan. Het
maakt koude conflicten weer warm. De menselijke geest komt in beweging als deze wordt
uitgedaagd met humor en op basis van echt contact. Voor de deelnemers aan de training
wordt het Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom van het uitdagend mediaten duidelijk. Maar
vooral ook wat het niet is.

Voorbereiding en aanpak van de training
Aan de hand van theorie, afgewisseld met oefeningen, worden de basisprincipes én
technieken van uitdagend mediaten verhelderd.
Er is kennisoverdracht, elementaire vaardigheidstraining en hopelijk een begin van een
passende attitudevorming. Op kennisniveau gaat het om achtergronden, basisformule en
principes. Op vaardigheidsniveau wordt nagegaan wanneer deze manier past in het
mediationtraject.
Voor aan de training wordt aan de deelnemers een vragenlijst voorgelegd. Dat geeft een
indicatie van iemands voorkeur voor een conflictstijl, invloedsfeer, communicatiepatroon en
houdingsaspect. Gevraagd wordt na te denken over lastige (liefst mislukte!) mediations. De
deelnemers hoeven zich niet specifiek op de vaardigheidstraining voor te bereiden.

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
Provocatieve Mediation
Vaardigheidstraining

Dag 1
Ochtendprogramma
10.00 - 10.15: welkom/bespreking programma
10.15 - 10.30: kennismaking deelnemers/inventarisatie persoonlijke ervaringen met dit
onderwerp/ leerdoelen
10.30 - 11.30: inkadering: achtergronden, basisformule, principes en vooronderstellingen
en ‘huiswerk’.
11.30 - 11.45: pauze
11.45 - 12.45: oefeningen enkele basistechnieken
12.45 - 13.00: oogst van de ochtend
13.00 - 13.45: lunch

Middagprogramma
13.45 - 14.00: bespreking middagprogramma
14.00 - 14.30: inleiding mediaton en uitdagende stijl: werkmodel
14.30 - 15.30: oefening uitdagend mediation en nabespreking
15.30 - 15.45: pauze
15.45 - 16.45: voortzetting Mediationoefening
16.45 - 17.00: nabespreking en vervolg: invulling eventueel terugkommoment
Terugkommoment:
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Uitwisselen ervaringen
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