SPECIALISATIEOPLEIDING
MEDIATION MET DE OVERHEID ALS
PARTIJ
Specialisatietraining

Mediation met de overheid als partij
Introductie
Mediation in overheidsgerelateerde zaken is een specialisatie. Naast de reguliere
vaardigheden is specifieke kennis onmisbaar. Hoe verhoudt de geheimhouding in mediation
zich tot de Wet openbaarheid bestuur (Wob)? Wat heeft de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) voor invloed op het mediationproces: termijnen, overige regels over
bestuursrechtelijke procedures, derdenwerking, beginselen van behoorlijk bestuur,
rechtsbescherming, mandaat, delegatie, attributie etc. Hoe zit het met
onderhandelingsruimte (bijvoorbeeld in het geval van gebonden beschikkingen) en met de
vaststellingovereenkomst in relatie tot de bestuurlijke besluitvorming. Zijn er gebieden in het
bestuursrecht waar mediation niet geschikt is als instrument voor conflictoplossing? In de
training wordt pragmatische theorie afgewisseld met oefeningen (rollenspelen met
overheidscasus). Met behulp van ervaringsgericht leren worden de deelnemers gestimuleerd
om de overheidsspecifieke kennis en vaardigheden te integreren in hun eigen mediationstijl.
Er wordt in de training ook aandacht besteed aan het fenomeen ‘toepassen van
mediationvaardigheden binnen de overheid’.

Doelgroep
Deze specialisatietraining is met name geschikt voor mediators die regelmatig betrokken zijn
bij mediationprocedures met één of meerdere overheden als partij, dan wel in dienst van de
overheid als mediator optreden. De training behandelt o.a. mandaat, beleid, wettelijk kader
en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Verder komen tijdens deze training de
verschillende onderhandelingsculturen tussen overheid en bedrijfsleven en de specifieke
valkuilen in deze mediationprocedures aan de orde.

Inhoud van de training
Verbetering van de individuele bemiddelingsvaardigheid staat bij de training centraal.
Concrete leerdoelen zijn het beter leren kennen van de eigen vaardigheden en
verbeterpunten (de groep heeft daarbij een ondersteunende functie), vertrouwd raken met
de specifieke valkuilen in mediationprocedures waarbij overheden zijn betrokken en het
daarmee adequaat kunnen omgaan.

Voorbereiding en aanpak van de training
Drie weken voor de training wordt aan de deelnemers informatie toegestuurd, waaronder het
boek ‘Met de overheid om tafel’ van Dick Allewijn. De deelnemers dienen zich op de training
te hebben voorbereid door bestudering van dit boek. De trainingsdagen zijn zo opgebouwd
dat eerst een theoretisch deel behandeld wordt waarna telkens een oefening volgt. De
theorie wordt zo aan de hand van een oefening in praktijk gebracht. Hierbij worden alle
deelnemers in telkens verschillende rollen in de gelegenheid gesteld hun individuele
leerdoelen te bereiken en vervolgens weer nieuwe te kiezen. Gezamenlijke en individuele
oefening staan centraal, waarbij voortdurend feedback wordt gegeven door de trainer en
door de deelnemers aan elkaar. Na elke oefening wordt kort geëvalueerd.

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 met de overheid als partij
Specialisatietraining
Ochtendprogramma
10.00 - 10.10 : welkom / bespreking totale programma en leerdoelen van de ochtend
10.10 - 10.45 : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen met dit
onderwerp / vaststellen rode draden en persoonlijke leerdoelen / afspraken
over de training en huishoudelijke afspraken
10.45 - 11.30 : fasering mediationproces in relatie tot bestuurlijke besluitvorming (+ model
inhoud-relatie-principes)
11.30 - 11.45 : Pauze
11.45 - 12.50 : inleiding voorbereidings- en openingsfase in overheidsgerelateerde zaken
(met o.a. derdenwerking, termijnen, Wob, mandaat, tussentijdse verslagen)
13.00 - 13.45 : Lunch

Middagprogramma
13.45 - 14.15 : film mediation naast rechtspraak (in bestuursrecht), interne mediation,
vaststellingsovereenkomst
14.15 - 15.15 : oefening: openingsfase en exploratiefase
15.15 - 15.30 : Pauze
15.30 - 15.45 :
15.45 - 16.15 :
16.15 - 16.45 :
16.45 - 17.00 :
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opstapoefening belangen
inleiding belangen
oefening doorvragen naar belangen in overheidsgerelateerde zaken
losse eindjes, evaluatie, certificaten, oogst van de dag
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