MACHT EN ONMACHT IN MEDIATIONS
Specialisatietraining
Specialisatietraining

Macht en onmacht in mediations
Introductie
Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een
mediation. Niet ingrijpen kan leiden tot dermate onevenwichtige onderhandelingsresultaten
dat zij indruisen tegen de ethiek van de mediator.
Wel ingrijpen kan tot gevolg hebben dat de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator
in het geding komen. Een goede balans vinden is dus noodzakelijk.

Doelgroep
Macht en onmacht(beleving) van partijen en van de mediator speelt in vrijwel iedere
mediation. De beleving van die macht en onmacht, de vooronderstellingen en de (niet
vervulde) verwachtingen van de ander die daarmee samenhangen is voor vele partijen de
kern van het conflict. Deze specialisatietraining is met name ontwikkeld voor (MFN)
mediators die zich regelmatig geconfronteerd zien met machtsverschillen tussen de partijen
en hun eigen onmacht dat patroon te doorbreken; die hun eigen blik op macht en onmacht
willen verruimen en hun interventiemogelijkheden vanuit dit perspectief willen vergroten.

Inhoud van de training
Het ontdekken van de eigen interventiemogelijkheden staat bij deze vaardigheidstraining
centraal. De deelnemer wordt begeleid in het ontdekken of hertoetsen van zijn eigen
opvatting over machtsverschillen en in het maken van een keuze uit de diverse
instrumentaria. Maatwerk staat voorop: de deelnemers kunnen tevoren hun eigen casus en
vragen aan de trainer toe te sturen. Die vragen en casus worden in de training verwerkt.

Voorbereiding en aanpak van de train
Drie weken voor de training ontvangen de deelnemers informatie ter bestudering vooraf (ca
2-3 uren voorbereidingstijd). Er wordt interactief getraind met concrete feedback aan de
individuele deelnemers. Theorie en praktijk worden steeds met elkaar verbonden: vanuit de
praktijk (casus, oefeningen en rollenspelen) wordt theorie aanschouwelijk gemaakt; theorie
wordt in de praktijk getoond en geoefend. Praktische toepasbaarheid van inzichten en
vaardigheden voor de individuele deelnemers staat centraal.

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: zie hierachter het programma). Voor actuele data
verwijzen wij u naar onze website.
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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
Macht en Onmacht in mediations
Specialisatietraining

Ochtendprogramma
09.30 - 10.00 : ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.15 : bespreking totale programma/ afspraken over de training en huishoudelijke
afspraken
10.15 - 11.00 : kennismaking en persoonlijke ervaringen met macht en onmacht/
vaststellen persoonlijke leerdoelen /
11.00 - 11.15 : bronnen van macht / ontstaan van machtsverschillen / gevolgen
van machtsverschillen/ relatie met behoeften en belangen
11.15 - 11.45 : oefening: waarnemen en benoemen van macht- en onmachtrelaties
11.45 - 12.00 : Pauze
12.00 - 13.00 : oefening: bewust worden en benoemen eigen verantwoordelijkheid voor
macht en onmacht(beleving) van mediator en van partijen
13.00 - 13.45 : Lunch

Middagprogramma
13.45 - 14.25 :
14.25 - 15.10 :
15.10 - 15.20 :
15.20 - 16.30 :
16.30 - 17.00 :

MED17

interventiesystemen bij de diverse soorten machtsverschillen
oefenen van interventies
Pauze
oefenen van interventies/ persoonlijke stijl van interveniëren
oogst van de verdiepingstraining /verankering in de praktijk / evaluatie /
uitreiking certificaten

Macht en onmacht in mediations - Pagina 4

