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Introductie
Arbeidsmediation is een specialisatie binnen het vak mediation waarbij extra
gereedschap onontbeerlijk is. Deze korte workshop over arbeidsmediation
bevat interactieve werkvormen, pragmatische theorie en veel praktijkvoorbeelden met het onderstaande hoofddoel:
Bewustwording van extra knowhow die je nodig hebt als arbeidsmediator
Focus van de workshop
Deze workshop is een inkijk in de 4-daagse specialisatie opleiding van Merlijn:
praktische aandachtspunten in de voorfase, conflict gerelateerd ziekteverzuim,
exit, omgaan met machtsverschillen en andere bijzondere dynamieken in
arbeidsmediation en groepsmediation.
Doelgroep
De workshop is bedoeld voor mediators die hun professionaliteit als arbeidsmediator willen vergroten of overwegen om arbeidsmediator te worden.
Inhoud van de training
Zie hieronder het programma waarin de onderwerpen zijn weergegeven die
behandeld worden in deze workshop.
Trainers
De heer mr E. Krens & Mevrouw mr D.G.M. de Grave-Verkerk.
Technische ondersteuning
De technische ondersteuning zal worden uitgevoerd door Jelle Liebrecht,
medewerker van de backoffice van Merlijn Groep.
Telefoonnummer: 073 532 3582
e-mail: info@merlijngroep.nl
Kosten
De kosten voor de workshop bedragen € 50,-. Indien
u ook de 2 MfN PE punten wil ontvangen betaalt u
€ 75,-. Al onze trainingen zijn BTW vrijgesteld.
Mocht u na het volgen van de workshop dermate geïnspireerd zijn geraakt om
de gehele training arbeidsmediation te volgen (klik voor meer informatie)
ontvangt u 50 of 75 euro korting (het inschrijfbedrag dat u heeft betaald
voor de workshop) op de volledige training!
Uitnodiging workshop
Circa 60 minuten voorafgaand aan de workshop zal elke deelnemer een
uitnodigingslink voor het programma Zoom ontvangen.
We vragen iedereen om Zoom ruim van te voren te installeren zodat eventuele
problemen tijdig verholpen kunnen worden. Zoom kan gedownload worden
door HIER te klikken. De bovenste optie ‘Zoom Client for Meetings’ is de
gewenste variant.
Voor verdere uitleg omtrent het downloaden of de uitnodigingslink kan de
meegestuurde handleiding omtrent Zoom worden doorgenomen.
Tevens kunt u gebruik maken van de instructievideo voor Merlijn cursisten.
Deze kunt u bereiken door HIER te klikken.
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Programma
Er is gedurende de workshop veel ruimte voor het stellen van vragen.


Welkom en start



Overzicht onderwerpen workshop



Aandachtspunten arbeidsmediation in de voorfase



Aandachtspunten conflict gerelateerd ziekteverzuim



Aandachtspunten exit-mediation



Omgaan met machtsverschillen en weerstanden



Werkvormen groepsmediation



Afronding
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