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Mediation 
Masterclasses 

Al jaren beoordeeld met een 8,5!

1. De (psycho)dynamiek in het conflict
donderdag 15 mei 2008  - NH Hotel Schiphol
vrijdag 14 november 2008 - Jaarbeurs Utrecht

2. Het systeem in conflict
donderdag 22 mei 2008  - NH Hotel Schiphol
vrijdag 21 november 2008 -  Jaarbeurs Utrecht

3. Persoonlijkheidsproblematiek en mediation 
donderdag 29 mei 2008   - NH Hotel Schiphol
vrijdag 28 november 2008 -  Jaarbeurs Utrecht

18

18 punten, categorie 1A

voor de hele cursus

(beroepsvaardigheden)

hele cursus



KIJK OP WWW.VERMANDE.NL

Bestemd voor:

• Mediators

• Advocaten, notarissen

en accountants die als

mediator geregistreerd

staan

• Leden van de

rechterlijke macht

Onder enthousiaste 
leiding van:

mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt

Gecertificeerd NMI-mediator

Psychiater / psychotherapeut

de Beurs Booij Zuijderhoudt

Maatschap voor procesbegeleiding en

mediation

Voorschoten

drs. Ineke Booij

Gecertificeerd NMI-mediator

Psychiater / psychotherapeut

de Beurs Booij Zuijderhoudt

Maatschap voor procesbegeleiding en

mediation

Voorschoten



Wilt u als mediator succesvoller zijn? En uw mediations beter laten verlopen?

Tijdens de masterclasses leert u problemen in mediation herkennen en hier op een

adequate manier op inspelen. U kunt zich inschrijven voor deze drie masterclasses:

Masterclass 1: De (psycho)dynamiek in het conflict; wanneer conflicten vastlopen

en betrokkenen het de mediator lastig maken. U leert bepaalde patronen sneller

herkennen en van de juiste interventie te voorzien. Daardoor kunt u de mediation

beter van te voren op zijn kansen inschatten en soepeler laten verlopen. Maar u

krijgt vooral meer overzicht over en plezier in het proces van mediation.

Masterclass 2: Het systeem in conflict; over dynamiek in groepen, systeemfactoren

en sekseverschillen. Na deze masterclass bent u beter in staat om te gaan met

lastige, ogenschijnlijk onbegrijpelijke processen in de mediaton. U leert systemen

herkennen en deze kennis toe te passen in de praktijk.

Masterclass 3: Persoonlijkheidsproblematiek en mediation

U krijgt meer zicht op de karaktertrekken van partijen. In deze masterclass leert u

veel voorkomende persoonlijkheidsproblematiek herkennen en u leert hoe u met

vastzittend en escalerend gedrag kunt omgaan. Door het interactieve karakter

krijgt u meer inzicht in disfuntionele relatiepatronen, maar ook in uw eigen

moeilijke trekjes.

U kunt zich voor iedere masterclass afzonderlijk inschrijven. Indien u zich

gelijktijdig voor meer dan één masterclass inschrijft, ontvangt u een aantrekkelijke

korting van € 150,- op de tweede en derde masterclass.

Mediation



Naarmate een zekere mediation vordert, worden de partijen vriendelijker maar

onbeweeglijker. De mediator merkt dat hij steeds harder moet - en gaat - trekken.

Pas bij nadere analyse van het conflict ontdekt de mediator in de oude valkuil van

zijn reddersfantasie te zijn gestapt. Wanneer hij meer afstand neemt, ziet hij de

neiging tot afhankelijk gedrag van de ene partij, en het onderliggende

autoriteitsconflict van de andere, en is hij weer in staat partijen zelf een

vruchtbaar proces te laten onderhouden.

Doel van deze masterclass

Over de soorten conflicten en conflictpartijen die de mediation vast doen lopen of

bij de mediator deze gevoelens doen ontstaan, gaat deze masterclass. Het doel is

bepaalde patronen sneller te leren herkennen en van de geëigende interventies te

voorzien, en daarmee mediations beter van tevoren op hun kansen te kunnen

inschatten, soepeler te laten verlopen en vooral: de mediator meer overzicht over

en plezier in het proces van de mediation te geven.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• conflict als belang

• een vastloper: hoe herken je het en wat doe je ermee?

• het Relationele Kern Conflict bij mediator én partijen

• destructieve interactiepatronen en dynamiek

• grenzen bewaken, geduld en toch van ophouden weten

donderdag 15 mei 2008 • NH Hotel Schiphol
vrijdag 14 november 2008 • Jaarbeurs Utrecht

De (psycho)dynamiek in het conflict
Wanneer conflicten vastlopen en betrokkenen het de mediator lastig maken

6

6 punten, categorie 1A

Dag 1

(beroepsvaardigheden)
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09.00 - 09.30 Ontvangst

09.30 - 11.00 Vastlopers: een kritische blik op de dagelijkse mediationpraktijk

- conflict als belang

- de blinde vlek

- een vastloper: hoe herken je het en wat doe je ermee?

11.00 - 11.15 Pauze

11.15 - 12.00 Mediation en het innerlijk conflict I

- dynamiserende factoren

- destructieve interactiepatronen

- persoonlijke conflictstijlen

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Mediation en het innerlijk conflict II

- het Relationele Kern Conflict bij mediators en partijen

- grenzen bewaken, geduld en toch van ophouden weten

- de ‘psychohygiëne’ van de mediator zelf

14.30 - 15.00 Pauze

15.00 - 17.15 Casuïstiek

- wat voor interactiepatroon?

- welke persoonlijke conflictstijlen?

- wat is het Relationele Kern Conflict?

- wat gebeurt er met de mediator?

17.15 Afsluiting

Programma



Systemen, (kleine) groepen, gedragen zich ook in conflicten volgens vaste wetten

en patronen. Het draait om zaken als sekseverschillen, de rangorde in de groep,

rivaliteit en herkomst. Over de invloed van groepdynamische en systeemfactoren

én sekseverschillen in mediations gaat deze masterclass.

Doel van deze masterclass

Doel van deze masterclass is de mediator beter toe te rusten voor het omgaan

met lastige, ogenschijnlijk onbegrijpelijke processen in de mediation. U leert

systemen herkennen en deze verworven kennis toe te passen tijdens mediations.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• systeemgrenzen

• groepsdynamiek

• seksespecifiek gedrag

De opbouw van deze masterclass is als volgt:

• ’s morgens twee delen theorie, een deel praktijk

• ’s middags ligt de verhouding andersom

donderdag 22 mei 2008 • NH Hotel Schiphol
vrijdag 21 november 2008 • Jaarbeurs Utrecht

Het systeem in conflict
Over dynamiek in groepen, systeemfactoren en sekseverschillen

Dag 2

6

6 punten, categorie 1A
(beroepsvaardigheden)
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09.00 - 09.30 Ontvangst

09.30 - 10.30 Een systeemtheoretische visie op conflict
- het gezin als model
- macht in relaties
- congruentieregels van triades
- systeemgrenzen

Groepen in conflict
- groepsdynamiek, o.a. bij meer partijen

10.30 - 11.00 Weerstanden tegen mediation binnen het systeem
- verschillende vormen van weerstand
- wat kunt u doen?

11.00 - 11.15 Pauze

11.15 - 12.00 De praktijk
- door de cursusleiding verzorgde casuïstiek

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 De praktijk
- door de cursusleiding verzorgde casuïstiek

14.00 - 14.30 Sekseverschillen en mediation
- seksespecifiek conflictgedrag?
- wat de sekse van de mediator ertoe doet
- seksespecifieke opvattingen over professioneel gedrag

14.30 - 15.00 Pauze

15.00 - 17.15 De praktijk
- door de cursusleiding verzorgde casuïstiek

17.15 Afsluiting

Programma



In conflictsituaties laten mensen zich meestal niet van hun beste kant zien. Als

spanningen maar hoog genoeg oplopen, kan iedereen uitgesproken dwingend

gedrag vertonen: onredelijk en eisend zijn en alleen nog uit op eigen gewin. Ook

als het de mediator lukt om het conflict wat te de-escaleren, blijven partijen vaak

moeilijk gedrag vertonen. Dit brengt de voortgang van de mediation in gevaar. De

aard en intensiteit van dit moeilijke gedrag hangen uiteraard samen met de

persoonlijkheid van de deelnemers en met hun onderlinge relatie. Hoe kunt u als

mediator zicht krijgen op de lastige karaktertrekken van partijen en op

disfunctionele relatiepatronen? Hoe kunt u met het verworven inzicht uw gedrag

zo vormgeven, dat deze de mediation in positieve zin beïnvloedt?

Opzet masterclass: praktijkgericht en interactief

U leert veel voorkomende persoonlijkheidsproblematiek herkennen en u leert hoe

u met vastzittend en escalerend gedrag tijdens een mediation om kunt gaan. Door

het interactieve karakter van de masterclass krijgt u niet alleen meer zicht op

disfunctionele relatiepatronen, maar ook op uw eigen “moeilijke” trekjes.

donderdag 29 mei 2008 • NH Hotel Schiphol
vrijdag 28 november 2008 • Jaarbeurs Utrecht

Persoonlijkheidsproblematiek en mediation
Meer zicht op de (lastige) karaktertrekken van partijen

Dag 3

6

6 punten, categorie 1A
(beroepsvaardigheden)
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09.00 - 09.30 Ontvangst

09.30 - 11.00 Persoonlijkheidsstijlen en -kenmerken I
- lastige mensen en persoonlijkheidsproblematiek
- type gedragspatronen
- psychodynamiek van conflictgedrag

11.00 - 11.15 Pauze

11.15 - 12.00 Persoonlijkheidsstijlen en -kenmerken II
- technieken om conflictescalatie terug te dringen
- het vinden van de juiste aanpak
- hoe zit u zelf in elkaar en welke vaardigheden hebt u nodig?

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 De praktijk
U krijgt hier de mogelijkheid om uw eigen casuïstiek in te brengen
en in kleine groepjes uit te werken. Geef een voorbeeld van een
mediation waarbij u erg het gevoel had dat het bleef hangen op
persoonlijkheidstrekken van een of beide partijen. Hoe had u het
anders aan kunnen pakken? En hoe handhaaft u uw eigen
neutraliteit?

14.30 - 15.00 Pauze

15.00 - 17.15 Rollenspel met analyse
U past meteen uw verworven mediationvaardigheden toe tijdens
de door de docenten ingebrachte rollenspellen. Vervolgens krijgt u
leerzame feedback van de cursusleiding en uw collega’s.

17.15 Afsluiting

Programma



Organisatie
Vermande Studiedagen

Data en locaties
1. De (psycho)dynamiek in het conflict

donderdag 15 mei 2008 - NH Hotel Schiphol
vrijdag 14 november 2008  - Jaarbeurs Utrecht

2. Het systeem in conflict
donderdag 22 mei 2008 - NH Hotel Schiphol
vrijdag 21 november 2008 - Jaarbeurs Utrecht

3. Persoonlijkheidsproblematiek en mediation
donderdag 29 mei 2008 - NH Hotel Schiphol
vrijdag 28 november 2008 - Jaarbeurs Utrecht

Kosten
€ 695,- exclusief btw, per persoon, per 
masterclass, inclusief catering en uitgebreide
documentatie.

Korting
Bij inschrijving voor twee masterclasses,
betaalt u slechts € 1240,-, een korting van € 150,-.
Voor drie masterclasses betaalt u € 1785,-,
een korting van € 300,-.

Aanmelding
U kunt zich als volgt aanmelden:
• per post, Vermande Studiedagen

Postbus 19503, 2500 CM Den Haag
• per fax (070) 799 98 85
• per e-mail da@vermande.nl
• via www.vermande.nl

Direct na aanmelding ontvangen de deelnemers
een bevestiging van inschrijving en een factuur.
Circa 10 dagen voor de bijeenkomst worden een
deelnemerskaart en een routebeschrijving
toegezonden.

Op al onze leveringen zijn de algemene leverings-
voorwaarden van Sdu Uitgevers van toepassing.
Meer informatie hierover:
www.sdu.nl/leveringsvoorwaarden.

Annulering
Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u,
uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen u
daarvoor € 75,- exclusief btw, administratie-
kosten in rekening. Bij annulering binnen drie
weken voor de datum van de bijeenkomst
brengen wij u het volledige tarief in rekening, ook
wanneer de aanmelding binnen deze periode
heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is het altijd
mogelijk een plaatsvervang(st)er, in het bezit van
uw deelnemerskaart, te laten deelnemen.

Inlichtingen
Inhoudelijke informatie
drs. Marlies Doeven
Congresmanager
Telefoon (070) 378 95 33

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
Telefoon (070) 378 99 61

Wijzigingen voorbehouden
De organisatie behoudt zich het recht voor
programma- en/of locatiewijzigingen aan te
brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan
de bijeenkomst over eventuele wijzigingen
geïnformeerd, voor zover deze tijdig bekend zijn
bij de organisatie.

Uw adresgegevens 
Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering
van de (abonnements)overeenkomst en om u van
informatie te voorzien over Sdu Uitgevers bv en
zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Als u
geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit
schriftelijk melden aan Sdu Klantenservice,
Postbus 20014, 2500 EA Den Haag.

Vermande Studiedagen is een handelsnaam van 
Sdu Uitgevers bv.

Vermande Studiedagen



Naam organisatie

Afdeling

Postbus / straat

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Datum Handtekening

Naam deelnemer(s)

Naam m/v

Functie E-mail

Ik meld mij aan voor:

VOORJAAR: gehele cursus 15 mei 2008 (Q2184) 22 mei 2008 (Q2185) 29 mei 2008 (Q2186)

NAJAAR: gehele cursus 14 november 2008 (Q2190) 21 november 2008 (Q2191) 28 november 2008 (Q2192)

Naam m/v

Functie E-mail

Ik meld mij aan voor:

VOORJAAR: gehele cursus 15 mei 2008 (Q2184) 22 mei 2008 (Q2185) 29 mei 2008 (Q2186)

NAJAAR: gehele cursus 14 november 2008 (Q2190) 21 november 2008 (Q2191) 28 november 2008 (Q2192)

Naam m/v

Functie E-mail

Ik meld mij aan voor:

VOORJAAR: gehele cursus 15 mei 2008 (Q2184) 22 mei 2008 (Q2185) 29 mei 2008 (Q2186)

NAJAAR: gehele cursus 14 november 2008 (Q2190) 21 november 2008 (Q2191) 28 november 2008 (Q2192)

U krijgt van ons een factuur voor het verschuldigde bedrag.

JA ik meld mij/wij melden ons aan voor (één van) de Mediation Masterclasses

1. De (psycho)dynamiek in het conflict op donderdag 15 mei 2008 of vrijdag 14 november 2008

2. Het systeem in conflict op donderdag 22 mei 2008 of vrijdag 21 november 2008

3. Persoonlijkheidsproblematiek en mediation  op donderdag 29 mei 2008 of vrijdag 28 november 2008

59
35

M
M

8
0

1Fax deze aanmeldingskaart naar (070) 799 98 85 of stuur deze aanmeldingskaart naar:
Vermande Studiedagen, Postbus 19503, 2500 CM Den Haag.

Aanmelden kan ook via www.vermande.nl

A A N M E L D I N G S K A A R T
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