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Officieel MFN-erkend mediator - 1 maand 

 
 
In veel situaties is mediation niet meer weg te denken uit het (bedrijfs)leven. Steeds vaker huren bedrijven mediators in om tot 
overeenstemming te komen bij een conflict. Vaak is het verstandiger om een mediator in te huren, dan een conflict in de rechtbank te laten 
voorkomen. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is om als mediator de betrokken partijen bij elkaar te brengen. Er worden hoge eisen gesteld 
aan de kennis en vaardigheden van de mediator. Deze Mediation opleiding biedt u een compleet overzicht van alle aspecten van mediation. U 
vergaart relevante kennis en vaardigheden en ontwikkelt zich tot een professionele mediator, die succesvol en doelgericht ondersteunt bij 
bemiddeling in diverse conflict-situaties. U kunt zich na afronding van deze opleiding aanmelden voor registratie als MfN-registermediator . 

 
 
Officieel erkend door het MfN 
Deze opleiding is officieel erkend door de 

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en biedt een 

uitstekende voorbereiding op de kennistoets en de 

vaardighedentoets van de MfN. Deze toetsen 

vormen zeer belangrijke stappen op weg naar 

registratie als MfN-registermediator. 

 
Doelgroep 
Heeft u een bemiddelende rol bij conflictsituaties 

en wilt u zich verder bekwamen in mediation? 

Dan is deze opleiding erg interessant voor u. 

Zeker voor HR-professionals, (juridisch) adviseurs, 

vertrouwenspersonen en coaches kan deze oplei- 

ding erg leerzaam zijn. 
 
 
 

Doel en opzet 
In dit programma leert u de fases van een 

mediationproces kennen. U verdiept u in de 

psychologie van conflicten en u bekijkt de 

juridische aspecten van mediation. Ook gaat u aan 

de slag met de vaardigheden van een mediator. Zo 

leert u hoe u kunt motiveren en hoe u op een juiste 

manier communiceert bij conflicten. Daarnaast 

leert u hoe u de voortgang van het mediationproces 

bewaakt en afrondt en ontwikkelt u de vaardig-

heden om succesvolle werkrelaties op te bouwen. 

 
Het programma wordt verzorgd door docenten die 

ruime ervaring hebben als mediator. Zij begeleiden 

u bij de intensieve en inspirerende oefensessies 

tijdens de bijeenkomsten en bij de opdrachten die u 

tussen de bijeenkomsten door maakt. Zo wordt u 

tijdens de opleiding uitstekend voorbereid op de 

praktijk als professioneel mediator. Bovendien is 

ons studiemateriaal altijd actueel en sluit dit perfect 

aan op de exameneisen. Daarnaast vindt u alles wat 

u nodig heeft voor uw studie in onze moderne online 

leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, 

opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u 

communiceren met uw medestudenten en docent. 

Vooropleiding 
Er wordt uitgegaan van een vooropleiding op HBO 

niveau en relevante werkervaring. 

 
Voorbereiding en studiebelasting 
Ongeveer 2/3 uur per blok 

 
Diploma 
U ontvangt het Match-it diploma ‘Leergang 

Mediation (MFN)’. Met dit diploma bent u terdege 

voorbereid op een officiële MfN-registratie. Deze 

registratie bewijst dat u een gekwalificeerde medi-

ator bent die aan de kwaliteitseisen voldoet van 

Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Dat houdt in 

dat u een erkende mediationopleiding gevolgd 

heeft, u uw kennis en vaardigheden middels 

permanente educatie continu op peil houdt en u de 

werkwijze aanhoudt die vastgelegd is in het 

mediationreglement. 

	

Kosten                              
De kosten bedragen  €2.500 btw vrijgesteld inclusief 
literatuur  en trainingsmap. 

 

 



Programma 

BLOK I 

• Kennismaking met mediation                                   
• Eigenschappen van de mediator                               
• Competenties van de mediator                                 

• Basishouding van de mediator                                  
• Ezelsbruggetjes                                                 
• Voorwaarden voor mediation                                               
• Opening                                                                    
• Vormen van conflictoplossing                                  
• Technieken (1)                                                          
• Piramide van Maslov                                                
• Assessment                                                              

 

BLOK II 

• Communicatie van de mediator                                
• Gereedschappen van de mediator                             
• Wet van wederkerigheid                                           
• Fasen van mediation (overzicht)                              
• Voorbereidingsfase                                                   

• Openingsfase                                                            
• Exploratiefase                                                           
• Draai- en categoriesatiefase                                      
• Onderhandelingsfase                                                 
• Afrondingsfase                                                         
• Afsluitingsfase                                                          

 

BLOK III 

• Communicatie van en tussen partijen                       
• Rouwcurve                                                     
• Contra-indicaties                                                      
• Escalatieladder van Glasl                                          
• Korte verdiepingspresentaties/huiswerk blok I 
• Juridische aspecten van Mediation                          
• De mediationovereenkomst                                      

• Geheimhouding                                                         
• Gedragsregels                                                            
• Mediationreglement                                                  
• Klachtenregeling                                                       
• SKM                                                                         
• Vaststellingsovereenkomst                                       
• Beëindiging van de mediation                                   
• Het MfN                                                                  
• Overig                                                                       
• Partijen, wie is partij in de mediation?                     
• Gedrag                                                                                  
• Roos van Leary                                                        
• Ruziegedrag                                                              
• Extreme vormen van gedrag                                      

• Stijlen van mediation                                                
• Gebieden van mediation                                           
• De-escalatie technieken                                            
• Marketing                                                                 
• Doorverwijzers                                                    
• Ethische dilemma’s                                                   
• NLP en Mediation                                                  
• Oefenexamen  

 
Verdiepingsdag 1 dag 
 

Voor alle vragen kunt u altijd contact opnemen met ons: 088-5330533      www.match-it.info 


