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Visie en uitgangspunt
In een bemiddeling ontmoeten we familieleden in een lastige levensfase, op crisismomenten
of in gestagneerde situaties en relaties. Heftige emoties, verlieservaringen, kwetsuren zijn bij
alle partijen aanwezig. In deze context wordt een bemiddelaar gevraagd om samen met
betrokkenen te zoeken naar leefbare regelingen en afspraken. De vraag is dan hoe
vastliggende patronen en reacties doorbroken kunnen worden en hoe een dialoog tot stand
kan komen. Het gaat daarbij niet om het oplossen van conflicten of om herstel. We vertrekken
eerder van de aanname dat conflicten onoplosbaar kunnen zijn en dat verschillende
standpunten niet altijd verzoenbaar zijn. Vanuit een dergelijke positie wordt het mogelijk om
verschil te verdragen en te zoeken naar haalbare afspraken.
In deze opleiding worden een theoretisch raamwerk en methodieken aangereikt. Er wordt
aandacht besteed aan attitude en houdingsaspecten van een bemiddelaar in familiezaken.

Voor wie
Voor degenen die de basisopleiding Bemiddeling en mediation met goed gevolg doorlopen
hebben. Ook deelnemers die een vergelijkbaar certificaat kunnen voorleggen zijn welkom.
Mensen die geïnteresseerd zijn in de methodiek van bemiddelen in familiezaken kunnen
inschrijven, mits zij praktijk kunnen voorleggen.

Inhoud
Bemiddelen gebeurt niet in een vacuüm. Het is onder andere belangrijk om wettelijke
begrenzingen en mogelijkheden te kennen. We behandelen allereerst kaders van het
familierecht en de werking van familierechtbanken.
Wanneer partners scheiden, is een heel netwerk betrokken. Het proces wat partners tot expartners maakt is grillig en zit vaak vol verwijten. Vragen als wie verantwoordelijk of schuldig
is, wie het meeste gekwetst is, maken het vinden van een regeling niet evident. Hoe kan je als
bemiddelaar uit deze strijd blijven en recht doen aan de verschillen in tempo, positie en verhaal
van elk.
Bemiddelen in ouderschapsregelingen verschilt van andere vormen van bemiddelen omdat
het gaat over ouder-kindrelaties. Dit is een bijzonder intieme en existentiële relatie, en

daardoor delicaat, waarden-bepaald en sterk emotioneel beladen. We richten op de
complexiteit van ouderschap na scheiding. We trainen op zowel het bemiddelen tussen ouders
als op het spreken met de kinderen.
Een bemiddelaar in familiezaken wordt ook ingeschakeld bij ruzies en breuken in families,
zoals erfeniskwesties, conflicten tussen (groot)ouders en (klein)kinderen, onenigheid tussen
broers en zussen. De lange geschiedenissen vol negatie en lastervaringen spelen hier een
belangrijke rol en vragen van de bemiddelaar een standvastige houding. We trainen op
methoden om uit de zuigkracht van vele gefixeerde verhalen te blijven en oefenen in het
taxeren van de minimaal haalbare mogelijkheden.
De laatste dag focust op de persoon van de bemiddelaar, middels praktijkgerichte oefeningen
en rollenspelen. Houdingsaspecten en specifieke leerpunten worden daarbij onder de loep
genomen.

Werkwijze
De theoretische invalshoeken worden vertaald naar de praktijk van deelnemers.
Methodische handvatten worden ingeoefend. Casuïstiek en praktijkvragen kunnen
ingebracht worden. Naast oefeningen, rollenspelen wordt de theorie inzichtelijk gemaakt
middels videomateriaal.

Evaluatie
Deelnemers worden geëvalueerd middels literatuuropdrachten, hun deelname en inbreng
tijdens de opleiding en hun reflectieverslag. Feedback op persoonlijke leerdoelen is een
rode draad in deze opleiding.
Bij het afsluiten van deze 11-daagse opleiding wordt door het instituut een certificaat
uitgereikt. Dit kan, voor al diegene die een erkenning overwegen, gebruikt worden als
noodzakelijke bouwsteen voor hun aanvraag.

Toelatingsvoorwaarden
1. Bereid zijn om casuïstiek in te brengen en het geleerde toe te passen.
2. Het hebben of kunnen ontwikkelen van een bemiddelingspraktijk.
3. In staat zijn deel te nemen aan alle opleidingsdagen.

4. In bezit zijn van een diploma hoger of universitair onderwijs en/of relevante
praktijkervaring kunnen voorleggen.
5. Certificaat basismodule bemiddeling kunnen voorleggen.

Procedure
Indien u zich kandidaat wil stellen voor de specialistische opleiding Bemiddelen in familiezaken
kunt u zich aanmelden via de website. Op basis van deze gegevens gebeurt een eerste
screening.
Wanneer u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden wordt u op een kandidatenlijst geplaatst.
Uit de kandidaten wordt een groep van minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers
samengesteld.

