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Vanuit het hart,

 2 

Bedankt voor het downloaden 
van onze informatiegids. 

 
Heeft u naar aanleiding van deze gids vragen 

 of wilt u contact opnemen? 
 

Kijk dan op 
www.lifemediation.nl 

 
of 
 

 neem contact op via e-mail: 
info@lifemediation.nl 

 
of  
 

bel ons op: 
 +31 6 50 51 22 81 

 

https://www.lifemediation.nl
mailto:info@lifemediation.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20n.a.v.%20de%20informatiegids%20Basisopleiding%20MfN%20of%20ADR%20Registermediaor


LifeMediation.nl bestaat sinds 2014 als 

een intiem en kleinschalig opleidingscen-

trum voor Opleidingen tot MfN en ADR Re-

gistermediator. Daarnaast biedt LifeMedi-

ation onder meer de specialisatie tot MfN 

Familiemediator, Arbeidsmediator en di-

verse aanverwante en inhoudelijk trainin-

gen. 

Een kenmerk van LifeMediation is de prak-

tische insteek in de materie.  

Bij LifeMediation wordt zodanig getraind, 

dat de deelnemers de opgedane kennis en 

vaardigheden kunnen toepassen in hun 

eigen praktijk. 

Van alle deelnemers die na de basisoplei-

ding het examen hebben gedaan, is 100% 

geslaagd. 

André Tolman – eigenaar en hoofdtrainer – 

is sinds 2008 actief als schrijver en trainer 

voor diverse opleiders in Nederland. Zijn 

motto: “Vanuit het hart, met passie” is 

herkenbaar in het logo van LifeMediation 

en is absoluut terug te vinden in het en-

thousiasme waarmee bij LifeMediation de 

opleidingen tot stand gebracht zijn en 

aangeboden worden. 

Vanuit het hart, 
met passie 

Aangenaam: 
 

Dit is 
LifeMediation.nl 
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De opleiding tot MfN en ADR 
Registermediator 

MfN Register 

Het MfN Register (www.mfnregister.nl) is een 

kwaliteitskeurmerk dat sinds 2012 een autori-

teit is in Nederland onder mediators. Ingeschre-

ven staan in het MfN Register betekent dat je 

een mediator bent die kwaliteit kan leveren: je 

hebt een gedegen opleiding genoten, je hebt 

een actieve mediationpraktijk, je onderhoudt 

je kennis en vaardigheden, en je hanteert een 

correcte dossiervorming. 

Als MfN Registermediator werk je volgens door-

dachte richtlijnen en hanteer je een duidelijke 

werkwijze naar je klanten toe, afgesproken in 

een MfN Mediationovereenkomst, MfN Mediati-

onreglement en gedragsregels voor de media-

tor. 

De MfN Mediator valt onder het MfN Klacht- en 

tuchtrecht. 

Kortom: je kunt je klanten hiermee en stuk 

kwaliteit en vertrouwen bieden. 

 

 

Om je in te schrijven bij één van 
deze registers 

 Moet je een door het MfN of ADR geaccre-

diteerde opleiding volgen 

 Is er een theorietoets gehaald 

 Is er een praktijktoets gehaald 

 Is er een VOG 

ADR Register 

Het ADR Register (www.adr-register.com/nl) is 

een internationaal netwerk van mediators, con-

flictcoaches, arbiters, en onderhandelaars dat 

sinds 2011 in Nederland actief is. Er wordt ge-

sproken van ADR practioners. 

Voor een inschrijving in het ADR Register heb je 

een erkende Basisopleiding tot Mediator en mi-

nimaal twee jaar ervaring als mediator nodig. 

Een ADR mediator heeft zich te houden aan ge-

dragsregels, een duidelijke werkwijze richting 

klanten met een start- en een einddocument, 

kennis en vaardigheden worden onderhouden 

middels een PE-systeem. 

Een ADR mediator valt onder het GNG klacht- 

en tuchtrecht. 

Dus ook hier: je hebt je klanten een stuk kwali-

teit en vertrouwen te bieden. 

https://www.mfnregister.nl
https://www.adr-register.com/nl


Onze stijl 

De Trainers van LifeMediation hanteren een 

faciliterende en transformatieve stijl. De oplei-

ding wordt vanuit de praktijk gegeven en de 

deelnemers worden zodanig getraind dat zij de 

opgedane kennis en vaardigheden kunnen ge-

bruiken in hun eigen mediationpraktijk. 

LifeMediation.nl biedt een zeer complete oplei-

ding, gevuld met kennis van en over het vak 

van mediator, de vereiste theorie, maar vooral 

ook met veel aandacht voor praktische vaardig-

heden en voorbeelden met oefeningen uit de 

praktijk. 

Lifemediation biedt inzichten in communicatie-

patronen, NLP en de eigen praktijk van de me-

diator in spé. 

Practice what you preach 

De opleiding is ingericht zoals de stappen in 

een mediationproces zijn; gedurende 5 blokken 

van 2 opleidingsdagen worden de deelnemers 

stap voor stap door het mediationproces mee-

genomen, waardoor zij die stappen zelf doorle-

ven en gaan begrijpen.  

Vanaf dag 1 zit de eigen praktijk van de deel-

nemers als rode draad door de opleiding verwe-

ven. Dat betekent dat de deelnemers vanuit de 

oefeningen meteen waardevolle ervaringen, 

vaardigheden en zelfs documentatie kunnen 

meenemen, die zij meteen in hun eigen prak-

tijk kunnen inzetten. 

Het begint al bij: hoe kijk je naar jezelf als 

mediator? En hoe profileer je jezelf dan als 

mediator? 

 

Je kunt pas leren als je het be-
grijpt 

En daar is onze opleiding op ingericht. Om iets 

nieuws te kunnen leren, kan het zijn dat je 

eerst inzichtelijk moet krijgen in welke kaders 

je nu denkt en opereert. Gedurende de oplei-

ding zal steeds meer duidelijk worden dat me-

diation een heel bijzonder vak is, en dat een 

mediator goed moet opletten op de conflict-

partijen en zichzelf, maar tegelijkertijd niet de 

gebaande paden bewandelt of binnen de lijn-

tjes kleurt om het vak goed en succesvol uit te 

oefenen. 

Lifemediation brengt je daarom in blok 1 terug 

naar onbewust onbekwaam; in blok 2 naar be-

wust onbekwaam; en vervolgens in blok 3,4 en 

5 naar bewust bekwaam. 

Mediation is een heel bijzonder 
vak 

Je kunt als mediator nooit genoeg weten over 

modellen, communicatie, gedrag, structuur, 

interventietechnieken, en in sommige gevallen 

zelfs over wetten en regelgeving. Veel daarvan 

komt in onze opleiding aan bod. Echter, het is 

de taak van de mediator om het conflict bij de 

partijen te laten en enkel het gesprek erover 

te begeleiden - dit in goede banen te leiden - 

zonder je er inhoudelijk in te mengen. En dat 

maakt het zo interessant! Als mediator zit je er 

bij, je hebt regie, maar je lost niets voor par-

tijen op. 

 

“Flow in het proces is  

belangrijker dan de techniek” 



Planning van onze opleiding: 
het programma 

Om goede resultaten te kunnen bereiken en de 

deelnemers voldoende te kunnen laten leren, 

kiezen wij er bewust voor om onze opleiding in 

vijf blokken van twee dagen aan te bieden. 

Hieronder staat per blok beschreven wat er aan 

bod komt en wordt duidelijk hoe de opbouw 

van de opleiding is. Uiteraard is deze planning 

aan voortschrijdend inzicht onderhevig. Op de 

eerste opleidingsdag ontvang je een studie-

handleiding met dagindelingen van de oplei-

ding. 

De gehele opleiding bestaat voor 50% uit theo-

rie en 50% uit praktijk (oefeningen en opdrach-

ten).  

Voor de actuele planning kunt u altijd kijken in 

de opleidingsagenda op onze website. 

Blok 1: Kennismaken met mediation 

Kennismaking staat centraal en daarmee ook de 

werkafspraken en planning. Kennismaken doen 

wij niet met een standaard voorstelrondje of 

een bolletje wol. 

We belichten diverse vormen van conflicten 

beslechten en de positie van mediation in dat 

spectrum. Thomas-Killman komt voorbij om in-

zicht te krijgen in jouw eigen conflictstijl.  Er 

volgt een beschrijving van een mediationproces 

en er wordt bekeken wie er echt deelnemer 

zijn aan en wie er betrokken zijn bij een medi-

ationproces. 

Je maakt kennis met het stellen van echte vra-

gen je gaat op zoek naar het antwoord op de 

vraag: hoe ga je hier eigenlijk mee beginnen? 

Van het eerste klantcontact tot een stevig ope-

ningsstatement van de mediator. 

We onderzoeken wat een conflict is en wanneer 

mediation een optie is. Daarbij komen de theo-

rie van Glasl, diverse conflictstijlen en –

vaardigheden. 

Blok 2: Mediator staat centraal 

Na een week van huiswerk en zelfstudie zetten 

we de mediator centraal: de mediator heeft 

regie over het proces. Hoe? Door houding en 

gedrag; door kennis van de eigen kwaliteiten en 

het herkennen van die van de ander; door het 

omgaan met taal en het bieden van structuur 

en duidelijkheid. 

Dan wordt het belang van waarden en normen 

bekeken en komt de Ethiek van de mediator 

aan bod. We leren je te onderzoeken naar be-

hoeften en belangen van de conflictpartijen, en 

het oordelen van jezelf als mediator. Wat doe 

je daarmee? Breng in een mediationgesprek de 

conflictpartijen van standpunt naar belangen, 

met oefeningen als “de opening van het media-

tion gesprek” en “brainstormen en explore-

ren”. 

https://lifemediation.nl/agenda/
https://lifemediation.nl/agenda/


 

Blok 3: Communicatie en benaderingen 

Blok 3 zit goed gevuld met communicatietech-

nieken, het gebruik van taal, achterhalen van 

drogredenen. We gaan dieper in op gedrag en 

hoe daarmee om te gaan. 

In de oefeningen gaan we aan de slag met het 

uitdiepen van achterliggende behoeften en be-

langen in een conflict. Daarvoor heb je ver-

schillende soorten vragen en interventies no-

dig, en een goede timing. Dit wordt uitvoerig 

geoefend met casuïstiek uit de praktijk. 

Ook ontdek je in dit blok heel diverse stijlen 

van mediation en schaaf je aan je eigen stijl. 

Blok 4: Probleemoplossend onderhande-
len en besluitvorming 

Wat is nou onderhandelen? Welke onderhande-

lingsstrategieën zijn er? Onderhandelen volgens 

de Harvard-methode en wat als het niet lukt? Is 

het dan mislukt? Of moet je opnieuw beginnen? 

We krijgen onder meer te maken met emoties 

en kunnen ze onderscheiden van feiten.  

We oefenen het onderhandelingsproces: van 

opties genereren naar onderhandelen. 

In de tweede dag veel aandacht voor het juri-

disch gedeelte. Besluitvorming en vastlegging.  

Er wordt veel geoefend, van de opening van het 

mediationgesprek naar het exploreren en be-

langen op tafel krijgen. 

Blok 5: De fasen van mediation 

In dit laatste blok staat vooral de eigen vaar-

digheid centraal. Iedereen oefent een volledige 

sessie van 40 minuten en brengt het geleerde in 

praktijk. De mediator ontvangt feedback van 

trainer en van de deelnemers. Zo kan iedereen 

uit de feedback opmaken wat er goed ging en 

waar nog aan gewerkt kan worden. 

Het hele mediationproces wordt nog eens door-

genomen, van aanvangsfase tot aan nazorg. 

Ook is er een gedeelte voorbereiding op de the-

orietoets. 

En aan het eind volgt natuurlijk: 

de certificering! 

Achterin deze gids vindt u een uitgebreidere 

lijst met de inhoud van onze opleiding. 

Wij vinden het heel belangrijk en waardevol 

dat de deelnemers zelf ook kunnen zien wat er 

gebeurt aan hun mediationtafel. Als toeschou-

wer zie je dingen vaak net even anders dan 

wanneer je in de oefening zit.  

Daarom maken wij vanaf het tweede blok opna-

mes van de oefeningen, die de deelnemers zelf 

krijgen, om nog eens te bekijken en daar zelf 

op te kunnen reflecteren. 



Nazorg 

De kracht van de opleiding van LifeMediation is 

dat wij de deelnemers echte nazorg bieden. 

Zodat je je na de opleiding kan voor bereiden 

op de benodigde examens die je nodig hebt om 

je te registreren als MfN en/of ADR Mediator.  

Co-mediation 

Deze nazorg kan elke trainer je als praktiseren-

de mediator bieden door zijn netwerk in te 

schakelen om ervaring op te doen in de prak-

tijk, tezamen met collega mediators. 

Oefendagen 

Je kunt als deelnemer aan de opleiding, in 

overleg met je trainer, inschrijven voor meer-

dere oefendagdelen in groepjes van 4 personen 

om de leerervaring te vergroten om zo je voor 

te bereiden op het praktijkassessment.  

LifeMediatiors.nl 

Wanneer je de basisopleiding bij ons succesvol 

hebt afgerond, kun je je inschrijven op onze 

website voor geslaagden en gelieerden aan ons 

instituut. Daar krijg je een eigen profielpagina, 

ben je meteen zichtbaar voor klanten, houd je 

korte lijntjes met collega’s, kun je  ergens te-

recht met vragen en zijn sparringpartners altijd 

dichtbij. De eerste drie maanden van inschrij-

ving zijn gratis. Kijk daarvoor op 

www.lifemediators.nl. 

Assessmenttraining 

Lifemediation.nl biedt de deelnemers de moge-

lijkheid een 2-daagse assessmenttraining te vol-

gen waarbij op de eerste dag het 40 minuten 

video-assessment wordt geoefend. Op de twee-

de dag is de mogelijkheid aanwezig om met ac-

teurs een eigen video opname te maken en/of 

zich voor te bereiden op het live–assessment 

(www.mediationtoets.nl).  

De combinatie van oefenen en begrijpen wat 

nodig is om te laten zien in 40 minuten, ver-

groot de kans op succes van het slagen van de 

deelnemer.  

https://www.lifemediators.nl
http://www.mediationtoets.nl


De toelatingseisen en intakepro-
cedure 

Om toegelaten te kunnen worden tot de oplei-

ding dien je te beschikken over een aantoon-

baar HBO- of WO werk- en denkniveau. 

Na inschrijving op www.lifemediation.nl nemen 

wij contact op en maken we een afspraak met 

voor een persoonlijke, of als het niet anders 

kan, een telefonische intake. Na beoordeling 

van de aanvangscriteria, krijg je van ons een 

bevestiging van je inschrijving en de factuur 

voor de opleidingskosten. Na betaling is de toe-

lating een feit.  

De afronding van de opleiding/
erkenning  

De opleiding wordt afgerond met een mediati-

oncasus waarbij de deelnemer kan aantonen 

het mediationproces te beheersen. Deze oefen-

mediation duurt 40 minuten en is bedoeld ter 

voorbereiding op het praktijkassessment.  

De oefening wordt opgenomen op een SD-kaart 

en verstrekt aan de deelnemer, er kan ter zelf-

reflectie bekeken worden.  

Nadat u de opleiding hebt afgerond, ontvangt u 

van ons een door het SKM, MfN en ADR erkend 

opleidingscertificaat. 

Inschrijven in het MfN Register 
of ADR Register 

Deelnemers die zich in willen laten schrijven in 

het MfN Register of het ADR Register, hebben 

met het behalen van dit certificaat aan de eer-

ste van vier voorwaarden voor registratie vol-

daan.  

Een tweede voorwaarde is het verkrijgen van 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

Andere voorwaarden zijn per Register : 

Registratie in het MfN Register 

 het met succes afleggen van de zgn. ken-

nistoets bij INTOP, 

(www.mediationtoets.nl); 

 het succesvol afleggen van een as-

sessment bij INTOP

(www.mediationtoets.nl); 

Registratie in het ADR Register 

 Het succesvol afleggen van de zgn. ken-

nistoets bij INTOP, 

(www.mediationtoets.nl), óf de ADR ken-

nistoets, zie de ADR website voor kennis-

toets. 

 Het succesvol afleggen van een MfN as-

sessment bij INTOP 

(www.mediationtoets.nl), óf een ADR er-

kende mentoraattoets, zie de ADR websi-

te voor mentoraattoets. 

Toelating, deelname en registratie 

http://www.lifemediation.nl
http://www.mediationtoets.nl
http://www.mediationtoets.nl
http://www.mediationtoets.nl
https://adr-register.com/nl/examens/kennistoetsen/adr-nl-examens-0300-kennistoets-mediation
https://adr-register.com/nl/examens/kennistoetsen/adr-nl-examens-0300-kennistoets-mediation
http://www.mediationtoets.nl
https://adr-register.com/nl/examens/vaardighedentoetsen/adr-nl-0370-vaardighedentoets-mediator-mentoraatstoets
https://adr-register.com/nl/examens/vaardighedentoetsen/adr-nl-0370-vaardighedentoets-mediator-mentoraatstoets




LifeMediation.nl heeft in het kader van de eis 

van Permanente Educatie voor geregistreerde 

mediators allerlei trainingen en vervolgoplei-

dingen ontwikkeld.  

Opleiding MfN Familiemediator 

Deze specialisatieopleiding is uitermate ge-

schikt voor mediators die affiniteit met perso-

nen- en familierecht en erfrecht hebben. Deel-

nemers die bij ons tevens de basisopleiding 

hebben gevolgd, volgen of gaan volgen krijgen 

een korting van 20% op de opleidingskosten van 

deze specialisatieopleiding. Deze opleiding 

geeft je tevens de gelegenheid je bij het MfN 

te laten registreren als specialist Familie Medi-

ations, en kun je je na 9 familiezaken te heb-

ben afgerond inschrijven bij de Raad voor 

Rechtsbijstand. 

Opleiding Arbeidsmediator. 

Voor degenen die zich meer willen richten op 

het arbeidsproces, organisaties en conflicten 

begeleiden op de werkvloer is een specialisatie 

arbeidsmediator ontwikkeld. 

Opleiding Nalatenschapsmedia-
tor. 

Voor degene die zich meer willen richten op 

het schenken en erven en conflicten in de fami-

liesfeer is een specialisatie nalatenschapsmedi-

ator in ontwikkeling. Heb je al interesse dan 

kan je je via het contactformulier als potentie-

le deelnemer aanmelden. 

Opleiding Intuïtieve mediator 

Deze opleiding is in ontwikkeling en zal voor 

het eerst in het najaar 2017 en op het MfN me-

diationcongres in december 2017 worden aan-

geboden. Heb je al interesse dan je je via het 

contactformulier als potentiele deelnemer aan-

melden. 

Opleiding Strafrechtmediator 

Deze opleiding is recentelijk in ontwikkeling en 

meer geschikt voor de ervaren mediator. Mo-

menteel worden er voorlopig tegen een geringe 

vergoeding voor de mediator bij Rechtbanken 

in Nederland Strafrechtmediationzaken aange-

boden, aan een geselecteerde ervaren groep 

mediators Heb je interesse of wil je op de 

hoogte worden gehouden van de ontwikkelin-

gen, dan kan je je via het contactformulier als 

potentiele deelnemer aanmelden. 

Opleiding Transformatieve medi-
ator 

Deze opleiding wordt aangeboden door ervaren 

transformatieve mediators en wordt als een 

aanvulling ervaren op de stijl van de facilite-

rende mediator. Heb je al interesse dan je je 

via het contactformulier als potentiele deelne-

mer aanmelden. We bieden deze opleiding half-

jaarlijks aan en bij een groep van minimaal 6 

deelnemers starten we deze opleiding.  

Diverse PE-trainingen 

Wij organiseren met regelmaat diverse PE-

trainingen, van één of twee dagen. Denk daar-

bij aan Alimentatierekenen, NLP, Masterclass 

Familiemediator, etcetera. 

Zie ook http://www.LifeMediation.nl voor het 

actuele aanbod en de agenda. 

Het vervolgaanbod van LifeMediation 

https://lifemediation.nl/opleidingen-mediator/opleiding-familiemediator/
https://lifemediation.nl/opleidingen-mediator/opleiding-mediation-arbeidsconflict/
https://lifemediation.nl/opleidingen-mediator/opleiding-mediation-arbeidsconflict/
https://lifemediation.nl/contact-life-mediation-opleidingen/
https://lifemediation.nl/contact-life-mediation-opleidingen/
https://lifemediation.nl/contact-life-mediation-opleidingen/
https://lifemediation.nl/contact-life-mediation-opleidingen/
http://www.LifeMediation.nl


Kosten van de opleiding tot MfN 
of ADR Registermediator 

De kosten voor de opleiding bedragen €3.350,00 

per deelnemer*. De opleiding is vrijgesteld van 

BTW (www.crkbo.nl). 

Bij deze kosten is het volgende inbegre-
pen:  

Verplichte Literatuur: 

 Handboek Mediation, A.F.M. Brennink-

meijer c.s., 6e herziene druk; 

 Toolkit Mediation, M.A. Schonewille, 4e 

herziene druk; 

 De teksten van de MfN-reglementen en 

modellen; 

En vanuit LifeMediation: 

 Deelnemersmap met opleidingsinhoud 

 SD-kaart voor de video-opnames 

 Verblijfskosten (lunches, evt. diner, wa-

ter/koffie/thee en frisdrank); 

Voor eigen rekening komen:  

 Uw reiskosten; 

 Kosten van overnachting (indien ge-

wenst); 

 De kosten voor aanbevolen literatuur; 

 De kosten voor de kennistoets en het as-

sessment t.b.v. MfN registratie; 

www.mediationtoets.nl 

 De kosten voor registratie bij de MfN. 

* Deelnemers die meerdere opleidingen afne-

men bij LifeMediation.nl krijgen korting op de 

eerstvolgende specialisatie opleiding. 

LifeMediation.nl biedt de deelnemers na afloop 

van de opleiding de gelegenheid aan oefen-

dagen mee te doen en een 2-daagse as-

sessmenttraining te volgen voor het doen van 

een live- of video-assessment. 

www.lifemediation.nl/opleidingsagenda 

De deelnemer kan voor het beoordelen van het 

live- of videoassessment, de instituut assessor 

vragen bij het beoordelen aanwezig te zijn. 

Voorwaarden, Privacy en annule-
ring 

Zodra je inschrijving ontvangen is, krijg je een 

opleidingscontract toegestuurd. Nadat je het 

opleidingscontract ondertekend aan LifeMedia-

tion.nl hebt geretourneerd, heb je van rechts-

wege een termijn van 14 werkdagen waarbin-

nen je de inschrijving kunt beëindigen. Daar-

naast kent LifeMediation.nl een eigen klant-

vriendelijke annuleringsregeling waarover je in 

onze Algemene Voorwaarden en Betalings- en 

Leveringsvoorwaarden  meer kunt lezen. 

Op alle inschrijvingen zijn Algemene Voorwaar-

den en Betalings- en Leveringsvoorwaarden en 

ons privacy statement van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden en privacy state-

ment kan je ook inzien op 

www.lifemediation.nl . Op jouw verzoek wor-

den deze voorwaarden aan je toegezonden. 

 

Kosten en annulering, voorwaarden en 
privacy 

http://www.lifemediation.nl/algemene-voorwaarden
http://www.lifemediation.nl/betalings-en-leveringsvoorwaarden
http://www.lifemediation.nl/betalings-en-leveringsvoorwaarden
http://www.lifemediation.nl/algemene-voorwaarden
http://www.lifemediation.nl/algemene-voorwaarden
http://www.lifemediation.nl/betalings-en-leveringsvoorwaarden
https://www.lifemediation.nl/privacy-statement/
https://www.lifemediation.nl/privacy-statement/
https://www.lifemediation.nl/privacy-statement/
http://www.lifemediation.nl/


We bieden de deelnemers een praktische oplei-

ding, volgens de faciliterende- trans formatieve 

stijl, met de nodige NLP communicatie vaardig-

heden, waarbij de mediator gedurende de op-

leiding inzicht krijgt in zijn eigen ontwikkelin-

gen en bewust kan inzetten in zijn eigenprak-

tijk.  

De inhoud van de opleiding is gefundeerd op 

het protocol van de accreditatie erkenning 

Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en aange-

vuld met; 

 kennis en ervaring wat ingebracht wordt 

door de trainers; 

 de sterke relatie van de opleiding met de 

beroepspraktijk van de professionele MfN 

Registermediator; 

 de persoonlijke ontwikkeling en compe-

tentiegroei van de deelnemer die cen-

traal staat; 

 een krachtige leeromgeving waarbij sa-

menwerken onmisbaar is; 

 veel gelegenheid om de vaardigheden te 

oefenen in de opleiding en streven naar 

een theorie 50% en vaardigheden oefenen 

50%  

 het opnemen van een proefexamen

(video) in het laatste blok   

 Om te komen tot het opzetten van een 

eigen beroepspraktijk als mediator.   

 Tijdens de opleiding verzorgen bevoegde 

trainers en bekwame trainers hoor- en 

werkcolleges. 

 Tijdens de hoorcolleges is er onder ande-

re aandacht voor: 

 de verschillende theorieën inzake Media-

tion en andere vormen van Alternative 

Dispute Resolution (ADR); 

 de voorwaarden voor Mediation; 

 het Mediationproces inclusief fasering; 

 communicatietheorieën en theorieën van 

conflicthantering; 

 de communicatie tussen deelnemers be-

trokken bij en in een conflict; 

 de verschillende onderhandelingsstrate-

gieën; 

 het hanteren van creativiteit bij conflict-

hantering; 

 macht en invloed van partijen betrokken 

bij en in een conflict; 

 de wetmatigheid van wederkerigheid; 

 de mediator heeft de regie over het pro-

ces, houding en gedrag van de mediator 

 de wijze van communicatie, onpartijdig-

heid / neutraliteit van de Mediator; 

 het onderkennen van indicaties en contra

-indicaties voor Mediation; 

 de MFN Mediationovereenkomst, het MfN 

Mediation Reglement en de MfN Gedrags-

regels en de toepassing daarvan; de 

Klachtenregeling MfN; Reglement Stich-

De volledige inhoud van de opleiding; 
wat maakt onze opleiding bijzonder: 



ting Tuchtrechtspraak Mediators; evenals 

de (voorbeeld-) contracten en modellen 

die het MfN aan MfN Registermediators 

ter beschikking stelt; doelstellingen, rol 

en positionering van het MfN; registratie-

eisen MfN; persoonscertificatie MfN-

geregistreerd Mediators en permanente 

educatie; 

 de ethische dilemma’s voor Mediation; 

 juridische vaardigheden: een Mediator 

dient op hoofdlijnen op de hoogte te zijn 

van het juridisch kader waarin Mediation 

is geplaatst. De Mediator dient kennis te 

hebben van de belangrijkste juridische 

aspecten van Mediation als instrument op 

zich en van het functioneren van Media-

tor als zodanig en het vastleggen 

(vaststellingsovereenkomst) van de be-

reikte resultaten in de Mediation  

 

De volgende onderdelen komen tijdens de 

opleiding in ieder geval aan de orde: 

 een globaal beeld van het Nederlandse 

rechtssysteem en de plaats van Mediation 

daarin; 

 MfN mediator en het belang ervan; 

 de status van de (tussentijdse en eind-) 

verslagen in de Mediation; 

 de juridische betekenis van de vertrouwe-

lijkheid en de geheimhouding; 

 de (reikwijdte van de) beroepsaansprake-

lijkheid van de Mediator; 

 de juridische betekenis van de vaststel-

lingsovereenkomst. 

 Tijdens de opleiding is er onder andere 

aandacht voor: 

 het kunnen hanteren van het mediation-

proces 

 het onderkennen c.q. signaleren van con-

tra-indicaties of te wel het belang van de 

inspanningsverplichting van partijen in de 

mediation; 

 het doorzien van misbruik van Mediation 

(verborgen agenda’s); 

 het opbouwen van vertrouwensrelatie 

(psychologisch contract) tussen de Media-

tor en partijen enerzijds en tussen de 

partijen onderling anderzijds; 

 de vaardigheid inhoud en relatie te 

(onder)scheiden; 

 de vaardigheid teneinde de belangen van 

partijen te kunnen identificeren; 

 de vaardigheid verschillen in zienswijze 

te identificeren en inzichtelijk te maken; 

 de vaardigheid om partijen creatief naar 

oplossingen te helpen zoeken; 

 de vaardigheid structuur te bieden; 

 de vaardigheid de machtsbalans tussen 

partijen te bewaken; 

 de vaardigheid impasses naar de oor-

sprong te herleiden en te doorbreken; 

 het beheersen van en zich voortdurend 

conformeren aan de procedurele aspec-

ten van Mediation; 

 de vaardigheid in het hanteren van ses-

sies met partijen afzonderlijk (de zgn. 

caucus); 

 het opstellen van een vaststellingsover-

eenkomst naar aanleiding van een (oefen)

Mediation conform de juridische status 

van een verslag, vaststellingsovereen-

komst en getrouw aan de onderliggende 

(oefen)Mediation; 

 het beheersen van gesprekstechnische 



vaardigheden, daaronder begrepen basis-

vaardigheden met betrekking tot luiste-

ren, vragen stellen, omgaan met emoties, 

samenvatten en herdefiniëren; 

 de methodische inzet van intervisie, su-

pervisie en consultatie; 

 de ontwikkeling van een basishouding, tot 

uitdrukking komend in het aanleren en 

bevorderen van: respect, vertrouwen, 

dienstbaarheid, betrouwbaarheid, intrin-

sieke belangstelling voor mensen en hun 

vraagstukken, passie voor procesonder-

steuning, omgaan met neutraliteit, be-

trouwbaarheid, integriteit; kortom: de 

Mediator is een professional. 

Informatiegids Opleiding tot 
MfN of ADR 

Registermediator 

André Tolman MFP MfN Registermediator 

Kanaal Westzi jde 2,  7937 TL  Tiendeveen  

+31 6 50 51 22 81  

info@li femediat ion.nl  


