
 
 
In oktober 2019 komt Mediationbureau Talking Is Solving samen met De Waart Mediation & Training 
naar Aruba voor het geven van de opleiding mediationvaardigheden. In zes intensieve dagen word je 
opgeleid tot mediator. Je leert veel over jouw eigen houding in een conflict. Ga je conflicten liever uit 
de weg of zoek je ze juist op? Welke gedrag van anderen werkt op jou als een rode lap op een stier? 
Hoe blijf je én verbonden én neutraal? Je leert de kennis, de vaardigheden en de attitude die de 
mediator nodig heeft om effectief te kunnen bemiddelen. 
 
Mediation  
In het dagelijkse leven komen conflicten voor op alle gebieden: in zakelijke verhoudingen, tussen 
buren, binnen gezinnen en families, in arbeidsverhoudingen en met de overheid.  
Een mediator, of iemand met mediationvaardigheden, is in staat de-escalerend te interveniëren.  
De mediator begeleidt partijen tot wederzijds begrip en bij het vinden van oplossingen waar alle 
betrokkenen mee verder kunnen. In elk conflict kan de inzet van mediationvaardigheden zorgen voor 
een meer ontspannen en effectieve communicatie. 
 
Mediationvaardigheden kunnen ook in een vroeg stadium worden ingezet, om zodoende een conflict 
te voorkomen. Daarmee is de training een waardevolle aanvulling voor iedereen die zelf regelmatig 
betrokken is in lastige situaties die kunnen uitlopen op een conflict. 
 
Het blijkt dat wanneer partijen tijdens een mediation samen oplossingen vinden, deze van duurzame 
aard zijn. Vergeleken met gerechtelijke procedures biedt mediation over het algemeen creatievere en 
snellere oplossingen en tegen aanzienlijk minder kosten. Partijen houden volledig de controle over de 
uitkomst van de mediation. 
 
Voor wie is de opleiding bedoeld? 
De  opleiding mediationvaardigheden is met name gericht op: 

• Managers, afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen; 
• Overheids- en bestuursfunctionarissen; 
• (Bedrijfs)juristen,notarissen,advocaten; 
• Professionele hulpverleners. 
• Rechters 

 
MfN Registermediator worden? 
Ben je na deze opleiding enthousiast geworden en wil je een MfNerkenning als mediator? Dan biedt 
deze opleiding de goede start. Om MfN registermediator te worden, moeten twee examens worden 
afgelegd, een theoretische toets en praktijkassessment. Deze geaccrediteerde opleiding geeft 
toegang tot beide examens. Bij voldoende deelnemers (minimaal 8) kan het theorie-examen, ook op 
de Antillen worden afgenomen.  
 
Voor meer informatie over deze opleiding kunt contact opnemen met Mediationbureau ’TIS’ door  
een e-mail te sturen naar info@mediation-tis.comt.a.v.Barbara Abdoelkariem. 
 
Data  
16, 17, 18,21,22 en 23 oktober 2019 op Aruba.  
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Kosten 
De opleiding word je aangeboden voor € 2800, - excl. BTW, literatuurkosten € 150,- incl. BTW, 
incl lunch.  
 
Vlucht en verblijf zijn niet ingegrepen. 
 
 

Jacques de Waart is fulltime internationaal mediator met een jarenlange 
rijke mediation-ervaring in conflicten binnen en tussen ondernemingen en 
overheid. Hij is gespecialiseerd in complexe situaties met meerdere 
belanghebbenden. Jacques ontwikkelt en geeft trainingen in binnen- en 
buitenland voor mediators en overige professionals in geschilbeslechting 

zoals advocaten, rechters, politici, politie en managers.  

 

Barbara Abdoelkariem is een ervaren overheidsjurist en mediator. Zij 
heeft haar roots op Aruba, heeft jaren op het eiland gewoond en bezoekt 
het eiland jaarlijks. 
Sinds 2014 is Barbara mediator. Haar specialisatie ligt op het gebied van 
arbeid-, overheid- en familie mediation. Barbara geeft trainingen aan o.a. 
mediators en ARBO artsen en werkgevers over o.a. conflicthantering, 
communicatie en mediationvaardigheden. Zij spreekt Nederlands, Engels 
en Papiamento. 

 


