TWEEDAAGSE TRAINING VERWIJZEN VOOR RECHTERS EN VERWIJSFUNCTIONARISSEN

In de rechterlijke praktijk vraagt de zaak die wordt voorgelegd in beginsel
om een uitspraak op basis van wat rechtens juist is. Partijen verschillen
daarover van mening. Betreft dit een meningsverschil of een conflict? In
welke zin verschilt dat van elkaar en wat betekent dat voor de behandeling
en afdoening? Waar is de zaak het meest mee gediend: met een regeling of
met een beslissing? Wie en wat is bepalend voor die keuze? Wat is daarin
de rol van de rechter? Wat is de toegevoegde waarde van mediation bij het
vinden van een oplossing van het geschil? Welke vaardigheden zijn
effectief bij het het verwijzen naar mediation?
Deze training gaat in op de vragen. Het programma biedt inzicht in
conflictgedrag, conflictdiagnose en in de afweging beslissen, schikken of
verwijzen naar mediation. De training besteedt aandacht aan concrete
zittingsvaardigheden die kunnen bijdragen aan een effectieve behandeling
van de zaak en behulpzaam kunnen zijn bij verwijzen naar mediation.
Tijdens de training wordt het mediationproces toegelicht en is op film to zien
het verloop van een zakelijke conflict vanaf de verwijzing ter zitting tot en
met de afgeronde mediation. Er is aandacht voor de juridische aspecten van
mediation en voor de rol en positie van de mediator, mediationfunctionaris,
rechter en advocaat bij het mediationproces.
Het programma is een tweedaagse en kan in overleg ook als eendaagse
worden aangeboden. In dat geval zal in afstemming een keuze gemaakt
worden uit de verschillende onderdelen.
Voor wie is de opleiding bedoeld?
De training is met name gericht op verwijzers w.o.:
- Rechters
- Griffiers
Data
24 en 25 oktober 2019 op Aruba.

Trainers
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

Kosten
De opleiding word je aangeboden voor € 800, - excl. BTW met lunch.

