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Mediation & Counseling 
Vraagt u zich wel eens af, hoe u een conflict tussen medewerkers het best kunt helpen oplossen? Wilt u 

weten hoe u uw eigen houding kunt inzetten om partijen bereid te krijgen op zoek te gaan naar hun 
eigen oplossing? Welke communicatieve vaardigheden en welke wijze van probleemoplossend 

onderhandelen u helpen? Hoe u met lastige situaties van aanhoudende stress bij medewerkers om kunt 

gaan? Wat gaan de meeste effectieve interacties zijn, wanneer medewerkers niet gelukkig zijn? Hoe u 
het best kunt optreden als medewerkers, als gevolg van dit alles, niet optimaal functioneren? 

  
Dan geeft training ‘Mediation & Counseling’ u inzicht en handvatten om in situaties waar conflicten 

spelen, oplossingen te bereiken. U leert de dynamiek tussen verschillende partijen in een conflict te 
herkennen en deze in een gewenste richting te begeleiden. Uw eigen houding stelt u in staat te 

bemiddelen en – waar nodig - te onderhandelen. Uw stijl van communiceren draagt effectief bij tot het 

verlichten en/of oplossen van persoonlijke problemen van medewerkers, die niet optimaal kunnen 
functioneren. U leert op empathische wijze aandacht te geven zónder eigenaar te worden van het 

probleem van een ander of verstrikt te raken tussen partijen. U begeleidt partijen naar hun ‘eigen’ 
oplossing die voor alle partijen acceptabel is.  

 

Resultaat 
 U hebt inzicht in de structuur en processen van conflicten; 

 Met behulp van diverse handvatten bent u in staat in dergelijke situaties in te grijpen; 
 U heeft een nieuwe manier van kijken geleerd, om vervolgens gericht te kunnen analyseren; 

 U kunt uw persoonlijke referentiekader onderscheiden en hier praktisch gebruik van maken bij het 
begrijpen van de dynamiek in de interactie tussen medewerkers; 

 U beheerst de benodigde gesprekstechnieken en heeft uw communicatieve vaardigheden 

aangescherpt om inzicht te verkrijgen in het denken, voelen, handelen en beleven van anderen; 
 U heeft kennis en vaardigheden om het welzijn en functioneren van medewerkers te verbeteren. 

 
Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 non-verbale communicatie 
 zorgzaamheid  

 sensitiviteit 

 integriteit 
 overtuigingskracht 

 reflectief vermogen 
 

Doelgroep 
Mensen die hun bemiddelingsvaardigheid willen ontwikkelen bij situaties, zoals bv. problemen met een 

persoonlijke achtergrond, belangentegenstellingen, arbeidsgerelateerde conflicten etc. 

 
Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 
individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. U informeert de trainer 

daarmee over specifieke cases die de aanleiding vormen om deze training te volgen. U krijgt het 
lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf toegezonden. Tijdens de training oefent u de 

aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met een professionele trainingsacteur. Aan het 
einde van de training heeft u een actieplan opgesteld met uw persoonlijke leerdoelstellingen. Gedurende 

6 maanden na de training heeft u contact met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-

coaching.  
 

Praktische informatie  
duur: 2 dagen 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: €  1.075,- all in, exclusief BTW  

 


