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DKM Workshops en Trainingen Mediationvaardigheden in het publieke domein 

   
Doelstelling 
 
Praktijkgerichte maatwerk- workshops en trainingen.  
In de workshops maakt u kennis met en leert u wat de inzet van mediationvaardigheden voor u 
kan betekenen in het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces.  
In de trainingen leert u hoe u deze mediationvaardigheden op een effectieve wijze kunt inzetten 
in de beleidsontwikkeling, het primaire proces, bij bezwaren en bij klachten.  
 
U maakt kennis met een vernieuwende manier om bureaucratische processen te doorbreken en de 
dienstverlening te verbeteren.  
 
Die manier staat voor: 
* een burgergerichte aanpak van projecten, aanvragen, zienswijzen en bezwaar- en  
   klachtbehandeling 
* persoonlijk en snel contact met de burger 
* samen verkennen wat er speelt en hoe verder te gaan 
* meer mondelinge communicatie 
* een daadwerkelijk open en luisterende houding. 
 
Die andere manier van werken leidt tot: 
* versnelling van beleidsontwikkeling en besluitvorming 
* voorkomen van conflicten en klachten 
* de-escalatie en dejuridisering 
* betere en snellere maatwerkoplossingen 
* een betere relatie tussen burger en overheid 
* minder bureaucratie en administratieve lasten 
* een cultuurverandering door meer samenwerking 
* leuker werk.  
 
Door deze andere manier van werken verandert de relatie overheid- burger van een ‘wij/zij’- 
relatie, naar een ‘wij’- relatie.   
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Doelgroep 
* Raadsleden, burgemeesters en wethouders (workshop en intervisie) 
* Leidinggevenden, programma- en projectleiders (workshop, trainingen en intervisie) 
* Secretarissen bezwaar en beroep, verweerders/ procesvertegenwoorders, 
klachtencoördinatoren en-behandelaren, vergunningverleners, toezichthouders, bouw -en WOZ-
inspecteurs, casemanagers/consulenten (WMO/WWB), baliemedewerkers (Loket- en 
Servicepunt) e.a. (workshop, trainingen en intervisie) 
 
Competenties 
Conflictherkenning en -hantering 
Creativiteit 
Mondelinge communicatie 
Oplossingsgericht 
Proactief 
Onderhandelen 

 
 
 
Workshop mediationvaardigheden in het publieke domein 
0.5 dag 
 
Een goed begin is het halve werk. Vanuit onze ervaringen in het publieke domein met het 
intruduceren en bevorderen van de inzet van mediationvaardigheden adviseren wij deze andere 
manier van werken goed voor te bereiden door te beginnen met een (kennismakings-)workshop 
mediationvaardigheden.  
U wordt grondig voorgelicht:  
* wat mediationvaardigheden zijn 
* waarom de inzet van deze vaardigheden in het publieke domein in de huidige maatschappelijke  
   verhoudingen van zo’n essentieel belang is 
* wat er bij komt kijken om deze vaardigheden succesvol in te gaan zetten in uw organisatie.  
U gaat ervaren wat de inzet van mediationvaardigheden voor u persoonlijk betekent. U wordt in 
deze workshop op een interactieve wijze gestimuleerd zelf met mediationvaardigheden aan de 
slag te gaan.  
Na deze kennismaking bent u er klaar voor om de volgende stappen te zetten.   
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Programma Basistraining mediationvaardigheden 
2 dagen (4 dagdelen) 
 
Dag 1 
* Mediationvaardigheden & bemiddeling/ mediation bij de overheid: wat, hoe en waarom 
* Ken je zelf en (her)ken de ander 
* Herkennen & overwinnen van weerstanden (bij jezelf en bij de ander) 
* Communicatie en werken met verschillende gedragsstijlen 
* Werken met de escalatieladder 
* Voorbereiden telefoon- en face-to-face gesprek 
* Telefonisch benaderen indiener/aanvrager/klager 
* Voeren van face-to-face gesprek met collega’s/leidinggevenden/bestuurders  
 
Dag 2 
* Centraal staat het zelf werken en oefenen met mediationvaardigheden en 
bemiddeling/mediation 
* Selecteren van geschikte zaken aan de hand van indicaties en contra-indicaties 
* Maken van keuzes voor de beste aanpak van bezwaren 
* Houden van regie 
* Voeren en zelf begeleiden van informeel overleg. 
 
Programma Praktijkdag/ Verdieping mediationvaardigheden door intervisie 
1 dag (2 dagdelen)  
 
Vervolgtraining voor de deelnemers die de basistraining hebben gevolgd.  
Circa 6 maanden na de basistraining en vervolgens 1x per jaar. 
Begeleide intervisie door het delen van en werken met de opgedane praktijkervaringen en 
(verder) borgen en verdiepen van de vaardigheden.  
 
Werkwijze  
Mix theorie en praktijk; veel oefenen in veilige omgeving. 
Desgewenst kan gewerkt worden met een trainersacteur. 
 
Studiemateriaal 
Uitgebreide syllabus met toolbox en het boek ‘Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen’ 
worden circa twee weken van te voren toegezonden.  
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Aantal deelnemers  
Workshop : onbeperkt 
Trainingen : tot 8 deelnemers - 1 trainer 
  bij 16 deelnemers - 2 trainers 
Intervisie : tot 8 deelnemers 
 
Cursusduur 
 
0.5 dag   - workshop mediationvaardigheden  
2 dagen  – basistraining mediationvaardigheden  
1 dag   – praktijkdag/verdiepingstraining voor intervisie  
 
Cursustijden 
dagdeel - 13.30 – 16.30 uur 
dag  -   9.00 – 17:00 uur 
 
Kosten 
 
0,5 dag : €   175,- 
1 dag : €   450,- 
2 dagen:  €   900,- 
 
Algemene voorwaarden 
 
Zie www.dekoningmediation.nl – mediationvaardigheden 
 
Klachtenregeling 
 
Zie www.dekoningmediation.nl – mediationvaardigheden 
 
Meer weten? 

 
Schrijf je in, mail of bel naar De Koning Mediation B.V. 
koningmediation@planet.nl ; 0523- 611780 of 06-12145019. 
Het aanmeldingsformulier is bijgevoegd.  


