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Beste mensen, 
 
Op woensdag 25 november vindt onze jaarlijkse studiedag plaats. Ook dit jaar weer een co-productie 
van Bouwmediators Nederland en de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO).  
Wat kunt u die dag verwachten? 
  
THEMA: OPLOSSINGSGERICHTE MEDIATION 
Het thema van de studiedag  is oplossingsgerichte mediation. De training wordt gegeven door drs. 
Fredrike Bannink MDR, klinisch psycholoog, Master of Dispute Resolution, trainer, coach en 
mediator, en grondlegger van Oplossingsgerichte Mediation. Ze is auteur van vele boeken 
waaronder het boek Oplossingsgerichte Mediation. 
 
Over oplossingsgerichte mediation zegt Fredrike: “Oplossingsgerichte mediation richt zich niet op het 
conflict, maar vraagt ‘Wat wilt u voor het conflict in de plaats?’ ‘Wat werkt?’ en ‘Wat ziet u als een 
volgende teken van vooruitgang?’ De focus ligt op het bereiken van de gewenste situatie in de 
toekomst. Deelnemers aan mediation worden als competent gezien om hun doel te formuleren en 
oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen.” Over de oplossingsgerichte 
mediator zegt ze: “De expertise van de oplossingsgerichte mediator ligt in het stellen van de juiste 
vragen om daarbij nuttig te zijn. Daar waar deelnemers gestuurd zijn of vinden dat de ander schuld 
heeft en moet veranderen heeft de oplossingsgerichte mediator de expertise om te motiveren tot 
gedragsverandering.” In bijgevoegde PDF kunt u meer lezen over de training. 
 
DATUM, TIJD EN LOCATIE 
De studiedag vindt in plaats op woensdag 25 november van 10.00-16.00 (inloop vanaf 9.30). De 
locatie is waarschijnlijk Hotel Van der Valk Breukelen (Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen). Indien 
we moeten uitwijken naar een andere locatie (Corona legt grote druk op de capaciteit) dan zullen we 
zoeken naar een andere locatie die ook in het midden van het land ligt en die goed te bereiken is met 
auto en ov. 
  
STUDIEDAG EN CORONA 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat er in november sprake kan zijn van een fysieke bijeenkomst 
waarbij de gepaste Corona-afstand en maatregelen in acht worden genomen. Mochten de 
omstandigheden dan anders zijn, dan zullen we dan bijsturen (verplaatsen of in andere vorm door 
laten gaan). 
 
AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden voor de studiedag door een mail te sturen aan Carleen Mesters: 
vraag@carleenmesters.nl Wees er snel bij want vol is vol.  
 
KOSTEN EN PUNTEN 
De eigen bijdrage per deelnemende mediators van Bouwmediators Nederland en Stichting Mediation 
MRO bedraagt € 100,--. Indien de ruimte het toelaat, kunnen ook andere mediators van buiten zich 
opgeven. Hierover wordt op korte termijn besloten. Er worden PE-punten aangevraagd bij de MfN. 
Bent u ADR gecertificeerd, dan kunt u van ons een kopie krijgen van de presentielijst. 


