Intervisie en dagtrainingen
Intervisie
Guus Bax, Mathilde Hol, Jolan Bosman en Sjak van de Broek
Mfn intervisie moet voldoen aan een aantal eisen qua samenstelling van de groep en groepsgrootte. Per jaar moet worden deelgenomen aan minimaal drie
intervisiemomenten van ieder tenminste 2 uur.
Er bestaan verschillende intervisiemethoden om casuïstiek onder de loep te nemen en jou verder te helpen. Wij werken met concrete situaties waar deelnemers
tegenaan lopen. Dit kan een mediationcasus zijn of een andere situatie uit de praktijk van de mediator. Intervisie is een laagdrempelige manier om praktische zaken
te voorzien van concrete oplossingen. Tevens worden ervaringen, opgedane kennis en documenten gedeeld: wat werkt wel en wat niet. Onder leiding van een
ervaren mediator en intervisiebegeleider.
 Minimum aantal deelnemers: 5 (bij onvoldoende deelnemers 1 week van te voren afgelast)
 Maximum aantal deelnemers: 8 (vol is vol)
 Kosten pp en per bijeenkomst € 60,00 of per 3 bijeenkomsten ineens afgenomen
€ 150,00 (ex btw).
Planning 2020:
 Friesland/Reduzum of Joure: 14 oktober 2020 van 13-15 uur
 Noord Holland Alkmaar/Heerhugowaard/Hoorn: 2e donderdag van het kwartaal van 19.30 tot 21.30 uur
Dagtrainingen
De MfN kwaliteitseis is 48 PE punten per drie jaar, oftewel gemiddeld 16 punten per jaar. Wij bieden een aantal dagtrainingen aan die elk 6 PE punten opleveren.
Voor alle trainingen geldt: bij onvoldoende deelnemers wordt de training een week van tevoren afgelast en vol is vol.
Dagtraining Hypotheek en pensioen;
Valkuilen bij echtscheiding
Geert Jan Haringsma van GJH financieel advies
 Deelnemers: 4-8
 Kosten: € 210,00
 6 MfN PE punten
 Locatie: Joure
Datum: 1 september 2020
Dagtraining Verdiepen en opfrissen mediationvaardigheden
Mathilde Hol en Jolan Bosman
 Deelnemers: 6-12
 Kosten: € 210,00
 6 MfN PE punten

 Locatie: Joure enHoorn, Alkmaar
Datum: 25 september 2020
Dagtraining De praktische kant van de mediationpraktijk
Mathilde Hol, Guus Bax of Jolan Bosman
 Deelnemers: 4-8
 Kosten: € 210,00
 6 MfN PE punten
 Locatie: Joure
Datum: 9 oktober 2020
Dagtraining Systemisch werken in Mediation, organisatie- en familieopstellingen
Latitude Opleidingen – Boudewijn Lemstra en/of Ineke Geertsema
 Deelnemers: 8-12
 Kosten: € 210,00
 6 MfN PE punten
 Locatie: Joure
Datum: 12 november 2020
Dagtraining De Kunst van het Kiezen
Guus Bax
In deze training kunt u aan den lijve ondervinden hoe het voelt om via De Kunst van het Kiezen tot een weloverwogen besluit te komen.
 Deelnemers: 4-8
 Kosten: 210,00
 6 MfN PE punten
 Locatie: Joure
Datum: 20 november 2020

Voor vragen en aanmeldingen bel of mail ons gerust.

