SPECIALISATIE

Familiemediator

U wilt een vakkundig en effectieve familiemediator zijn
die weet waar hij of zij het over heeft! Het CvC biedt een
gedegen en up to date Specialisatie Familiemediator aan.
Wat zijn specifieke kenmerken van scheidingsbemiddeling?
Welke interventies werken en welke niet? Hoe kom ik tot de
‘scheidingsmelding’? Met welke juridische grenzen binnen
het familierecht krijg ik te maken?
samenvatting
Deze door het MfN erkende specialisatie familiemediator is een

en het trainen van professionele vaardigheden op dit gebied.

uitstekende voorbereiding op het echte werk van mediation bij

Na afronding van de opleiding krijgt u in het MfN register

echtscheiding en omgangsregelingen.

de aantekening ‘accreditatie familiemediation’.

De training wordt gegeven door een keur aan specialisten
en praktijkdeskundigen op het gebied van familieprocesrecht,
familierecht, berekeningen, de praktijk van de familiemediation

WWW.CVC.NL/SPECIALISATIE

SPECIALISATIE

praktische Informatie
DUUR 8 dagen verspreidt over 3 maanden
DATA EN PROGRAMMA www.cvc.nl
TRAINERS drs. Annelies Hendriks, mr. Pauline Grapperhaus,
mr. Reijnoud Schram, prof. Mr. dr. Lieke Coenraad,
Rik Smit FFP, mr. Selen Bernink-Balci
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AANTAL DEELNEMERS Maximaal 16
LOCATIE Nieuwe Gracht 74 Haarlem
KOSTEN € 3850,- (het CvC is vrijgesteld van btw)
INSCHRIJVEN via www.cvc.nl
ERKENNING 48 MfN PE punten te verdelen over cat. 1 en 2

werkwijze

uitwerken voor een redelijke partner- en kinderbijdrage.

Tijdens de training worden uw gedragswetenschappelijke-,

B
 ent u in staat om de vraagstukken rondom omgang

juridische-, financiële- en fiscale kennis, gericht op

en gezag te begeleiden.

familiezaken, uitgebreid en verdiept. Ook versterkt u uw

O
 nderkent u de dilemma’s rondom boedelscheiding en

communicatie- en interventievaardigheden, die nodig zijn

huisvesting.

in een family mediation.

W
 eet u wanneer en hoe gebruik te maken van inhoudelijke
deskundigen.
H
 ebt u meer inzicht in de emotionele problematiek van

Na deze trainging

de hierbij betrokken kinderen.

Heeft u zich de belangrijkste specifieke elementen
verbonden aan dit specialisme eigen gemaakt.
Weet u om te gaan met specifieke thema’s bij scheidings

En dat nog dit

bemiddeling zoals:

Na afronding van de opleiding krijgt u in

- vrijwilligheidsparadox;

het MfN register de aantekening ‘accreditatie

- invloed van het Initiatief;

familiemediation’. Vanaf 2013 worden

- scheidingsmelding;

inschrijvingen van mediators bij de Raad voor

- verlater en verlatene;

Rechtsbijstand getoetst op afronding van een

- van partners naar de ouderschaps BV;

door het MfN geaccrediteerde opleiding

- (evt.) derde in de relatie.

Familie Mediation. Alle informatie over

Bent u in staat om emoties rondom scheiding zorgvuldig

inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand

te begeleiden en cliënten structuur te bieden.

kunt u vinden op de website www.rvr.org.

Kunt u met cliënten criteria formuleren en (doen)
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