
De huidige wetgeving gaat uit van minder regels en meer 
betrokkenheid van burgers en andere belanghebbenden. 
Meer en meer wordt de leefomgeving een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van overheid, bedrijven en burgers. 
Nieuwe en oudere vormen voor het afwegen van belangen 
worden gevraagd. 

samenvatting
Tijdens de specialisatie overheidsmediator leert u processen  

te begeleiden, waarin niet alleen een concrete oplossing met 

draagvlak ontstaat, maar waarin ook het vertrouwen tussen 

ondernemer, burger en overheid wordt hersteld of vergroot. 

Voor overheidsmediators betekent dit dat zij meer kennis moeten 

verkrijgen van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Openbaar

heid van Bestuur en mandaatkwesties. Daarnaast ontwikkelt 

de overheidsmediator specifieke vaardigheden met betrekking 

tot het omgaan met overheidscultuur, rekening houdend met 

meerdere partijen en leert hij bestuurlijke kwesties te bespre

ken bij de overheid.

Na deze training
   weet u hoe u moet omgaan met warm en koud  

conflict gedrag en wat u moet doen om de overheid  

in beweging te krijgen.

   kent u de samenhang tussen mandaat en commitment  

en kunt u daarmee spelen.

   voelt u wanneer de tijd rijp is om over vertrouwen in  

de overheid te beginnen.

   kunt u uw eigen ervaringen met overheden en bureau

cratieën dienstbaar maken aan een goed 

mediation resultaat.

  heeft u kennis van het begrip de responsieve rechtsstaat
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drs. Linda Reijerkerk

praktische Informatie
DUUR   vier dagen

DATA EN PROGRAMMA   www.cvc.nl

TRAINERS   prof. mr. Dick Allewijn, mr. Lenka Hora Adema,  

drs. Linda Reijerkerk MDR

AANTAL DEELNEMERS   maximaal 16

LOCATIE   Nieuwe Gracht 74 Haarlem

KOSTEN   € 1960, incl. lunch, koffie/thee en het boek  

‘met de overheid om tafel’ door mr. Dick Allewijn

INSCHRIJVEN   via www.cvc.nl

ERKENNING   24 MfN PE cat. 1A 
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Programma
BLOK 1:

Dag 1: Inleiding mediation met de overheid om tafel

    Specifieke aspecten van mediation met de overheid:

    Omgaan met machtsverschil

    Van eenzijdig naar tweezijdig

     Warm tegen koud

      Startproblemen: van praten over mandaat naar  

praten over commitment

      Hypothesen formuleren

     Ambtenaren schillen

Dag 2: Mediation en bureaucratie

     Mediation met grote bureaucratieën

     De bestuursrechtelijke driehoeksrelatie

BLOK 2:

Dag 3: Conflictmanagement, Multiparty en 

beleidsbemiddeling

     Conflictmanagement bij de overheid

     Groepsmediation met de overheid als partij

     Multistakholder processen en interactieve 

beleidsvorming

 

Dag 4: Afronding

     Integratie en versteviging

     Wat je als mediator altijd al wilde weten over de Awb 

(maar niet durfde te vragen)

     Interne mediation, PCMO en conflicthanteringspalet

     Naar het einde toewerken: Belangenflap, kantelen, 

keuzen, en regieoverdracht


