SPECIALISATIE

mediator in strafzaken

Het is steeds gebruikelijker om daders en slachtoffers
van strafbare feiten met elkaar in gesprek te brengen.
Dit herstelrecht is intussen zelfs vastgelegd in het
Nederlands strafrecht, en rechters verwijzen dan ook
geregeld naar een mediator. Voorwaarde is wel dat die de
opleiding tot strafzaakmediator met succes heeft afgerond.
Complete opleiding

Na deze training

Het Centrum voor Conflicthantering (CvC) is al sinds 2007

v
 oldoet u aan de kwaliteitseisen mediator in strafzaken

nauw betrokken bij de ontwikkeling van het herstelrecht.

k ent u het herstelrecht

Met alle kennis en ervaring die we sindsdien hebben opgedaan,

k ent u het Nederlands strafrechtsysteem

ontwikkelden we deze specialisatie. U leert in de training alles

h
 eeft u inzicht in de psyche van daders en slachtoffers

wat u nodig hebt om als mediator in strafzaken aan de slag

k unt u persoon en daad van elkaar scheiden

te kunnen. Zo gaan we in op de verschillende mogelijkheden

k unt u bij de dader kwaliteiten herkennen en bespreken

die u kunt inzetten, hoe u slachtoffer-dadergesprekken veilig

die kunnen bijdragen tot herstel

begeleidt en hoe u herstelgericht werkt. Onze bijzondere en

k unt u de veiligheid creëren die nodig is als dader en

(inter)nationaal gelauwerde gastdocenten maken de training

slachtoffer elkaar ontmoeten

nog boeiender.

k unt u een bemiddelingsgesprek voeren
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SPECIALISATIE

praktische Informatie
DUUR vier dagen
DATA www.cvc.nl
TIJD van 9.30 uur tot 17.00 uur
TRAINERS mr. Frederique van Zomeren, mr. Maria Leijten,
mr. Suzanne Wieberdink

mr. Maria Leijten

mr. Frederique van Zomeren

LOCATIE Nieuwe Gracht 74, 2011 NJ in Haarlem
KOSTEN € 2275,- (het CvC is vrijgesteld van btw)
INSCHRIJVEN vwww.cvc.nl
VOOROPLEIDING basisopleiding tot MfN-erkend mediator
en hbo+ werk- en denkniveau
ERKENNING 24 MfN PE-punten in categorie 1a
mr. Suzanne Wieberdink

U ontvangt een certificaat als u:
kunt u een proces begeleiden waarin verantwoordelijkheid

een literatuurstudie en drie huiswerkopdrachten

nemen, verwerking en eventueel vergeving mogelijk zijn

heeft gedaan

kunt u een juridisch vaststellingsovereenkomst maken

e en strafzitting heeft bijgewoond en daarvan een

kunt u met collega’s intervisie- en andere ondersteunende

verslag hebt gemaakt

gesprekken voeren

a
 lle cursusdagen aanwezig bent geweest

Programma
Module 1:

Module 3:

Inleiding mediation in strafzaken

Juridische

aspecten

Mediation in het strafproces

Introductie

werkvormen: groepsmediations/conferentie

Het “Haarlemse mediationmodel”: intakefase

Vaststellingsovereenkomst


Oefenen en vaardigheden

Oefenen

en vaardigheden

Module 2:

Module 4:

Intakefase

Mediation

in strafzaken van A tot Z

Inleiding Herstelrecht (mr. dr. Jacques Claessen)

Oefenen

en vaardigheden

Vaardigheden

Evaluatie


Voorbereiding mediation: het mediationgesprek
Oefenen

Centrum voor
Conflicthantering
Nieuwe Gracht 74
2011 NJ Haarlem

T 023 532 31 96
E mediation@cvc.nl
www.cvc.nl

