
 

     

TRAINING WERKEN MET HET TRANSFORMATIEVE MODEL 

‘krachtig omgaan met conflicten’ 
Module 1 – online: 12, 19, 26 mei en 2 juni  2021 (16.00 – 18.00 uur) 

Module 2 – hybride (afhankelijk van Covid-19 een combinatie van online en 
offline): najaar 2021 

 

Het transformatieve model 
The Promise of Mediation - Joseph Folger & Baruch Bush - USA 
Joseph P. Folger en Robert A. Baruch Bush zijn de auteurs van “The 
Promise of Mediation”. In dit boek beschrijven Folger en Bush een 
unieke benadering van omgaan met conflicten. Zij zien een conflict 
als een tijdelijke crisis in de communicatie. Als begeleider van een 
conflict ondersteun je partijen om hun communicatie te 
transformeren van negatief en destructief naar positief en 
constructief. Dit doe je door de eigen kracht van partijen te 
versterken (empowerment), waardoor er meer ruimte komt voor 
wederzijdse erkenning (recognition).  
 
Deze benadering is sinds de verschijning van het boek onderwerp van vele studies en heeft bij onder meer het 
Amerikaanse US Postal Services en Capital District Health Authority in Canada tot aanzienlijke verbeteringen in de 
werksituatie geleid. De benadering wordt ook in Europa succesvol toegepast bij Imperial College Healthcare, een 
verzameling van 5 ziekenhuizen in London. 

 
Institute for the Study of Conflict Transformation & Stichting Het Transformatieve Model  
In 1999 hebben Bush en Folger het ‘Institute for the Study of Conflict Transformation’ (ISCT) opgericht. Dit is een 
internationale denktank die onderzoek doet, conferenties organiseert en trainingen ontwikkelt. Vele landen passen 
sindsdien het transformatieve model succesvol toe bij het bemiddelen van conflicten. ‘Stichting Het Transformatieve 
Model’ (SHTM) is geaffilieerd met het ISCT en de enige Nederlandse organisatie die de door het ISCT ontwikkelde 
trainingen mag geven. Klik hier voor een korte introductie van transformatieve mediation. 
 

De training 
De training bestaat uit twee modules . U kunt er voor kiezen alleen de eerste module te volgen. 
Voor de tweede module kunt u kiezen voor de transformatieve mediation of voor de transformatieve dialoog. Deze 
modules kunnen ook na elkaar gevolgd worden. 
 
Module 1 – online: 12, 19, 26 mei en 2 juni  – Krachtig omgaan met conflicten 
Je maakt kennis met het transformatieve model en leert hoe je dit in organisaties in kunt zetten. Het herkennen van je 
eigen houding in een meningsverschil of conflict is de basis voor het er mee leren omgaan. Herken je je eigen 
basishouding dan ontdek je ook het moment in een conflict waarop deze een negatieve wending neemt. Dat is het 
moment waarop je bewust kunt gaan kiezen voor de manier waarop je het meningsverschil of conflict aangaat. Je leert 
strategieën die je helpen om de negatieve communicatiespiraal tijdig om te buigen naar een meer productieve en 
constructieve interactie. En dat is winst in lastige situaties. Deze module vormt de basis voor de tweede module.  
 
Module 2a (najaar 2021) – De vaardigheden van de Transformatieve Mediator 
De transformatieve mediator ondersteunt partijen in de transformatie van hun communicatie van destructief en 
negatief naar constructief en positief. De transformatieve mediator benut tijdens de mediation de kansen die partijen 
de gelegenheid bieden hun eigen kracht te versterken (empowerment) en elkaars perspectief in overweging te nemen 
en zich zo (opnieuw) te verbinden met de ander (recognition). Tijdens de training staat het aanleren van de non-
directieve instrumenten van het transformatieve model centraal en wordt er veel met deze instrumenten geoefend. 

 
Interactieve online/offline trainingen: 

• Koppelen van theorie en praktijk 

• Leren door ervaring 

• Eigen casuïstiek 

• Persoonlijke leerdoelen 

• Ervaren en gecertificeerde 
trainers 
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Wat deelnemers over eerdere trainingen zeggen: 
 
“De training was een spiegel voor mijzelf. Het gaf me het inzicht hoe belangrijk het is het proces bij de partijen te laten net zo lang tot ze er zelf 
brood van kunnen bakken en reikte mij de instrumenten aan omdat te doen.” Juanita Wijnands, Internationaal Intercultureel consultant 
 
“Goede opbouw van het programma, goede balans tussen theorie, groepsgesprekken (ervaringen delen) en oefenen. Ik leerde mezelf beter zien, 
waardoor ik beter reageer op vele situaties, dus ook conflictsituaties!” Arjan Lindenbergh, directeur beroepsorganisatie in de medische sector 
 
“Als mediator met ervaring was ik op zoek naar een methode om een doorbraak te bewerkstelligen in stagnerende mediations. In deze training 
heb ik handvatten gekregen. Ik ga geïnspireerd door!” Margit Ansink, advocaat /mediator 
 
“Amper bijgekomen van de overweldigende indruk die deze wijze van mediation bij mij heeft achtergelaten is het voor mij bijna onmogelijk een 
objectieve feedback te geven. Deze bijeenkomst heeft mij zeer positief beïnvloed in de wijze waarop ik mijn team denk te kunnen ontwikkelen. 
Kortom erg positieve en nuttige ervaring waarvoor mijn dank.”  Wim van der Zee, Manager 
 
“Als bouwbemiddelaar zie ik hoe mensen lijden onder conflicten en hoe traditionele vormen van geschilbeslechting geen duurzame oplossing 
bieden. Deze training heeft me veel vaardigheden opgeleverd, die als aangename bijkomstigheid ook voor mijn omgeving prettig blijken te 
zijn.” Abele Reitsma, Bouwpatholoog 

 
Module 2b (najaar 2021) – Begeleiden van controversiële gesprekken 
De Transformatieve Dialoog (TD) stelt mensen in staat belangrijke thema’s te bespreken waarover eerder niet of 
moeizaam gesproken kon worden. Het faciliteert een gesprek dat de deelnemers in staat stelt een open en 
respectvolle interactie met elkaar te hebben. Zodat het mogelijk wordt elkaar te horen en gehoord te worden en 
mensen verschillen en overeenkomsten kunnen erkennen ook als er diepgaande meningsverschillen zijn en mogelijk 
ook blijven. 

Voor wie is deze training 
Voor iedereen die als derde partij te maken heeft met werk gerelateerde, persoonlijke-, familie- en buurtconflicten, 
zoals mediators, advocaten, coaches, consultants, leidinggevenden, vertrouwenspersonen en HRM-managers. 
 
Trainers 
De trainers zijn als mediator en trainer gecertificeerd bij het ISCT en aangesloten bij de Stichting het Transformatieve 
Model. Deze training wordt gegeven door Anja Bekink en/of Lida van den Broek en/of Wilma Hanskamp. 
 
PE-punten en Certificering 
Het MfN heeft 16 PE-punten per module toegekend. Na het volgen van beide modules heeft u de theoretische basis 
voor certificering als transformatief mediator bij het ISCT.  
 
Kosten & Locatie  
De kosten bedragen voor module 1 (online) € 250,- voor early birds tot 15 april 2021 en  € 300,-  voor aanmeldingen na 
15 april  2021. Herhalers kunnen zich ook aanmelden voor een bedrag van € 100,-. We zullen je vervolgens tijdig 
informeren of het mogelijk is om deel te nemen. Minimum aantal deelnemers is 6, maximum 12.  
De kosten voor module 2 zijn afhankelijk van de traininsgvorm (online, offline of hybride vorm) en worden later 
vastgesteld. Indien module 2 volledig offliine (dus op een externe trainingslocatie) wordt gegeven bedragen de kosten 
per module € 599 voor early birds tot 1 augustus 2021 en € 750 voor aanmeldingen na 1 augustus 2021. Herhalers 
kunnen ook deelnemen aan de training voor een bedrag van € 100 indien er voldoende nieuwe deelnemers zijn en 
plaats beschikbaar is. 
Arrangementskosten zijn € 200 euro p.p. (1 x overnachting met ontbijt, 1 x diner, 2 x lunch). Training module 1 kan tot 
1 maart en module 2 tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 
Inschrijven 
U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar info@hettransformatievemodel.nl.  
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