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Rotterdam, 20 december 2015

voor een ledenbijeenkomst van de

Beste leden,
De feestdagen komen er snel aan. Tijd voor wat rust, bezinning en om na te denken wat
je volgend jaar allemaal gaat doen. De Rotterdamse Mediators Associatie heeft voor 2016
de nodige activiteiten gepland. In ieder geval vijf avondbijeenkomsten en twee
workshops – de agenda staat op de website – maar ook een vakinhoudelijk getint
lustrumfeest. De lustrumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen van dit
evenement ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan. Woensdagavond 3 februari is de
eerste bijeenkomst van het volgende jaar. Zoals altijd hebben we deze avond weer
deskundige sprekers met een interessant en leerzaam onderwerp.

Diane van Heeswijk

en

Edo Koevoet

spreken
over

Wat iedere mediator moet weten over onbewuste drijfveren
De jaarwisseling is voor veel mensen een moment van goede voornemens. Maar vaak
liggen die goede voornemens een maand later al weer in de prullenbak. Bewust willen
mensen vaak wel een verandering, maar er is iets sterker dan dat dat die verandering
tegen houdt. En dat zijn je onbewuste drijfveren. Met inzicht in je onbewuste drijfveren
krijg je grip op de patronen in je leven en kun je wel degelijk veranderingen realiseren.
Waarom is dit nu zo belangrijk voor mediators om te weten? De patronen in een relatie
komen voort uit de onbewuste drijfveren van de partners. Dat patroon zullen ze even
goed doorzetten in de afspraken met hun mediator. En ook de mediator heeft zijn eigen
patronen en zal vanuit zijn of haar onbewuste drijfveren reageren op allerlei situaties die
in een klantafspraak kunnen ontstaan. Denk aan weerstand bij één of beide partners,
huilbuien, woede uitvallen, beschuldigingen aan het adres van de mediator, et cetera.
Heb je inzicht in onbewuste drijfveren dan krijg je meer grip op de klantsituatie met
uiteindelijk voor alle partijen een beter resultaat. Tijdens deze avond geven Diane van
Heeswijk en Edo Koevoet je dit inzicht in een vogelvlucht.
Diane van Heeswijk is MfN-registermediator en heeft sinds 2009 een eigen scheidingspraktijk, genaamd Convenu Scheidingspraktijk. Zij is gespecialiseerd in echtscheidingsmediation. Tijdens een specialisatieopleiding maakte zij kennis met de V-cirkel Academie
en hun gedachtegoed, waarvan zij leerde om de onbewuste drijfveren van mensen
inzichtelijk te maken. Meteen was zij gegrepen door deze methode en de inzichten die dit
vakgebied haar te bieden had. Om ook binnen haar werk als mediator het proces en de
mensen beter te kunnen begeleiden, heeft ze de opleiding tot geregistreerd V-cirkel
coach gevolgd bij de V-cirkel Academie. Diane werkt met enige regelmaat als co-trainer
bij de V-cirkel Academie.
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Omdat zij heeft gemerkt dat er duurzame veranderingen kunnen ontstaan door inzicht in
iemands onbewuste drijfveren, is Diane haar eigen coaching praktijk gestart:
BorkeCoaching. Als coach wil zij mensen bewust maken van hun onbewuste motivatie,
waardoor zij de keuze krijgen om ongewenste patronen in hun gedrag te doorbreken en
daarmee de regie over hun eigen leven kunnen herpakken.
Edo Koevoet is coach en eigenaar van Simplify Coaching. Hij coacht individuen en traint
(management) teams in het bedrijfsleven. Hij werkt nauw samen met de V-cirkel
Academie en is co-trainer op diverse van hun leergangen. Als consultant op grote
internationale complexe IT-projecten liep hij tegen zijn eigen onbewuste patronen aan.
Gemotiveerd om die patronen te doorbreken is hij jaren geleden begonnen aan de
opleiding van de V-cirkel Academie. In de zomer van 2013 is hij gestart met Simplify
Coaching. Verder heeft hij didactische ervaring als hockeytrainer en gediplomeerd
skileraar.
Het bijwonen van de lezing is voor jou als (kandidaat) lid gratis. De borrel is voor eigen
rekening, aan de bar af te rekenen. De kosten van het buffet zijn ook in 2016 lager dan
de kostprijs: 15 euro per persoon! Om de prijs hoef je het dus niet te laten, en je kan
gelijk goed netwerken.
Als je MfN registermediator bent worden na deelname kosteloos 2 PE-punten (categorie
1a) bij de Mediatorsfederatie Nederland voor je aangevraagd. Je hoeft hiervoor zelf niets
te regelen of door te geven aan de MfN.
De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.
Laat even via de datumprikker die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst, weten dat
je naar de lezing komt en of je mee wilt eten. Bij afmelding binnen 48 uur worden de
kosten van het eten in rekening gebracht, als je je daarvoor had opgegeven.
Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich
inschrijven door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.
Programma woensdagavond 3 februari 2016
17.30
18.45
19.45
20.45
21.00
22.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

inloop en borrel
buffet diner
Diane van Heeswijk en Edo Koevoet
pauze
vervolg
einde

Het bestuur wenst iedereen heel fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en succesvol
2016.
Met vriendelijke groet,
Rotterdamse Mediators Associatie
mr. M.P. Vogelsang CCP, secretaris bestuur
secretariaat@rotterdammediation.nl
www.rotterdammediation.nl
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