Wat zeggen anderen over onze Mediationopleiding?
Een greep uit de reacties:
“Mediation zou een mooie manier kunnen zijn voor deurwaarders om op een andere manier omzet
te maken en waar past mediation beter dan waar een deurwaarder graag is; tussen partijen in!”
Judith Pinas, Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
“De (alumni)bijeenkomsten van Dialogue zijn niet alleen leerzaam, maar ook inspirerend. Dialogue
doet er alles aan om de sfeer en setting zo aangenaam mogelijk te maken, waardoor de interactie
tussen de docent en de studenten, en de studenten onderling, optimaal is. Het is goed toeven in
Bussum!”
Ayolt Zoer- advocaat/mediator
“Van Miss-Fix-it naar een meer faciliterende rol. Meest waardevolle cursus ooit!”
Michèle Klaassen, PGGM
“Leukste cursus ooit gevolgd. Voorheen had ik het gevoel dat ik niet bezig was met het probleem
oplossen. Ik voelde dat er meer was dan mijn juridische insteek, maar wist niet wat en hoe.”
Ineke van Leeuwen, De Jong Van Leeuwen advocaten
“Professioneel bedrijf vol ervaring, leuke club gemotiveerde specialisten, met een open benadering!
Voor mij het juiste startpunt om als mediator aan de slag te gaan.”
An de Witte, Interim manager
“Zonder deze training had ik niet zo gestructureerd de individuele belangen van de teamleden
kunnen isoleren. Zonder de training was mijn exploratiefase met de betrokkenen veel korter geweest
en had ik veel minder inzicht gehad in oplossingsrichtingen.”
Peter de Groot, Programmamanager Achmea

“Een zeer professioneel en bovendien zeer menselijk opleidingsinstituut, waar je meer leert dan
waarvoor je bent gekomen.”
Lex Visser, Financieel adviseur
“Professioneel, hoog niveau, aards, prettig, empowering: een super mix van brains en hart.”
Jeroen Jansen, Oikocredit Nederland
“Ik heb in korte tijd veel geleerd. De prettige omgeving, de uitstekende catering en de juridische
achtergrond van een aantal docenten maakte dat ik mij er als jurist heel goed op mijn plaats voelde.”
Irene van Halewijn
“Ik geloof niet dat ik eerder een docent/trainer heb meegemaakt die zo intens, betrokken en
geconcentreerd met de mensen in de groep bezig was als hij en dat heeft me werkelijk ontroerd.”
Tom Spronk, Advocaat SBS Legal

“Praktisch, verdiepend, verrijkend en inspirerend. Enthousiaste, gedreven trainers.”
Carla de Bruijn, Curator/Advocaat- Bogaerts & Groenen advocaten
“Al zou ik nooit 1 seconde als mediator werken, dan zou ik dit niet hebben willen (kunnen)missen.
Veel deuren die op een kier stonden, zijn geopend door alle inzichten en modellen en ik heb het
gevoel dat veel puzzelstukken bij en voor mijzelf op de goede plek samen zijn gekomen. Daarbij heeft
het de interesse in aanpalende gebieden aangewakkerd.”
Hans Varkevisser, Hoofd afdeling bedrijfsvoering- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

