De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt de belangen van professionals en is de grootste
beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de
politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere rechtspositie
van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv.
NMv Vertrouwenspersoon: iets voor u?
Hebt u hart voor uw vak? Hebt u een groot inlevingsvermogen en doet u graag iets extra’s voor uw
vak en mede-vakgenoten? Bent u geregistreerd mediator? Lees dan gauw verder!
De NMv zoekt een Vertrouwenspersoon
Vaak werkt een mediator vanuit een eigen onderneming en met kwesties die niet in iemands koude
kleren gaan zitten. Hierdoor kan er behoefte zijn aan een ‘luisterend oor’. Een ervaren en
onafhankelijke collega-mediator die adviseert en een steuntje in de rug geeft bij kwesties waarmee
de mediator zich geen raad weet. Maar ook iemand die preventief advies geeft bij een dreigende
klacht of ondersteunt wanneer er al een klacht is ingediend of bij een lopende tuchtzaak. Leden van
NMv kunnen hiervoor gratis terecht bij de NMv Vertrouwenspersoon.
Wat gaat u doen
•
•
•
•

Primair het bieden van een professioneel, collegiaal luisterend oor.
Reflectie geven op de (gewenste) aanpak van de kwestie en/of doorverwijzing naar een
hulpverlener of deskundige.
Secundair doel is het bewaken van de goede naam van het beroep en de vereniging.
Interessante nevenaspecten van de functie zijn het bevorderen en bewaken van de kwaliteit
van de beroepsuitoefening. In zijn algemeenheid door bijvoorbeeld mee te werken aan
publicaties van de NMv en het signaleren en melden van structurele problemen aan het
bestuur (uiteraard zonder de vertrouwelijkheid te schaden). En meer in het bijzonder door
het voorkomen van individuele tuchtzaken (preventie).

Dit vragen wij van u
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruime ervaring als mediator
Geregistreerd als MfN- of ADR- mediator
Een groot inlevingsvermogen met het vermogen tot het bewaken van uw eigen grenzen
Inhoudelijke kennis van het mediationproces
Kennis van de relevante reglementaire- en juridische aspecten aangaande mediaton
Coachingsvaardigheden
Een afgeronde opleiding tot Vertrouwenspersoon is een pré
Een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De gevraagde tijdsinzet is flexibel en hangt enerzijds af van het aantal en soort hulpvragen en
de taakverdeling met uw collega-vertrouwenspersoon, en anderzijds uw eigen interesses en
mogelijkheden.

Dit bieden wij
•
•
•
•
•
•

Een protocol Werkwijze Vertrouwenspersoon dat een onafhankelijke werkwijze – binnen de
grenzen van het protocol – ten opzichte van het bestuur garandeert
Een collega-vertrouwenspersoon om mee samen te werken en te sparren
Dankbaar werk: de mogelijkheid om collega-mediators van concreet advies en hulp te
voorzien
De mogelijkheid om uzelf blijvend te verrijken en te ontwikkelen door kennis op te doen vanen feeling te houden met het brede werkveld van mediation
De mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het vak mediation
De mogelijkheid om uzelf binnen de vereniging verder te ontplooien, kennis te delen en een
netwerk uit te bouwen.

Belangstelling?
Solliciteren? Stuur uw motivatie met CV naar info@mediatorsvereniging.nl.
Of wilt u eerst meer info? Neem dan contact op met Martijn Berntsen, bestuurslid
(martijn.berntsen@mediatorsvereniging.nl) of Paul Wijntje, NMv Vertrouwenspersoon
(p.wijntje@planet.nl).

