Basistraining Collaborative Practice 2020 – Locatie: nog nader te bepalen
Heeft u behoefte aan meer tools om te voorkomen dat u als scheidingsprofessional in het conflict van uw cliënten
wordt gezogen? Zou u willen weten hoe u via multidisciplinaire samenwerking uw cliënten optimaal kunt bedienen?
Dan is de basistraining Collaborative Practice iets voor u!
Tijdens deze driedaagse opleiding krijgt u alles te weten over deze vorm van alternatieve geschilbeslechting. Het is
een universeel toepasbare methode waarbij drie zaken belangrijk zijn: het recht, emoties en de financiën. U wordt
getraind in het werken in een multidisciplinair team dat erop is gericht het geschil onderling op te lossen.
Van oudsher wordt deze methode vooral toegepast bij echtscheidingen, waar de 3 componenten: recht, emotie en
financiën natuurlijk op de voorgrond aanwezig zijn en waarbij dit overlegmodel, naast mediation, een bewezen
alternatief is om excessen als vechtscheidingen te voorkomen. Veelal wordt dan de term ‘overlegscheiden’ gebruikt.
Echter, deze drie componenten spelen bij veel meer conflicten een rol. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsrecht,
ondernemingsrecht of zelfs het bestuursrecht.
Wat zijn de verschillen met mediation?
Het verschil is, dat partijen ieder ondersteund worden door een eigen adviseur (de advocaat), die samen met de
procesbegeleider (de coach) en eventuele andere deskundigen (de financieel expert, de kinderdeskundige, etc.)
heeft afgesproken te proberen het conflict op te lossen zónder naar de rechter te gaan. Tijdens de bijeenkomsten
zitten dus zowel de coach/procesbegeleider aan tafel als de advocaten. Dat maakt dat cliënt zich goed ondersteund
voelt.
Zo’n samenwerking tussen professionals vereist vanzelfsprekend specifieke kennis en vaardigheden. Via de
basistraining Collaborative Practice wordt voornamelijk aandacht besteed aan het groepsproces en de onderlinge
samenwerking.
Voor de vakgerelateerde kennis zorgen de deskundigen zélf, via bijvoorbeeld de eigen specialisatie- of
beroepsvereniging waarbij zij (verplicht) zijn aangesloten.
Opbouw van de opleiding (wijzigingen voorbehouden)
De opleiding kent een Nederlands deel en een Engelstalig deel.
Nederlands deel
Tijdens het Nederlandse deel (op de eerste dag in de avond en op de dag in de ochtend op de terugkomdag) worden
de werkwijze, de kenmerken en de voordelen ten opzichte van andere vormen van ADR uitgelegd, en krijgt u
informatie krijgt over de opbouw van de vereniging in Nederland, zoals bijvoorbeeld de historie en de structuur. Ook
is een uitleg over de deelnemersovereenkomst en het CP protocol. Dit deel van de opleiding wordt verzorgd door
een ervaren Nederlandse Collaborative Professional (trainer) onder wiens leiding er ook (in het Nederlands)
geoefend zal worden.
Engelstalig deel
Het Internationale deel (op de eerste en tweede dag) wordt verzorgd door twee gerenommeerde Canadese
trainsters, Victoria Smith en Sheila Brown, die veel ervaring hebben met de methode. Zij hebben de training tot
collaborative professional inmiddels zowel in Amerika als in meerdere Europese landen verzorgd. De voertaal tijdens
dit deel is Engels. Zij vertellen u over de rol van de verschillende professionals en over de
communicatievaardigheden tijdens het proces, maar ook over de praktische voorbereiding met de cliënt en het team
en de opbouw van een collaborative case.
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Tijdens dit onderdeel wordt ook veel geoefend zodat het proces van de Collaborative Practice duidelijk voor u is en u
voldoende materiaal in handen heeft om in een interdisciplinair team te werken en de cliënt goed te kunnen
voorlichten en begeleiden.
Kosten, programma en opleidingspunten
In de cursusprijs van € 1.600,-- excl. btw (wijzigingen voorbehouden) zijn de kosten van de syllabus en de kosten van
het verblijf (lunches, diner en overnachting) inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding, dient u tevens
(aspirant)lid te zijn van de vereniging. Voor nadere informatie over het lidmaatschap en de aanmelding voor de
opleiding, zie: www.vvcp.nl
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