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EP:CMT
EnsisPsychologen:
Coaching, mediation &
Training

Training Herkennen van
persoonskenmerken tijdens het mediationproces: voor
Mfn-registermediators en de interventies.
Dit programma wordt verzorgd door Margaret Diekhuis,
vanuit Ensis en zij is psycholoog RP. Zij geeft lezingen
en trainingen over, conflict- en agressieregulatie en de
relatie met persoonskenmerken. Daarnaast doet zij
onderzoek en in 2013 publiceerde zij in het Handbook
Threat management (Oxford University Press, 2013).
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Mobiel:0623881858 Register: LDM KvK 61110566 IBAN: NL 42 INGB 0006331521
Btw NL 123847722B02

Na haar studie klinische-psychologie aan de Universiteit
Leiden volgde zij achtereenvolgens een gecertificeerde
opleiding bij het Rino voor gedragskundige advisering
binnen de kaders van het strafrechtproces, deed zij de
gecertificeerde opleiding voor EMDR en volgde zij een
forensische opleiding aan de Hofstra University in New
York. In januari 2018 verdedigt zij haar proefschrift en die
zal in een handelseditie bij Boom/criminologie
verschijnen.
Zij staat ingeschreven in het Register van de Landelijke
Deskundigheids makelaars (LDM), in het MfN-register
voor mediators en begeleidt intervisiebijeenkomsten in
het kader van deskundigheidsbevordering.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Ochtendsessie

Middagsessie

9.00uur

13.30uur

•

Opening en kennismaking (ijsbreker)

9.30uur
•
•
•
•
•

Kenmerken van stress (oefening)
Video
Gedrag: De zichtbare en onzichtbare aspecten
Kernkwaliteiten en valkuilen
Oefening

PAUZE (10.30-10.45 uur)
10.45uur
•
•

Persoonlijke voorkeursrollen en groepsrollen
Betekenis voor het mediationproces

•
•
•

Omgaan met stress (oefening)
Invloed van emoties op gedrag
Video

Onderscheiden van problematische gedragingen en de
effecten op mediation
•
•

Uitingsvormen van depressie, trauma,
angststoornissen en autisme
Uitingsvormen van narcisme , borderline en
theatrale kenmerken

PAUZE (14.30-14.45 uur)

•

Casus familiemediation
Bespreken interventiemogelijkheden

Wrap-up
PAUZE (12.30-13.30 uur)

Afsluiting en evaluatie (16.00 uur)

Fusce sagittis elit eu elit.
Phasellus iaculis neque nec risus. Morbi magna
diam, elementum sit amet, commodo id,
condimentum sit amet, felis. Aliquam aliquam
sem vel sem. Vestibulum vel leo. Donec
elementum, lorem non semper adipiscing, dui
erat congue urna, sed venenatis eros lectus sit
amet libero. Praesent et sem.

