Als werknemer en manager heb ik aan beide kanten de
impact ervaren van diverse reorganisaties, conﬂicten
en veranderprocessen. Dit met alle cultuurverschillen
en belangen die hierbij speelden.
Hierdoor heb ik geleerd verbinding te maken en communicatie te bevorderen. Samen naar een duurzame
oplossing!
Mijn focus ligt hierbij op preventie, communicatie en
arbeidszaken. Van verzuimtrajecten, bedrijfs -of
teamontwikkeling,
(conﬂict)coaching,
trainingen,
conﬂictmanagement tot en met diverse vormen van
mediation en advies.
Huijben Mediation & Advies werkt integer en discreet.
Ik werk op basis van geheimhouding, welke al begint
vanaf ons eerste contact.

Bent u op zoek naar
•
•
•
•
•
•
•

Een professionele, erkende mediator
Preventieve interventies bij conﬂicten
Hulp rondom arbeidszaken of arbeidsmediation
Een training, coaching of advies
Hulp voor uw klanten, werknemers, team of bedrijf
Een conﬂictcoach, conﬂictexpert of onderhandelaar
Een duurzame en snelle oplossing

Doe de gratis test en ontdek wat Huijben
Mediation & Advies voor u kan betekenen:
www.huijbenmediation.nl/test

EXPERTISE

Na een paar duizend bemiddelingen met een andere
pet op, blijft het helpen van mensen en organisaties bij
communicatie, in conﬂicten, door (team)coaching en
training mijn passie hebben!

[1] Preventie
[2] Interventie
[3] Conﬂictcoaching
[4] Arbeidsmediation
[5] Training & advies
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Kennismakingsgesprek?
06 22 111 332
info@huijbenmediation.nl

Vóór er een conﬂict of probleem ontstaat kunnen er al
vraagstukken liggen rondom communicatie of kan er
behoefte zijn aan coaching of training. Denk aan een
vroegtijdige interventie, workshop of training.
Tijdens een lopende kwestie zijn er diverse opties.
Denk hierbij aan conﬂictcoaching, arbeidsmediation,
teamcoaching of een training op maat rondom thema’s
zoals communicatie en/of samenwerking.
Na een conﬂict kunt u ook kiezen voor conﬂictmanagement, training of mediation. Dit gebeurt in de vorm die
het beste past bij de situatie en de wensen. Een geschil
of conﬂict heeft altijd impact en dit samen bespreekbaar maken werkt positief. Ik begeleid dit proces zorgvuldig en discreet van A tot Z.

Mijn naam is Wannes Huijben,
getrouwd, vader van 3 dochters en
werkzaam als dubbel gecertificeerd*
mediator in Gorinchem en de wijde

ME DI AT I O N & A DVI E S

omgeving. Als voormalig brigadier van politie en
later als manager heb ik ruime ervaring in het
professioneel begeleiden van talloze conflicten.
Huijben Mediation & Advies helpt mensen en

Samen naar een
duurzame oplossing

bedrijven in communicatie en conflictsituaties door
training, coaching, mediation en advies. Daar ligt
mijn kracht, kunde en passie!

Mensen omschrijven mij als...
sociaal
empathisch
communicatief vaardig
integer
analytisch
duidelijk
reflecterend

* Wannes Huijben is gecertiﬁceerd als MfN-registermediator
en full-certiﬁed ADR mediator, conﬂictcoach en onderhandelaar en voldoet hiermee aan de hoogste kwaliteitseisen.

Arbeidsmediation | Conflictcoaching | Zakelijke geschillen
Training & Advies | Onderhandelingen

