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Elke wordt gedreven door verbinding en echt
contact. Zij begrijpt dat je anderen nodig hebt
om doelen te behalen. Samenwerken en
conflicten horen daarbij. Het geeft Elke
voldoening als ze anderen kan begeleiden in
de samenwerking of naar een gezamenlijk
gedragen oplossing en als ze kan bijdragen
aan het conflictvaardiger maken van anderen
(en daarmee ook een organisatie).
Elke heeft rechten gestudeerd en is haar
carrière gestart als advocaat. Aansluitend
heeft Elke gewerkt als consultant/
opleidingsmanager in de juridische sector en
adviseerde zij op individueel en organisatieniveau over opleiding en ontwikkeling.
Uiteindelijk besloot Elke om van haar drijfveer
haar werk te maken en is zij sinds begin 2017
werkzaam bij Dialogue als mediator, trainer en
consultant. Tevens is zij opleidingsmanager van
de Mediationopleiding en hoofddocent van het
vak ADR in de Beroepsopleiding Advocaten.
MfN-registermediator
Elke is zich bewust van het effect en de impact
van (dreigende) conflicten binnen organisaties
en teams én het belang van duidelijke
communicatie.
De combinatie van advocatuur en consultancy
binnen de zakelijke dienstverlening maakt dat
Elke voor een oplossingsgerichte procesaanpak
staat.

Haar (organisatie)sensitiviteit en analytisch
vermogen maken dat ze snel tot de kern van
het probleem komt. Ze is gedreven en
resultaatgericht.
Elke houdt zich bezig met conflicten in brede
zin, met het accent op samenwerkings-, zakelijk
een arbeidsconflicten. Ook treedt zij op in meer
persoonlijke conflicten tussen bijvoorbeeld
buren en familieleden. Elke is oprecht
geïnteresseerd en weet in korte tijd een
transparante en veilige sfeer te creëren. Ze
heeft de gave gemakkelijk en vlot contact te
maken en gaat integer te werk.
Vaardighedentrainer
Elke deelt haar kennis en ervaring in de
Mediationopleiding, de Beroepsopleiding
Advocaten en andere trainingen (op gebied
van conflictmanagement). Dit doet zij in
verschillende sectoren, zoals het onderwijs, de
zorg en de juridische sector. Elke is ervan
overtuigd dat je je vak pas goed kunt
uitoefenen én gemotiveerd en betrokken kunt
bijdragen aan de ambitie van je organisatie,
als je de tijd neemt voor reflectie. Zelfinzicht is
van groot belang. Het stimuleren van mensen
om hiermee aan de slag te gaan ziet zij als een
mooie uitdaging.

