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Werkervaring
vanaf 2014
Carolijn Winnubst, Mediation, leren & ontwikkelen (www.carolijnwinnubst.nl)
(daarvoor vanaf 2008: Winnubst Advocaat & Mediator)
– adviseren over leren & ontwikkelen van inhoudsgedreven professionals waaronder advocaten
– begeleiden van uiteenlopende conflicten als MfN-registermediator, mede op doorverwijzing van de
rechterlijke macht en Het Juridisch Loket
– optreden als bijzondere curator in jeugdzaken
vanaf september 2017
– optreden als extern vertrouwenspersoon CVO 't Gooi
tot mei 2017
– trainen van advocaat-stagiaires in beroepsvaardigheden (freelancer bij Beroepsopleiding Advocaten)
2015/2016
– doceren eerstejaarsvak 'Communicatie en conflict' (freelancer bij Hogeschool Utrecht, Opleiding SJD)
vanaf 2016
Stichting Cardea
bemiddelen – meestal op doorverwijzing van de rechtbank Den Haag – tussen ouders met als doel
constructieve communicatie tot stand te brengen en het onderlinge vertrouwen te verhogen, al dan niet in
combinatie met omgangsbegeleiding door het omgangshuis van Cardea
Vanaf 2016

Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening
trainer 'Mediationvaardigheden' en docent 'Mediation in specifieke contexten' binnen Minor Mediation

2008 – 2013

Opleidingsmanager Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
– verantwoordelijk voor het omzetten van leer- en verandervraagstukken op sectie- en organisatieniveau
naar effectieve leer- en ontwikkelactiviteiten (o.a. ontwerp leertrajecten medewerkers en partners)
– verantwoordelijk voor ontwikkeling en organisatie van interne stagiaireopleiding 'De Verrijcking'
lid van de klachtencommissie eenheid Amsterdam
adviseren van de politiechef inzake klachten over gedragingen van politieambtenaren
Winters & De Vries Advocaten
advocaat
verlenen van rechtsbijstand (algemene praktijk: met name PFR, arbeidsrecht, bestuursrecht)
gecertificeerd NMI-mediator
begeleiden van uiteenlopende conflicten mede op doorverwijzing van de rechtbank en Het Juridisch Loket
Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam, beleidsmedewerker Stafafdeling
– adviseren en coördineren van beleid ten behoeve van de raad
– coördineren experimenten omgang- en echtscheidingmediation binnen rechterlijke macht
– behandelen van klachten over bij de raad ingeschreven advocaten
– (mede) bepalen beleidsstrategie, bewaken en uitvoeren P & O cyclus van door de raad gesubsidieerde
instellingen
– vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepsfase in het kader van rechtszaken
voortvloeiende uit bovengenoemde werkzaamheden
Arrondissementsparket Rotterdam, parketsecretaris
– beoordelen van en adviseren over afdoening van strafzaken
– ten laste leggen van strafbare feiten
– deelnemen aan operationele unit van het project ´Vreemdelingen in de strafrechtketen´
Onderzoeker rapport ‘Arrestatieteams onder de loep’
– beschrijven theorie en praktijk, politiek-bestuurlijke inbedding, organisatie, verdeling en

2012 – 2016
2005 – 2008

1999 – 2005

1998 – 1999

1996 – 1997
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taakstelling arrestatieteams in Nederland door diepte-interviews betrokkenen en
bestuderen wet- en regelgeving. Het resultaat: verschijning gelijknamig boek, Gouda
Quint, Deventer (03/1998) met uiteindelijk wijziging artikel 8 van het besluit beheer
regionale politiekorpsen
Opleidingen
2012 – 2013
2005
2003
1992 – 1997

Foundation Corporate Learning: Ontwikkelen van Effectieve Leerinterventies (Kessels &
Smit). Opbrengst: scherp(er) analyseren leerbehoeften & ontwerpen effectieve
leerinterventies, adviseren over en creëren draagvlak voor leren
Beroepsopleiding Advocatuur (NOvA)
Leergang Conflictbemiddeling (CvC) - Opleiding tot mediator (NMI registermediator)
Doctoraal Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht
juridische keuzevakken: Jeugdrecht, Politierecht en Vreemdelingenrecht
niet-juridische keuzevakken: Jeugdwelzijn in Ontwikkelingslanden, Geweld in het gezin en
Ontwikkelingsproblematiek

1989 – 1991
1982 – 1988
Publicaties
2016
2015
2012
2010
2002
1998

Propedeuse Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
VWO, Comenius College te Hilversum
Complexe scheidingen en mediation: een goede combinatie?, Tijdschrift Conflicthantering
Marion Uitslag: 'Je moet eerst van het conflict gaan houden', Tijdschrift Conflicthantering
'Is de nieuwe Beroepsopleiding Advocatuur 2025-proof?', Advocatenblad
– 'Conflict met de mediator? Over klachtbehandeling en tuchtrecht' &
– 'Nieuwe eis bij hercertificering: een stap terug?' Tijdschrift Conflicthantering
‘Is landelijke invoering van de JOS-experimenten nuttig en noodzakelijk?’,
Rechtshulp, maandblad voor de sociale praktijk
‘Arrestatieteams onder de loep’- grote verschillen bij inzetprocedures, werkbelasting en
politiek-bestuurlijke inbedding’, Algemeen Politie Blad (ABP)

Overige werkervaring
1997 seizoen France Individuelle (FI); manager hotel ‘De la gare’ in Le Buisson (Fr)
1990 - 1997
werkzaam in verschillende restaurants
1995 - 1996
Defence for Children International (DCI); ontwikkeling van informatie- en
documentatiesysteem, schrijven rubriek KORT in Tijdschrift voor de Rechten van het Kind
1990 - 1996
Kindertelefoon Amsterdam; telefonische hulpverlening aan doelgroep en via taakgroepen
ondersteuning van medewerkers
Cursussen (een greep uit: van 2001 – heden bij verschillende opleidingsinstituten)
Juridische cursussen
Plain English, Bestuursrechter als geschilbeslechter, Wat je moet weten maar nog niet
wist over de vaststellingsovereenkomst, Rolperikelen, Contracteren, Actualiteiten
arbeidsrecht, Ethiek en gedagsrecht, Wob, Compareren met lef, Actualiteiten
Volkenrecht, Praktisch beslaan en executeren, Rolperikelen
Vaardigheidstrainingen Financieel management voor niet-financiele managers, BZK-EU-opleiding, Vonnis
schrijven, Overtuigend Onderhandelen, Leiderschap voor juristen: Apenrots of
Bijenkorf, De politiek-bestuurlijke context van het optreden als advocaat,
Mindmapping voor juristen, Adviseren over leren, Geweldloos communiceren,
Basistraining Emotionally Focused Therapy (EFT), Andere Taal erbij, Bijzondere
curator in jeugdzaken, Basis- en verdiepingstraining Beroepsethiek voor de Jeugdzorg
werker, Veiligheid in Gezinnen
Mediationcursussen

Specialisatie tot mediator in Strafzaken, Kinderen uit de Knel (KUDK) (opleiding
voor procesbegeleiders van de methode 'Lorentzhuis'), Effectief communiceren binnen
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cultuurverschillen, Masterclass non verbale communicatie, Emotiemanagement,
jubileumcongres Kort Lontje, congres Moving Mediation, Business Mediation,
Mediation en Bestuursrecht, Mediation & Arbeidsrecht, Verdieping
mediationvaardigheden, Interculturele mediation

Overig
Talenkennis
2003 - 2005
2005 - 2009
2007 - 2011
2011 - heden
2010 - 2014
1991 - 1992
1988 - 1989

Engels (vloeiend), Italiaans (vloeiend), Portugees (vloeiend), Frans en Spaans (redelijk)
lid oudercommissie/cliëntenraad kinderdagverblijf ‘De Regenboog’
voorzitter Stichting Patchamama
secretaris Stichting Latijns Amerikaans Film Festival (LAFF)
lid Commissie Goede Diensten & Commissie van Beroep, Bond van Volkstuinders
lid Oudercommissie naschoolse opvang VTC
privéles Portugees
cursussen in de Italiaanse taal aan Società Dante Alighieri te Rome
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