Het Bestuur van Mediationgroep Suriname bestaat uit Ineke Bendter, Judith van der Gugten en Marja
Naarendorp. Hieronder staat informatie over hun professionele achtergrond.
Ineke Bendter-Adams heeft haar formele opleiding aan de Leidse
Universiteit gevolgd, namelijk taalbeheersing met als hoofdvakken
gesprekstechnieken en argumentatie. Als taaldocent heeft zij in het eerste
deel van haar carrière op verschillende middelbare en Hbo-opleidingen
lesgegeven, in latere jaren ook aan de Anton de Kom universiteit van
Suriname. Hier verzorgde zij het vak communicatie. Op verschillende
manieren heeft zij zich verder op communicatiegebied gespecialiseerd:
o.a. de master en trainersopleiding Neurolinguistisch Programmeren (NLP)
en een coachopleiding. In 2008 heeft zij de basisopleiding Mediation in
Suriname gevolgd en hierna nog verschillende bijscholingen op dit gebied.
In de tweede helft van haar loopbaan is zij gedurende zestien jaar HRmanager geweest en zij is sinds haar pensionering als consultant
werkzaam als trainer, coach en mediator. Zij gelooft dat juist in Suriname waar iedereen bijna iedereen kent en
waar personen elkaar vaak in verschillende hoedanigheden tegenkomen, het belangrijk is geschillen op een
vreedzame manier op te lossen. En daar biedt mediation alle ruimte voor.
Haar contactinformatie is: ibendter.adams@gmail.com.
Judith van der Gugten is oprichter en eigenaar van Professional Support
NV. Na de Lerarenopleiding in Nederland afgerond te hebben, heeft zij
Rechten gestudeerd en in 1997 is zij geremigreerd. Zij heeft ruime ervaring
op management- en directieniveau in zowel de profit als de non-profit
sector. Sinds 2008 is zij mediator en vanaf 2011 aangesloten bij
Mediationgroep Suriname (MGS) waarvan zij één van de medeoprichters
is. In het project ‘All eyes on mediation in Suriname’ vertegenwoordigt
Judith de MGS en is co-trainer in het project. Mediation kan snel, effectief
en relatiebehoudend een oplossing brengen voor beide conflictpartijen.
Win-win voor partijen en ook voor de samenleving. Partijen kunnen
namelijk weer samenwerken en samenleven in onze kleine samenleving.
Haar contactinformatie is: Mobiel: 858 7258
Email: gugten@professionalsupportnv.com, jgugten@hotmail.com
Website: www.professionalsupportnv.com
Marja Naarendorp is één van de in 2008 in Suriname door Mr. Marijke
Houben getrainde mediators (basisopleiding) en nam ook deel aan de
vervolgtainingen. Zij besteedde een groot deel, 25 jaar, van haar
professionele carrière binnen de gezondheidszorg als klinisch
fysiotherapeut, maar ook in relatie tot het Ministerie van Volksgezondheid
om het beroep van fysiotherapeut als één der paramedische beroepen,
formeel erkend krijgen. Daarnaast ging haar interesse uit naar het (mede-)
opzetten en ondersteunen van organisaties binnen de vrouwenbeweging,
de vakbeweging en politieke organisaties. Hierdoor werd haar interesse in een juridische benadering
aangewakkerd wat resulteerde in de stap om rechten te studeren. Verdere studie leidde tot beëdiging en
toelating als advocaat bij het Hof van Justitie. Zij heeft op managementniveau bij het Ministerie van Arbeid
(1992 – 1995) gewerkt en was tevens HR Manager bij één der lokale banken (2004 - 2010), waarmee zij de
laatste 6 jaar voor haar pensionering mee afsloot. De relatie met de gezondheidszorg is blijven bestaan door in
1995 in dienst te treden als directeur bij het Surinaamse Rode Kruis waar ook de enige Nationale Bloedbank
onder valt, een rol als organisatiedeskundige die haar ook functies in de regio heeft doen vervullen. Vanuit de
voornoemde werkervaring en passie, maar zeker vanuit het perspectief dat partijen zelf het beste hun
problemen kunnen oplossen, is Marja Naarendorp geregeld actief binnen de MGS als mediator bij
uiteenlopende kwesties. Namens de MGS zit zij tevens in het bestuur van het SAI (Surinaams Arbitrage
Instituut). Marja is te bereiken op marjah@hotmail.com en mobiel op het nummer 8811068.

