
HASSELT - VOORJAAR 2020

Opleiding tot  
erkend bemiddelaar

DEELNEMERS

Deze opleiding richt zich tot iedereen, ongeacht zijn/haar beroepsactivi-
teit: advocaat, bedrijfsjurist, cijferberoep, notaris, gerechtsdeurwaarder, 
ingenieur, medicus, ondernemers & managers, bedrijfsleiders, 
HR-verantwoordelijken, psychologen, ombudsmannen, …

Beperkt aantal deelnemers, zo garanderen we de nodige aandacht voor 
elke deelnemer.

ERKENNING

U kan uw erkenning als bemiddelaar aanvragen bij de Federale 
Bemiddelingscommissie (FBC)

• 40 punten permanente opleiding OVB, die u bekomt na indienen van
individuele aanvraag via privaat luik van de OVB-webstek

• 8 uur permanente opleiding BIBF per dag

• 8 uur opleiding IAB per dag

ATTEST

Een attest met vermelding van het aantal effectief gevolgde uren en het 
resultaat dat u op het examen heeft behaald, zal u worden toegestuurd.

DOELSTELLING

U wordt ingewijd in de belangengecentreerde, oplossingsgerichte, 
optimaliserende bemiddelingstechnieken

U leert op professioneel hoogstaande wijze bij te dragen tot de snelle 
oplossing van een complex geschil als partij, adviseur of bemiddelaar.

MEER INFORMATIE

bMediation: Greet Lemmens - T 02 643 78 47 - info@bMediation.eu
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DATA 2020

telkens van 9-18u

18-19-20 maart
2-3 april
27-28-29 mei
18-19 juni
2-3 juli

LOCATIE

Nieuw Gerechtsgebouw 
Parklaan 25
3500 Hasselt



DAG 1 
Bemiddeling en ADR: inleiding

• film met interactieve debriefing

• soorten ADR
geschiloplossingsmethodes

• basisprincipes van
bemiddelingstraject

DAG 2 
Conflictanalyse

• statische analyse

• Thomas-Kilmann Conflict Mode
Instrument

• FOCAS-model

• dynamische analyse

DAG 3 
Communicatie: bewust en 
doordacht

• basisbegrippen van
communicatie

• gespreksstructuur, -modellen
en –vaardigheden

• spreken is moeilijker dan
luisteren

DAG 4 
Principieel onderhandelen 
(deel I)

• basisbegrippen van
onderhandelen

• hoofdregels van principieel
onderhandelen

• toepassingen van
principieel onderhandelen

DAG 5 
Principieel onderhandelen  
(deel II)

• soorten spanningsbogen, en
hoe ermee omgaan

• waarom falen principiële onder-
handelingen soms?

DAG 6 
Bemiddelingstraject (deel I)

• basisbegrippen van
bemiddelingsrecht

• hetgeen bemiddeling vooraf
gaat

• van standpunten naar belangen

DAG 7 
Bemiddelingstraject (deel II)

• van belangen naar opties

• van opties naar oplossingen

• van oplossingen naar akkoord

DAG 8 
Bemiddelingstraject (deel III)

• caucus en rol van de advocaat

• deontologie van erkende
bemiddelaar

• derden en experten

• multiculturele bemiddeling

DAG 1 
communicatie in principieel 
onderhandelen en bemiddelen

• gespreksvaardigheden en
interventietechnieken van on-
derhandelaar en bemiddelaar

DAG 2 
emoties in principieel onder-
handelen en bemiddelen

• emoties van partijen en van
bemiddelaar

• plaats van emoties in
bemiddelingstraject

• bemiddeling vs therapie

DAG 3 
creativiteit in principieel onder-
handelen en bemiddelen

• brainstorming
• voorbereiding vraagstelling

divergentie/convergentie
• brainstorming en andere

creatieve technieken

DAG 4 
evaluatie in principieel onder-
handelen en bemiddelen

• round-up van cursus (of naar
keuze: beginselen van ver-
bintenissenrecht en capita
selecta)

• fish bowl bemiddeling
• examen

PROGRAMMA 

Basisopleiding 64 uur - 8 dagen

PROGRAMMA

Specifieke opleiding 32 uur - 4 dagen



Goed onderbouwde en praktijk 
gerelateerde opleiding die uitste-
kend voorbereidt op de functie 
van bemiddelaar, doch eveneens 
vele inzichten verleent over hoe 
omgaan met conflicten.
Jean-Pierre Rammant 
bedrijfsleider

Het is fantastisch te zien hoe 
ieder van ons evolueert naarmate 
de cursus vordert, Ik merk dat 
ik in mijn werk al onbewust de 
principes van de cursus toepas, 
Hoedje af! 
Ben Vangronsveld 
expert

Ik had deze opleiding 30 jaar eer-
der moeten kunnen volgen!
Ludo Suy 
handelsrechter & bedrijfsleider

Bijzonder professionele en ook 
geestige opleiding. Een verrijking!
Koen Kindt 
advocaat

Deze opleiding is een zuurstof-
kuur voor het brein, mede dankzij 
de ervaring, geestdrift en betrok-
kenheid van de docenten.
Kathy Blondeel 
advocaat

We werden ondergedompeld in 
een intensieve, maar zeer nuttige 
opleiding, gebracht door gepassi-
oneerde en gedreven lesgevers, 
de technieken die aangeleerd 
werden vormen niet alleen in de 
professionele omgeving, maar 
ook in het privéleven een enorme 
meerwaarde.
Catharina Janssens 
advocaat

Nog steeds dé referentie in het 
Belgische bemiddelingsland-
schap.
Prof. Dr. Ken Andries 
U. Hasselt & advocaat

DOCENTEN

UW VOORGANGERS“
Willem Meuwissen Theo De Beir Charlotte De Muynck Stany Ossieur



INSCHRIJVINGSFORMULIER - HASSELT 2020

Naam  _____________________________________________________________________________________

Voornaam _____________________________________________________________________________________

Beroep _____________________________________________________________________________________

Bedrijf _____________________________________________________________________________________

Adres  _____________________________________________________________________________________

GSM __________________________________   Tel _____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________

BTW  _____________________________________________________________________________________

Schrijft zich in

O voor de volledige cursus (96u, 12d) à € 3.617,90 (btw incl.) en gaat akkoord met de bMediation 
algemene voorwaarden.

O wil gebruik maken van de KMO-portefeuille en gecontacteerd worden mbt de te volgen procedure. 
O wil geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Ik heb kennis genomen van deze opleiding via

O      AGREMENTOR, Willem Meuwissen en Theo De Beir
O      bMediation
O      BECI
O      Balie
O      andere _____________________________________________________________________________________

Handtekening

Naam:
Hoedanigheid:
Datum:

Terug te sturen aan bMediation, Greet Lemmens: info@bMediation.eu

bMediation - Louizalaan 500 - 1050 Brussel - www.bMediation.eu - 02 643 78 47
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Zodra bMediation de inschrijving van de kandidaat ontvangt, krijgt de kandidaat een 
ontvangstbevestiging toegestuurd. Het verzenden van de bevestiging maakt de 
inschrijving feitelijk en definitief. Vanaf de bevestiging van de inschrijving is de 
kandidaat definitief en onherroepelijk het bedrag van de inschrijvingskosten, btw 
inbegrepen, voor de opleiding verschuldigd.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, worden de beschikbare plaatsen toegekend in 
de volgorde waarin de betalingen van de inschrijvingskosten werden geregeld.

Na de inschrijving wordt een contant te betalen factuur verstuurd. De volledige 
betaling moet bij bMediation vóór aanvang van de opleiding geregeld zijn.

Elke deelnemer die verhinderd wordt om de volledige opleiding te volgen, mag zich 
laten vervangen, voor zover hij dit vóór de aanvang van de opleiding opvraagt.

bMediation behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren indien een mini-
mum aantal deelnemers niet wordt bereikt en enkel en alleen in dit geval worden de 
al ontvangen bedragen terugbetaald.

Indien er tussen de partijen de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze 
algemene voorwaarden een geschil ontstaat dat niet op minnelijke wijze kan worden 
bijgelegd, dan zullen de partijen in de eerste plaats beroep doen op het bemid-
delingstraject en zullen ze zich ertoe verbinden om hieraan loyaal deel te nemen. 
Vanaf het moment dat er een verzoek om bemiddeling door één van beide partijen is 
ingediend, hebben de partijen 15 dagen tijd om akkoord te gaan over de naam van 
een erkend bemiddelaar die op de geactualiseerde lijst van bemiddelaars, erkend 
door de Federale BemiddelingsCommissie, vermeld staat. De bemiddeling zal ten 
laatste 15 dagen na keuze van de bemiddelaar aanvangen. De bemiddeling mag niet 
langer duren dan 15 dagen, tenzij de partijen hieromtrent een uitdrukkelijk ander 
sluitend akkoord sluiten. In geval de bemiddeling mislukt, dan zijn uitsluitend de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
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