
wenst u ERKENDE BEMIDDELAAR te worden? 

wenst u een bemiddelingsopleiding op topniveau te volgen? 

AGREMENTOR, THE ACADEMY biedt u:
• BASISOPLEIDING in bemiddeling: 8 dagen, 64 uur

• specifieke opleiding in bemiddeling in
BURGERLIJKE en HANDELSZAKEN: 4 dagen, 32 uur

• specifieke opleiding in bemiddeling in
SOCIALE ZAKEN: 4 dagen, 32 uur

AGREMENTOR, THE ACADEMY is een vormingsinstituut, erkend door de 
Federale Bemiddelingscommissie (FBC). De opleidingen staan onder de 
deskundige leiding van Willem Meuwissen en Theo De Beir en worden 
gedoceerd door de meest toongevende en ervaren praktijkbemiddelaars.

Deze opleidingen laten u toe uw wettelijke erkenning als bemiddelaar bij 
de FBC aan te vragen. De opleidingen komen voor meerdere beroeps-
groepen in aanmerking als permanente opleiding.

seeyou@agrementoracademy.com
THE AGREMENTOR NEGOTIATION and MEDIATION ACADEMY vzw 

Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel
www.agrementoracademy.com 

T. +32(0)2 340 24 00 - BTW BE0724 969 189 - KREDBEBB: BE79 7360 6160 1633

DATA 2020 

telkens van 12u30-21u00 
zaterdag van 9u30-19u

BASISOPLEIDING:
16-17-18 september
21-22-23 oktober
5-6 november

MODULE BURGERLIJKE & 
HANDELSZAKEN:
12-13 november
4-5 december

MODULE SOCIALE ZAKEN: 
18-20 november
11-12 december

LOCATIE 

Brabantse Golf 
Steenwagenstraat 11 
Melsbroek (nabij R0/E19) 
ruime parking. 
www.brabantsegolf.be

AGREMENTOR, THE ACADEMY - NAJAAR   2020 

ERKEND BEMIDDELAAR 
de topopleiding in professioneel bemiddelen

mailto:seeyou@agrementoracademy.com
https://www.brabantsegolf.be/


UW OPLEIDING
• U krijgt een krachtige opleiding in de theoretische achtergronden en praktische toepassingen van

het bemiddelingsfenomeen.

• U verwerft professioneel inzicht in de structuur van conflicten en onderhandelingen.

• U wordt ingewijd in de belangengecentreerde, oplossingsgerichte, optimaliserende
bemiddelingstechnieken.

• U verwerft een diepgaand inzicht in de tactieken aan de bemiddelingstafel.

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

• U ervaart de perfecte mix van praktijkgerichte theorie en bedrijfsgerichte oefeningen in een
50/50-verhouding.

DEELNEMERS
Deze opleidingen richten zich tot iedereen, ongeacht zijn/haar beroepsactiviteit: ondernemers & 
managers, bedrijfsleiders, bedrijfsjuristen, vrije beroepers zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, 
notarissen, medici, accountants, bedrijfsrevisoren, boekhouders, adviseurs, familieadviseurs, 
gerechtsdeskundigen, bemiddelaars, interim managers, consultants, vastgoedmakelaars, ingenieurs, 
HR-verantwoordelijken, psychologen, ombudsmannen, ... 

Deze opleidingen zijn intens interactief en vereisen sterk gemotiveerde en geëngageerde deel-
nemers, die zich ten volle wensen in te zetten om de kunst en vaardigheden van het bemiddelen te 
verwerven.

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

AGREMENTOR, THE ACADEMY
Agrementor, The Academy stelt zich tot doel bij professionelen de kennis van alle vormen  van 
Alternative Dispute Resolution (ADR), zoals bemiddelen en onderhandelen, te bevorderen. Zij wil aan 
allen, actief in ADR, een forum bieden voor ontmoeting en ervaringsuitwisseling. Ze organiseert jaarlijks 
een congres met een actuele key-note spreker.

Agrementor, The Academy is een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend opleidingsinstituut 
en biedt opleidingen tot erkend bemiddelaar aan, alsook opleidingen in contract- en conflict-
onderhandeling, zowel op maat en in house.

Haar initiatiefnemers, Willem Meuwissen en Theo De Beir, zijn ervaren praktijkbemiddelaars en 
docenten, die sinds 2008 al bijna duizend erkende bemiddelaars hebben opgeleid.



"Deze opleiding heeft mij heel wat 
skills bijgebracht die ik zowel als 
advocaat maar zeker ook als 
politicus kan gebruiken. Als 
burgemeester moet ik ook heel 
vaak 'bemiddelen' en de 
basishouding , aangeleerd in deze 
opleiding, is vaak cruciaal om te 
slagen in de opdracht." 

Dirk DE FAUW
Advocaat 
Burgemeester van Brugge

"Nog steeds dé referentie in het 
Belgische bemiddelings-
landschap".

Ken ANDRIES
Professor Rechtsfaculteit U.Hasselt
Advocaat-vennoot Janson 

"Meer dan simpelweg een 
leerrijke ervaring, maar een ware 
persoonlijke ontwikkeling." 

Frederieke NELISSEN
ICT consultant

DOCENTEN

VOORGANGERS

"De lesgevers zijn ervaren 
advocaat-bemiddelaars en kunnen 
de directe koppeling met de 
bemiddelings-praktijk maken. De 
praktijk-oefeningen, met 
onmiddellijke feedback, dragen bij 
tot de verwerving van direct 
inzetbare vaardigheden voor de 
praktijk bij het onderhandelen en 
bemiddelen. De opleiding sterkt mij 
in de overtuiging dat de techniek 
van bemiddeling dé sleutel is tot 
conflictoplossing en, bij uitbreiding, 
tot een betere wereld." 

David D'HOOGHE
Professor Rechtsfaculteit KUL
Advocaat-vennoot Stibbe

"De kennis en dynamiek van de 
docenten, de interactiviteit maakten 
de opleiding zeer verrijkend en 
boeiend. Technisch hoog niveau." 

Luc STAUDT
executive operations manager bij Eurocontrol

“
Willem Meuwissen

FBC-erkend bemiddelaar 
CEDR-erkend onderhandelaar 

Harvard gecertificeerd

Theo De Beir
FBC-erkend bemiddelaar

CEDR-erkend onderhandelaar  
Harvard gecertificeerd

Gedreven lesgevers met een passie voor hun vak 
en veel praktijkervaring.

Willem en Theo zijn praktizijnen van het eerste uur met 
concrete ervaring aan de onderhandelings- en 
bemiddelingstafel. Beiden zijn FBC-erkende 
bemiddelaars in burgerlijke, handels- en sociale zaken, 
CEDR-erkende onderhandelaars en Harvard 
gecertificeerd. Ze studeerden aan Amerikaanse en 
Europese universiteiten. Ze doceren aan meerdere 
universiteiten en diverse instituten. Hun uitgebreide 
CV’s en hun vele publicaties zijn terug te vinden op de 
webstek: www.agrementor.com. 

Charlotte en Stany zijn erkende FBC-bemiddelaars, met 
praktijkervaring. Deze enthousiaste docenten zijn sinds 
jaar en dag vertrouwd met het opleiden, coachen en 
vormen van erkende bemiddelaars. 
Charlotte studeerde Mediation aan de Harvard Law 
School. Stany doceert aan meerdere instituten en de 
Universiteit Antwerpen.

De docenten betrekken u persoonlijk in deze 
opleidingen, waarna u individueel geëvalueerd wordt.Stany Ossieur

FBC-erkend bemiddelaar 

Charlotte De Muynck
 FBC-erkend bemiddelaar

Harvard gecertificeerd  



• we begeleiden u bij het verkrijgen van de vereiste verzekeringspolis 'burgerlijke
aansprakelijkheid bemiddelaar'.

• we begeleiden u bij het aanvragen van uw erkenning bij de FBC.

• AGREMENTOR, THE ACADEMY organiseert bijkomende studiedagen en webinars over ADR,
onderhandelen, collaboratief onderhandelen en bemiddelen.
Deze opleidingen zijn door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als permanente
vormingen.  (vormingsplicht FBC: 18 uur, gespreid over twee jaar)

NAZORG

• INTERVISIE & SUPERVISIE

AGREMENTOR, THE ACADEMY organiseert intervisie en supervisie voor erkende bemiddelaars:

• INTERVISIE laat u toe de problemen en aandachtspunten waarmee u in de praktijk als
onderhandelaar en bemiddelaar in aanraking komt, binnen uw peer group en in alle
vertrouwelijkheid te bespreken, te analyseren en tot oplossingen te brengen.

• SUPERVISIE laat u toe om onder begeleiding van ervaren erkende bemiddelaars op
problematische situaties te oefenen, die zich tijdens een bemiddeling kunnen voordoen,
waardoor u nadien sterker zal presteren aan de bemiddelingstafel.

• PRAKTISCHE OEFENINGEN & ERVARINGSUITWISSELINGEN

AGREMENTOR, THE ACADEMY organiseert 'ervaringsuitwisselmomenten'.

• op dit ervaringsplatform krijgt u praktijkoefeningen voorgelegd.

• u wordt begeleid door ervaren AGREMENTOR ACADEMY COACHES.

• uw praktische vaardigheden worden verder uitgediept en ontwikkeld.

• u blijft in contact met uw collega-bemiddelaars.

• u wisselt onderlinge ervaringen uit.

• FBC-erkende permanente vorming.

• AGREMENTOR, THE ACADEMY ZORGT VOOR HAAR ERKENDE BEMIDDELAARS



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 het
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 de erkende
bemiddelaar

• derden en experten

• evaluatie en certificaat

PROGRAMMA 

Basisopleiding 64 uur - 8 dagen

DATA BASISOPLEIDING LOCATIE: BRABANTSE GOLF
• Steenwagenstraat 11 - Melsbroek
• nabij R0 (Brussel)/E19
• ruime parking
• 12u30-21u00: u komt aan en vertrekt na de files

op zaterdag van 9u30-19u00

• aangenaam, rustig en stijlvol kader
• verzorgde catering - broodjeslunch om 12u

www.brabantsegolf.be

© digifriends

• 16 - 17 - 18 september 2020
• 21 - 22 - 23 oktober 2020
• 5 - 6 november 2020



DAG 1
communicatie in principieel 
onderhandelen en 
bemiddelen
• gespreksvaardigheden en

interventietechnieken van
onderhandelaar en
bemiddelaar

DAG 2 
emoties in principieel onder-
handelen en bemiddelen
• emoties van partijen en van

bemiddelaar

• plaats van emoties in het
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
• beginselen van

verbintenissenrecht en capita
selecta

• round-up

• fish bowl bemiddeling

• examen

DATA  SPECIFIEKE OPLEIDINGEN

PROGRAMMA 

specifieke opleiding  Burgerlijke en Handelszaken
32 uur - 4 dagen

DAG 1 
algemeen kader van 
bemiddeling in sociaal recht

DAG 2 
bemiddeling en individueel 
arbeidsrecht • CAO wet, PC's, OR, CPB, SA

DAG 3
bemiddeling en collectief 
arbeidsrecht

DAG 4
bemiddeling en welzijnswet
• welzijnswet, pesten en grens-

overschrijdend gedrag op het
werk

• preventieadviseur, dader-
slachtoffer bemiddeling

• examen

PROGRAMMA 

specifieke opleiding  Sociale zaken
32 uur - 4 dagen

• openbare orde, dwingend
recht en bemiddelbaarheid

• verzoening in arbeidszaken
en sociale bemiddelaars

• bemiddelingsbelofte,
bemiddelingsclausule en
kosten

• collectief overleg, bedrijfscao,
collectief ontslag

• faillissement, WCO, Fonds
Sluiting Ondernemingen

• principes, rechtsbronnen,
soorten arbeidsovereenkomsten

• ontslag, opzegging en
verbreking, dringende redenen
en eenzijdige wijziging

• beschermde werknemers,
berekening van termijnen en
vergoedingen

• BURGERLIJKE & HANDELSZAKEN: 12-13 november & 4-5 december 2020
• SOCIALE ZAKEN: 18-20 november & 11-12 december 2020
telkens van 12u30-21u00, opleidingen op zaterdag van 9u30-19u

SPECIFIEKE OPLEIDINGEN
Om tot de specifieke opleiding te worden toegelaten, dient de deelnemer een erkende basisopleiding te 
hebben gevolgd. Dit kan bij een ander opleidingsinstituut geweest zijn. 



PRAKTISCHE GEGEVENS

1. Agrementor, The Academy is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als
opleidingsinstituut en alle aangeboden bemiddelingsopleidingen zijn inhoudelijk
goedgekeurd en erkend door de FBC. De door Agrementor, The Academy afgeleverde
opleidingscertificaten kan u aanwenden om uw erkenning als bemiddelaar te verkrijgen.

2. Agrementor, The Academy is in het kader van de kmo-portefeuille erkend als
dienstverlener, onder het erkenningsnummer DV.0236056. Concreet kan u genieten van
een subsidie van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (grote ondernemingen) op de
opleidingskost, exclusief btw en catering. Voor uw aanvraag: www.kmoportefeuille.be.

3. De prijs van de opleiding is inclusief broodjeslunch, koffiepauzes, cursus, hand-outs
en het officiële certificaat van deelname.

4. U kan zich online inschrijven via www.agrementoracademy.com of via mail aan
seeyou@agrementoracademy.com. U ontvangt aansluitend een factuur die contant
betaalbaar is. Bij gebruik van de kmo-portefeuille dient u aan ons de catering, de btw
en uw deel van het lesgeld te betalen. De juiste bedragen staan op de factuur vermeld.
Ontvangst van uw betaling geldt als inschrijving.

5. Het aantal deelnemers is beperkt zodat we aan elkeen persoonlijke aandacht
kunnen geven. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van ontvangst van
betaling. De opleidingen kunnen worden geannuleerd tot twee weken voor aanvang.
In geval van overmacht door Covid-19 kunnen de opleidingen geheel of gedeeltelijk
digitaal worden gegeven.

6. Enkele dagen voor het begin van de opleiding bezorgen wij u een wegbeschrijving
en praktische informatie. Ter plaatse is een ruime gratis parking voorzien.

7. De opleidingen zijn 50-50 theorie en praktijk. De praktijk wordt gegeven aan de
hand van rollenspellen die uw persoonlijke aanwezigheid vereisen. Gelieve afwezigheden
tijdig te melden.

8. De opleidingsuren zijn van 12u30 tot 21u. Zo kunt u nog de dringende zaken van de
werkdag afhandelen en de files vermijden. Op zaterdag zijn de lesuren van 9u30 tot 19u.



INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Opleidingen ERKENDE BEMIDDELAAR - najaar 2020
Naam  _____________________________________________________________________________________

Voornaam _____________________________________________________________________________________

Beroep _____________________________________________________________________________________

Bedrijf _____________________________________________________________________________________

Adres  _____________________________________________________________________________________

GSM __________________________________   Tel _____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________

BTW  _____________________________________________________________________________________

Schrijft zich in voor

 O BASISOPLEIDING (8 dagen) à € 2.750 (btw excl.) 
bij inschrijving vóór 10.07.2020 (10% vroegboekkorting) à € 2.475 (btw excl.)

O 

 O

Heeft kennis genomen van deze opleiding via
 O AGREMENTOR, Willem Meuwissen en Theo De Beir

 O mail - nieuwsbrief

 O LinkedIn

 O Andere: ____________________________________________

Handtekening

Naam 
Hoedanigheid 
Datum

Terug te sturen aan Agrementor, The Academy: 
seeyou@agrementoracademy.com

DAGINDELING
12u00 - 12u30 : broodjeslunch 
12u30 - 14u30 : sessie 1 
14u30 - 14u40 : koffiepauze 
14u40 - 16u40 : sessie 2 
16u40 - 16u50 : koffiepauze 
16u50 - 18u50 : sessie 3 
18u50 - 19u00 : koffiepauze 
19u00 - 21u00 : sessie 4
op zaterdag: 9u30-19u00

seeyou@agrementoracademy.com 

THE AGREMENTOR NEGOTIATION and MEDIATION ACADEMY vzw
Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel 
www.agrementoracademy.com
T. +32(0)2 340 24 00 - BTW BE0724 969 189 - KREDBEBB: BE79 7360 6160 1633

O wil gebruik maken van de kmo-portefeuille. 
erkenningsnr DV.0236056. steunpercentage tot max. 30%.

wil geen gebruik maken van de kmo-portefeuille. O 

U komt aan na de files, er is ruime 
parking voorzien, en u trekt huis-
waarts na de files.

SPECIFIEKE OPLEIDING "BURGERLIJKE & HANDELSZAKEN" (4 dagen) à € 1.750 (btw excl.) 
bij inschrijving vóór 10.07.2020 (10% vroegboekkorting) à € 1.575 (btw excl.)

SPECIFIEKE OPLEIDING "SOCIALE ZAKEN" (4 dagen) à € 1.750 (btw excl.) 
bij inschrijving vóór 10.07.2020 (10% vroegboekkorting) à € 1.575 (btw excl.)
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