
 

MASTERCLASS DOOR THEO DE BEIR & WILLEM MEUWISSEN 
 

ONDERHANDELEN 
VOOR PROFESSIONELEN 
een krachtige opleiding in het professioneel onderhandelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onderhandelt u op professioneel niveau? 

denkt u goed voorbereid aan de onderhandeling 
deel te nemen? 

wenst u zich te sterken door nieuwe 
onderhandelingstechnieken aan te leren? 

 
 

UNIEKE VIERDAAGSE MASTERCLASS 

AGREMENTOR, THE ACADEMY organiseert voor u deze unieke vierdaagse 
masterclass “Onderhandelen voor professionelen”. Die brengt u de 
nodige kennis en vaardigheden bij. De eerste dag van de opleiding (de 
fundamenten van het onderhandelen) kan afzonderlijk gevolgd worden. 
Zo verwerft u inzicht in het volledige onderhandelingstraject. 

Willem Meuwissen en Theo De Beir zijn gedreven docenten met een 
passie voor hun vak en veel praktijkervaring. 
Beiden zijn CEDR-erkende onderhandelaars, en Harvard Law School 
gecertificeerd. 

 
 
 

 
seeyou@agrementoracademy.com 

THE AGREMENTOR NEGOTIATION and MEDIATION ACADEMY vzw 
Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel 

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

EXTRA 

verzorgde broodjeslunch 
en afsluitende 
netwerkdrink incluis. 

LOCATIE 

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

DATA 2020 

telkens van 13u00-19u30 
19 februari 
4 - 12 - 14 maart 

BIJNA VOLZET ! 

mailto:seeyou@agrementoracademy.com


UW OPLEIDING
• U krijgt een krachtige opleiding in de theoretische achtergronden van het onderhandelingsfenomeen.

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

• U leert een verantwoorde keuze te maken tussen de verschillende conflictoplossingsmethodes.

• U leert op professionele wijze een moeilijke onderhandeling voorbereiden aan de hand van
praktische checklists.

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

• U leert hoe een eigen onderhandelingsteam samen te stellen, hoe om te gaan met het andere
onderhandelingsteam en met de eigen achterban.

• U verwerft operationeel inzicht in de vitale juridische aspecten van het Principieel Onderhandelen.

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

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

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

AGREMENTOR, THE ACADEMY
Agrementor, The Academy is een opleidingsinstituut waar theorie en praktijk hand-in-hand gaan. Deze 
Academy werd opgericht in 2019 met als doel het bevorderen van de kennis van Alternative Dispute 
Resolution (ADR), zoals bemiddelen en onderhandelen. 

De docenten Theo DE BEIR & Willem MEUWISSEN maken u vertrouwd met de wereld van het 
professioneel onderhandelen en bemiddelen. Beiden zijn praktizijnen van het eerste uur en gedreven 
docenten aan meerdere universiteiten en diverse instituten. Bij hen toetst u onmiddellijk de theorie aan 
de praktijk. Ze delen hun jarenlange ervaring met u, wat een onmiskenbare meerwaarde vormt voor hun 
seminaries en masterclasses. 
AGREMENTOR, THE ACADEMY biedt opleidingen tot erkend bemiddelaar aan, masterclasses 
professioneel onderhandelen, alsook masterclasses op maat (in- & buitenshuis).



Het krachtige aan deze opleiding 
is de praktijkgerichtheid van de 
docenten. Ze zijn ervarings-
deskundigen en duiden 
omstandig en concreet hun 
effectieve en efficiënte aanpak en 
onderhandelingsvoorbereiding. 
Top-opleiding! 

Joachim VANSPEYBROUCK
Advocaat-vennoot Wanted Law Brugge

Zeer concrete en goed onder-
bouwde opleiding, gebracht door 
gedreven experten uit het 
werkveld. Een échte aanrader.

Gerlinde DE CLERCQ
directeur Erasmus, dept. gezondheidszorg en 
landschapsarchitectuur

Iedereen die denkt dat hij/zij kan 
onderhandelen: terug met beide 
voeten op de grond en intens 
bijleren. 

Kristof COX 
senior manager Deloitte

De masterclass heeft mijn ogen 
geopend voor de meerwaarde die 
er aan de onderhandelingstafel is. 

Rodney VANDEMOORTELE 
zaakvoerder Comfort-Home

DOCENTEN

UW VOORGANGERS

Toen een conflict uit de hand liep en 
er juridische stappen werden 
aangekondigd, betekende dit het 
verdwijnen van een normale 
samenwerking en een zwaar verlies 
aan focus en energie. Nu we weten 
dat er andere mogelijkheden 
bestaan, wil ik dit nooit meer 
meemaken. 

Jean-Paul VAN AVERMAET
CEO G4S Belux

De opleiding is een gezonde mix 
tussen eerder abstracte theorie die 
dan de dag zelf gevolgd wordt door 
een interactieve praktijkoefening, 
waardoor de toepassing meteen 
duidelijk bruikbaar werd in 'the real 
world', bij mij de bouwwereld met 
dagdagelijkse conflicten die 
ontmijnd moeten worden. 

Luc STUYCK 
directeur gebouwen & industrie bij MBG

De opleiding betaalt zichzelf terug, 
omdat deze onmiddellijk toepas-
baar is. 

Inge SAEYS 
partner-bedrijfsrevisor RSM Interaudit

“
Willem Meuwissen

CEDR-erkend onderhandelaar 
FBC-erkend bemiddelaar 

Advocaat Agrementor Antwerp

Theo De Beir

CEDR-erkend onderhandelaar 
FBC-erkend bemiddelaar 

Advocaat Agrementor Brussels

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 onderhandelingstafel. Beiden 
zijn CEDR-erkende onderhandelaars en 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.

Willem en Theo betrekken u persoonlijk in deze 
masterclass, waarna u individueel geëvalueerd wordt.



PROGRAMMA
DAG 1: BASISBEGRIPPEN & FUNDAMENTEN VAN HET PROFESSIONEEL ONDERHANDELEN • 19/02/2020* 
BEKWAAM U IN DE EDELE KUNST VAN HET ONDERHANDELEN

• basisbeginselen & introductie tot verschillende theorieën

• kracht van communicatie & informatie

• conflictanalyse en -oplossing

• onderhandelingstraject & -technieken

• manipulatieve onderhandelingstechnieken en hoe ermee omgaan

• interactieve benadering d.m.v. praktische oefeningen en participatie

DAG 2: OPSTART & VOORBEREIDING VAN EEN ONDERHANDELING  •  04/03/2020 
LAAT NIET OVER U HEEN WALSEN

• bepaal de aard van de onderhandeling

• belangenanalyse

• bepaal de onderhandelingsagenda

• ken de andere en guesstimate zijn belangen

• leer hoe de onderhandelingspositie te versterken

• voorbereidingschecklist

• kleine toepassingen met interactie & de ‘grote AGREMENTOR-onderhandelingsoefening’

DAG 3: DE ONDERHANDELINGSTAFEL  •  12/03/2020 
LEER DE TECHNIEKEN DIE VAN U ‘A GREAT NEGOTIATOR’ MAKEN

• hoe professioneel onderhandelen: team, locatie, gedrag, emoties ...

• integratieve vs. distributieve onderhandeling

• theorie van de kernbehoeften

• checklist ‘aan de onderhandelingstafel’

• kleine toepassingen met interactie & de ‘grote AGREMENTOR-onderhandelingsoefening’

DAG 4: AFHANDELING VAN EEN ONDERHANDELING  •  14/03/2020 
OPVOLGING VAN DE DEAL & DRAFTEN VAN DE OVEREENKOMST: EEN WARE KUNST

• anticipatief handelen

• opvolgen deal, precontractuele aansprakelijkheid, wilsgebreken ...

• workshop ‘draften van een overeenkomst’ met modellen, zowel voor juristen en niet-juristen

• kleine toepassingen met interactie & de ‘grote AGREMENTOR-onderhandelingsoefening’

STERKE MASTERCLASS, vanuit de onderhandelingspraktijk en -ervaringen. 
Rode draad is de grote AGREMENTOR-ONDERHANDELINGSOEFENING, 
die het stramien van een effectieve onderhandeling integraal doorloopt.

* Opmerking - DAG 1 kan afzonderlijk gevolgd worden en staat dus open voor derden die niet zullen deelnemen aan de andere dagen. 
DAG 2, 3, 4 zijn één blok, en kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. Wie deze dagen wenst te volgen, moet ook dag 1 gevolgd hebben.



INSCHRIJVINGSFORMULIER 
MC ONDERHANDELEN VOOR PROFESSIONELEN 2020

Naam  _____________________________________________________________________________________

Voornaam _____________________________________________________________________________________

Beroep _____________________________________________________________________________________

Bedrijf _____________________________________________________________________________________

Adres  _____________________________________________________________________________________

GSM __________________________________   Tel _____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________

BTW  _____________________________________________________________________________________

Schrijft zich in

 O voor de volledige cursus (4 dagen) à € 3.200 (btw excl.) en gaat akkoord met de Agrementor, 
The Academy algemene voorwaarden.

 O maakt gebruik van de Early Bird-voorwaarden à € 2.900 (btw excl.), indien ingeschreven vóór 31.12.2019.

 O voor dag 1 à € 875 (btw excl.) en gaat akkoord met de Agrementor, The Academy algemene voorwaarden

 O wil gebruik maken van de kmo-portefeuille en gecontacteerd worden m.b.t. deze kmo-portefeuille.

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

12u30 - 13u00 : broodjeslunch 
13u00 - 15u00 : sessie 1 
15u00 - 15u15 : koffiepauze 
15u15 - 17u15 : sessie 2 
17u15 - 17u30 : koffiepauze 
17u30 - 19u30 : sessie 3 
19u30 - 20u00 : netwerkdrink

U komt aan na de files, er is 
ruime parking voorzien, en u 
vertrekt huiswaarts na de files.

seeyou@agrementoracademy.com 

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

wil geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.O 



ALGEMENE VOORWAARDEN
Het aantal personen dat de opleiding kan volgen is beperkt. Zo garanderen wij 
de nodige aandacht voor alle deelnemers. Snel inschrijven is de boodschap. De 
theorie wordt ‘case driven’ gebracht. Theorie wordt afgewisseld met praktische 
oefeningen, onder de professionele begeleiding van de docenten, gevolgd 
door een debriefing. De deelnameprijs voor de volledige 4-daagse masterclass 
bedraagt € 3200 (excl BTW), deelname aan dag 1 van deze masterclass bedraagt 
€ 875 (excl BTW). Early Bird-korting tem 31.12.2019: 4-daagse à € 2900 (excl BTW).

Agrementor, The Academy is erkend als dienstverlener door de kmo-portefeuille 
(erkenningsnummer: DV.0236056). U kunt dus besparen op uw investering via 
de kmo-portefeuille. Kost catering en BTW komen hiervoor niet in 
aanmerking. Voor uw aanvraag: www.kmoportefeuille.be. Steunpercentage 
voor opleidingen per 1 december 2019, vastgesteld op: 

• 30% (kleine ondernemingen)
• 20% (middelgrote ondernemingen)

Inbegrepen in de prijs:

• broodjeslunch, koffiepauzes en netwerkdrink
• hand-outs van de masterclass
• officieel certificaat als bewijs van deelname

Permanente vorming: uw erkenning voor permanente vorming kan u individueel 
aanvragen bij uw professionele organisatie voor 24 uur (volledige 
opleiding). Indien u enkel opleidingsdag 1 volgt, kunt u 6 uur aanvragen. 
Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

U kan zich online inschrijven via www.agrementoracademy.com of via email 
aan: seeyou@agrementoracademy.com. Na ontvangst van uw inschrijving sturen 
wij u een factuur toe die contant betaalbaar is. De betaling dient in ons bezit te 
zijn één maand voor aanvang van de opleiding.

Enkele dagen voor het begin van de opleiding bezorgen wij u een 
weg-beschrijving evenals de nodige praktische informatie.

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 bemiddelingstraject 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 dan 15 dagen duren, 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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