
DATUM
7 december 2021 van 
12-14u.

PRIJS 

Deze webinar wordt 
u aangeboden door 
New Deal Academy.

DOCENTEN
Kristoff Simons   
Theo De Beir

FBC-ERKEND
geldig voor 2 uur 
permanente vorming.

onze permenante vormingen: 

wij houden u in vorm!!
U zoekt kwaliteitsvolle, dynamische en interactieve permanente vormingen? Een korte 
opfrissing van de theoretische onderbouw, meer diepgang aangaande een specifiek 

onderdeel, intervisie (analyse en discussie) met collega's of begeleide praktijkoefeningen 
(met praktijkdocenten) houden u scherp in uw vak. Wij staan garant voor de kwaliteit!

"Nog steeds dé referentie in het Belgische bemiddelingslandschap".
Ken ANDRIES

Professor Rechtsfaculteit U.Hasselt - Advocaat-vennoot Taylor Wessing

New Deal Academy biedt een topopleiding die vertrekt vanuit het conflict en het traject 
naar een oplossing. Gebracht door experten die met beide voeten in de dagelijkse praktijk 

staan van het bemiddelen. 
De link met de praktische toepassing komt dus niet enkel uit academische boeken maar 

regelrecht uit de praktische realiteit van de bemiddelaar met al zjn uitdagingen.

"Een perfecte symbiose tussen 
inhoud, methodiek en grensverleggende diepgang. 

State of the art!"
Dirk DE FAUW

Burgemeester Brugge - advocaat-vennoot Brevia Advocaten

De kracht van de New Deal Academy opleiding is de perfecte mix van een juridische 
onderbouw, een psychosociale bovenbouw, de illustratie vanuit de praktijk en de toets 

aan de werkelijkheid. Er wordt meestal met twee docenten les gegeven, wat de dynamiek 
van de lessen ten goede komt. 

Bovendien worden de praktische oefeningen, gebaseerd op echte casussen, 
begeleid door professionele praktijkdocenten.

ONTDEK ONS AANBOD op www.NEWDEAL.ACADEMY

LUNCHWEBINAR 7.12.2021

FAMILIALE BEMIDDELING:
EEN BOEIEND VRAAGGESPREK

In 2018 heeft de bemiddeling, samen met andere vormen van alternatieve 
geschillenbeslechting, een veel prominentere plaats gekregen binnen de juridische 
wereld en het maatschappelijk leven. Dit is een enorme opportuniteit voor de 
verschillende actoren binnen de sector.

Deze interactieve webinar legt de focus op de familiale 
bemiddeling, maar ditmaal getriggerd en uitgedaagd 
vanuit het perspectief van de bemiddelaar in 
ondernemingszaken.

Kristoff Simons is uw gastheer en familiaal bemiddelaar pur sang. Hij gaat met 
ondernemingsbemiddelaar van het eerste uur Theo De Beir het debat aan. Zij 
loodsen u, in een gesprek, waar u actief aan deelneemt, doorheen de 
verschillende bemiddelingsstijlen, het verloop van de bemiddeling en de 
meerwaarde van andere professionele partners binnen een bemiddelingstraject.



INSCHRIJVINGSFORMULIER LUNCHWEBINAR
familiale bemiddeling: een boeiend vraaggesprek - 7.12.2021

Terug te sturen aan New Deal Academy: seeyou@newdeal.academy 
NEW DEAL ACADEMY vzw - Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel - 02 340 24 01 - btw BE0734 969 189

New Deal Academy behoudt zich het recht om een opleiding te annuleren (volledige terugbetaling) of de opleiding digitaal te laten doorgaan (kosten van 
catering worden terugbetaald). 
Permanente vorming: uw erkenning voor permanente vorming kan u individueel aanvragen bij uw professionele organisatie voor 2 uur.
Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.
U kan zich online inschrijven via www.newdeal.academy of via email aan: seeyou@ewdeal.academy. 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 wegbeschrijving evenals de nodige praktische informatie.

INTERESSE IN MEER PERMANENTE VORMINGEN?

• WEBINAR@LUNCH: elke 1e dinsdag van de maand, 12-14u. (2u)

• PRAKTIJKVORMING: elke 1e donderdag van de maand, 15-19u. (4u)

• NEW DEAL CAFE, een krachtige vorm van intervisie: elke 2e woensdag van de even maanden,
18u30-22u. (3.5u)

• INTERVISIE: elke 2e woensdag van de oneven maanden, 18u30-22u. (3.5u)

• THEMASEMINAR: elke 3e donderdag van de maand, 8u30-18u30. (8u)

• CASE STUDY, de toets aan de werkelijkheid: elke 4e dinsdag van de maand, 15-19u. (4u)

VOLG ONS OP www.NEWDEAL.ACADEMY

Schrijft zich in   voor de
Lunchwebinar: "familiale bemiddeling: een boeiend vraaggesprek".

Datum: 7.12.2021 van 12-14u. 

Prijs: deze webinar wordt u aangeboden door New Deal Academy.

          Inschrijven is verplicht.

O heeft kennis genomen van de opleiding via: ____________________________________________
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