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EXCLUSIEF VOOR ONZE LEDEN
New Deal Academy koestert haar leden, haar family!
We brengen jullie een exclusieve namiddag met boeiende sprekers die actuele thema's 
aankaarten. 
We sluiten af met een verzorgde receptie in een gemoedelijke sfeer. DATUM

vrijdag 3 juni 2022
van 14u-19u30 

PRIJS 
€ 125, excl. btw
enkel voor NDA-leden

LOCATIE
Brabantse Golf 
Steenwagenstraat 11
Melsbroek (nabij R0/E19) 
Ruime parking in de dreef.

EXTRA

We sluiten af met 
een verzorgde 

receptie.

BURGE-MEESTERLIJK ONDERHANDELEN
We verwelkomen Jean-Marie Dedecker, burgervader van de 
gemeente Middelkerke en voormalig judocoach.

Een kustgemeente in volle expansie, gefocust op innovatie. De 
bouw van een prachtig casino, het invoeren van een nieuw 
parkeerbeleid, zijn corona-aanpak. Hij gaat geen uitdaging uit de 
weg. Hij geeft zich steeds 200% en kent als geen ander de kunst 
van het onderhandelen. 

Samen gaan we op zoek naar de successleutel voor onze 
gemeenschappelijke passie: bemiddelen!

We zoeken in werkgroepen naar de beste aanpak en de juiste 
ingrediënten om je te vestigen en een succesvolle praktijk als 
bemiddelaar op te starten. 
Want een succesvolle bemiddelingspraktijk: ja, het kan!

Theo leidt deze intervisie, en rekent op jullie creatieve bijdrage 
in dit verrijkende rondetafelgesprek.

Na een intense namiddag hebben we verpozing zeker verdiend. We ruilen onze werkplek 
voor een napraatcafé en zetten onze gesprekken gezellig verder in een familiale sfeer.

NEW DEAL FAMILY-DAY 2022: 

MEESTERLIJK BEMIDDELEN

MEESTER én BEMIDDELAAR



GASTSPREKERS

aangeboden aan elke deelnemer:

Theo De Beir

Sinds meer dan 15 jaar is Theo er steevast van 
overtuigd dat bemiddeling de toekomst is bij 
het oplossen van conflicten.
Zijn passie werd zijn beroep. 
Zijn motto: "bemiddelen als het kan, 
procederen als het moet".

Jean-Marie Dedecker

Wist je dat Jean-Marie zijn carrière startte in het 
bankwezen? Of dat hij actief was in de duurzame 
energie? U wist ongetwijfeld dat hij zelf een 
zilveren medaille behaalde in 1981 in Quebec en 
dat hij een heel succesvolle judocoach en 
bondscoach was na zijn actieve sportcarrière?

Jean-Marie doorzwom eveneens de woelige wateren van de politiek. Na 
zijn mandaat als senator, en een periode in het Vlaams parlement 
richtte hij Lijst Dedecker (LDD) op. Vandaag is hij burgemeester van 
Middelkerke, een bloeiende kustgemeente. Hij zal ons onderhouden 
over de bemiddelings- en onderhandelingsvaardigheden in zijn functie 
als burgemeester. Maar of we Jean-Marie kunnen stoppen aan de 
grenzen van Middelkerke, tja, dat durven we niet beloven.

Als bezieler van de bemiddeling stond hij aan de wieg van het Brussels Business Mediation Center (BBMC), 
was hij van 2019-2021 voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie, en startte hij New Deal 
Academy op, een opleidingsinstituut in het professioneel onderhandelen en krachtig bemiddelen.
Reeds meer dan 800 bemiddelaars werden door Theo opgeleid. Theo: "New Deal Academy moet 
bemiddelaars verbinden, een thuishaven voor hen zijn. Intervisie en deze family-day zijn broodnodig!"

In 2020 verscheen zijn boek "de kracht van onderhandelen."
In 2021 besliste deze pionier zijn advocatenkantoor een extra dimensie te geven: De Beir Law+Mediation. 
Bemiddeling is geëvolueerd naar een volwaardige tak binnen zijn praktijk, en dit wil hij ook kenbaar maken.

We kennen Theo als een 'dealmaker' pur sang, een bemiddelingspraktizijn van het eerste uur. Hij verkiest 
steeds de creativiteit van een oplossing met meerwaarde boven het valse overwinningsgevoel voor de 
rechtbank. Zijn kennis van het vak, zijn gevoel voor humor en zijn rijke ervaring als docent staan garant voor 
een boeiende en interactieve namiddag.

ZIN OM ERBIJ TE ZIJN?
• schrijf je in via de link op onze webstek - bij kalender, New Deal Family-day via de button inschrijven

of https://www.newdeal.academy/opleidingen/20220604-new-deal-day-2022#inschrijven

• en schrijf € 151.25 (€ 125+btw) over op ons rekeningnummer: BE79 7360 6160 1633 met vermelding van
jouw naam + Family Day 2022.

DE LOCATIE
Mag het nét iets meer zijn?
Wij ontvangen u in het rustgevende kader van Brabantse Golf, gelegen aan de 
aansluiting van de Brusselse Ring met de E19 naar Antwerpen. 
We maken gebruik van de grote zaal, met zicht op de prachtige golf.   
Afsluiten doen we met een verzorgde receptie.

• Steenwagenstraat 11, Melsbroek
• nabij R0 en E19
• ruime parking in de dreef © Digivrienden 

Brabantse Golf
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