
In een interactief panelgesprek, met stakeholders uit de bouw-
wereld, wordt onderzocht hoe we bouwconflicten in de
toekomst zo optimaal mogelijk kunnen oplossen.
Dit bouwcongres wordt afgesloten met een verzorgde
netwerkreceptie, de ideale gelegenheid om met collega's
ervaringen uit te wisselen.
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inschrijven

Onbekend maakt onbemind, een adagium dat helaas nog te
vaak van toepassing is op bemiddeling in de bouwsector.
Tijdens dit dagseminarie worden alle tools aangeleerd om
door middel van een bemiddelingstraject uw bouwgeschil op
te lossen.

Docenten: Jean-Pierre Rammant, Bart Plevoets, Dirk Bottelier,
Eva Vandendriessche

Professioneel onderhandelen
binnen de bouwsector - on tour
dagseminarie

22 november 2022
Hotel Ter Elst, Edegem

8 december 2022
Faculty Club, Leuven

1 februari 2023
Bouwcampus Confederatie Bouw, Hasselt

2 maart 2023
Orsi Academy, Melle

In de huidige economische context met stijgende prijzen van
bouwmaterialen, energie en personeel, heerst bij alle
bouwpartners onzekerheid.
Bart Plevoets & Theo De Beir reiken u een duidelijke
onderhandelingsstructuur en plan van aanpak aan die elke
deelnemer zal helpen bij zijn/haar komende
onderhandelingen.

Docenten: Theo De Beir & Bart Plevoets

Het bouwconflict uit de steigers 
via bemiddeling

20 april 2023
Faculty Club, Leuven

De "special topics" behandelen telkens één specifiek item dat
gedetailleerd wordt uitgewerkt aan de hand van casussen,
begeleid door specialisten in het vak. 

Professioneel onderhandelen binnen
de bouwsector - special topics
dagseminarie 

dagseminarie
bouwcongres 2023

Overheidsopdrachten
Geschillen tijdens en na de uitvoeringsfase.
          Ann Eeckhout & Bart Plevoets
          13 december 2022 - Orsi Academy, Melle

Mede-eigendom
Bron van langdurige conflicten.
          Lieven Diependaele & Jean-Pierre Rammant
          10 februari 2023 - Hotel Weinebrugge, Brugge

Verzekeringen
Welke verzekeringen zijn relevant in het bouwwezen?
         Dirk Bottelier & Jean-Pierre Rammant
         2 maart 2023 - Golfhotel Stiemerheide, Genk

Architecten
Leidend of lijdend bij bouwconflicten?
          Eva Vandendriessche & Jean-Pierre Rammant
          23 maart 2023 - Faculty Club, Leuven

Vergunningen
Betwistingen doorheen het vergunningstraject.
         Chris Schijns & Bart Plevoets
         voorjaar 2023 - Golfhotel Stiemerheide, Genk

5 mei 2023
Regio Antwerpen

BOUWSECTOR

Wenst u een opleiding op maat? Contacteer ons.

seeyou@newdeal.academy www.newdeal.academy

Hoe lossen we ons bouwconflict op?
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