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Maak u sterk  & 
leer een bouwconflict 

constructief op te lossen!

Bouwconflicten belangen ieder aan die rechtstreeks of onrechtstreeks met een werf 
in aanraking komt: de bouwheer, aannemers en onderaannemers, architecten, 

studiebureaus, ingenieurs, deskundigen, stedebouwkundigen, overheid, verzekeraars, 
productleveranciers, juridische dienstverleners, bemiddelaars ...

In het slechtste geval leidt het conflict tot het stil leggen van de werf, 
veel tijdsverlies en groteske boetes.

Leer op een positieve manier uit de impasse van het bouwconflict te raken.

opleiding 2022 
regio Brusssel 

HET BOUWCONFLICT UIT DE STEIGERS 
VIA BEMIDDELING

"Ervaren docenten, twee juristen en twee burgerlijke 
ingenieurs, met gerichte tips en tricks om vastgeroeste 
bouwconflicten op een minnelijke manier te ontmijnen. 
De mix van beroepsgroepen bevorderde de peerlearning, 
wat ik zeer op prijs stelde. 
Conflicten die ons bezighouden werden op tafel gelegd, 
en de insteek van de collega's was verrijkend.
Een MUST voor alle bouwpartners! "

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. 

Jo Vanhoutteghem 
gerechts- en energiedeskundige
zaakvoerder studiebureel E.C.T. 

LOCATIE

BRABANTSE GOLF 
Steenwagenstraat 11, 
Melsbroek 
(Brussel, nabij R0/E19). 
Ruime parking. 

    DATUM
     17 maart 2022
    van 8u30-18u30  

   PRIJS 
   € 750, excl. btw
   kmo-portefeuille erkend

    DOCENTEN
     Jean-Pierre Rammant      
     Bart Plevoets
     Eva Vandendriessche 
     Dirk Bottelier

EXTRA
verzorgde lunch.



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

Jean-Pierre Rammant is burgerlijk ingenieur bouwkunde en doctor in 
de toegepaste wetenschappen. Na een carrière als bedrijfsleider van 
een internationale ICT-onderneming, wordt hij op vandaag door de rechtbanken 
aangesteld als gerechtsdeskundige.
Jean-Pierre is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, 
gespecialiseerd in bouwzaken en informatica. Hij is praktijkdocent bij New Deal 
Academy. Hij is medeoprichter van Inter Partes Mediation.

Bart Plevoets is burgerlijk ingenieur bouwkunde - gerechtsdeskundige, master of 
statistics en erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelsgeschillen. 
Hij is tevens voorzitter van de Bijzondere Commissie Bouw van de Federale 
Bemiddelingscommissie.
Met meer dan 20 jaar ervaring in conflictbeheersing heeft Bart zich 
gespecialiseerd in duurzame conflictoplossingen in de bouwsector. Zowel als 
gerechtsdeskundige, als bindende derdenbeslisser en als erkend bemiddelaar 
heeft hij in tal van conflicten partijen tot een duurzame oplossing begeleid.

Eva Vandendriessche is advocate, gespecialiseerd in de bemiddelings-
materies: bouw, familiale geschillen, aansprakelijkheid en handel. 
Eva is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, en ook in 
familiale geschillen.

Eva is stichter van Brabants Dal Advocaten, en medeoprichtster van Inter 
Partes Mediation.

SEEYOU@NEWDEAL.ACADEMY
Deze opleiding is erkend door de FBC voor 
8u permanente vorming.

Dirk Bottelier is advocaat en erkend bemiddelaar, gespecialiseerd in 
geschillen tussen bedrijven. 
Hij behandelt o.m. conflicten rondom verzekeringen, bestuurders-
aansprakelijkheden, vennootschapsgeschillen en overdrachten van bedrijven. 
Dirk is oprichter van GBF advocaten en medeoprichter van Inter Partes Mediation.

ONZE KRACHT

De kracht van een 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. 

We hechten groot belang aan toepassingsoefeningen. Hiervoor doen we beroep op onze praktijkdocenten 
die u persoonlijk begeleiden, evalueren en bijsturen. 
Praktische oefeningen zijn gebaseerd op echte conflicten, dossiers en bemiddelingen.

Door het intentioneel bevorderen van interactie wordt peerlearning als effectieve leermethode ten volle 
bevorderd.



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. 
Over de middag staat een verzorgde en gevarieerde lunch op het menu. 
We maken gebruik van de grote zaal, met zicht op de prachtige golf.

• Steenwagenstraat 11, Melsbroek
• nabij R0 en E19
• ruime parking en laadpalen voorzien

UW VERWACHTINGEN
leren omgaan met bouwconflicten

Eva, Jean-Pierre, Bart en Dirk leren u een bemiddelende houding aan te nemen bij bouwconflicten. Door 
deze conflicten te ontkrachten, kan u op zoek gaan naar een optimale en duurzame oplossing. U wint 
tijd én geld.

• Hun doel: u sterker maken zodat u elk bouwconflict durft aan te gaan.
• Hun focus: theorie en praktijk gaan hand-in-hand.
• Persoonlijke aanpak: alle theorie wordt aan de hand van reële casussen samen geanalyseerd. 

De intentionele interactie werkt hierbij verrijkend voor alle beroepsgroepen.
• 3x TOP: Ze bieden u een TOP-opleiding, op een TOP-locatie. De continue interactie resulteert  

gegarandeerd in een TOP-sfeer.

HET PROGRAMMA
8 uur 

• Hoe ontstaan bouwconflicten?
• De bouwpartners en de soorten bouwcontracten
• Aansprakelijkheid en verzekeringen
• Conflictoplossingen
• Hoe de partijen aan tafel krijgen
• Succesvoorbeelden van “bemiddelde” bouwconflicten
• Noodzakelijke parameters voor bemiddelingen in de bouw

© Digivrienden 
Brabantse Golf

De bouwindustrie is erg belangrijk zowel naar economische activiteit als naar tewerkstelling. 
Het moderne bouwproces is gekenmerkt door een hoge technische en juridische complexiteit 
met  langetermijn projecten, strikte deadlines, hoge investeringen van de opdrachtgevers en kleine 
marges van de aannemers. 

Het bouwproces vraagt bovendien de samenwerking van een groot aantal bouwpartners 
(overheid, bouwheer, architect, studiebureau, aannemers, productleveranciers, verzekeraars, 
juridische dienstverleners  …). Het hoeft dan ook geen betoog dat dit de ideale mix vormt voor het 
ontstaan van conflicten. En conflicten zijn er in grote getallen.  

In dit seminarie zullen we op interactieve wijze de aanwezigen begeleiden in hun zoektocht 
naar efficiënte oplossingen voor conflicten in de bouw.  We tonen u hoe bemiddeling in de praktijk 
werkt en ongekende voordelen meebrengt voor alle betrokkenen.  

Tijdens deze intensieve dagopleiding nemen onze gedreven docenten u mee in 
het bemiddelingstraject met als doel - specifiek in de bouwsector - te evolueren van een impasse 
naar de oplossing/akkoord.

BEHANDELDE ONDERWERPEN



INSCHRIJVINGSFORMULIER THEMASEMINARIE
het bouwconflict uit de steigers via bemiddeling - maart 2022

Naam _____________________________________________________________________________________

Voornaam _____________________________________________________________________________________

Beroep _____________________________________________________________________________________

Bedrijf _____________________________________________________________________________________

Adres _____________________________________________________________________________________

GSM __________________________________   Tel _____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________

BTW _____________________________________________________________________________________

Handtekening

Naam 
Hoedanigheid 
Datum

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

steunpercentage Vlaanderen tot max. 30%. - Brussel 50%.
wil geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.
heeft kennis genomen van de opleiding via: ____________________________________________

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 8 uur (dagopleiding). Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

U kan zich online inschrijven via www.newdeal.academy of via email aan: seeyou@newdeal.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 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.

O 
O 

Schrijft zich in voor het
Themaseminarie: dagopleiding "het bouwconflict uit de steigers via bemiddeling" à € 750, excl. btw 

Datum: 17/03/2022 van 8u30-18u30 

Locatie: Brabantse Golf, Melsbroek

O     is NDA-family member

O wil gebruik maken van de kmo-portefeuille - erkenningsnummer DV.0236056 
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