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Goed. Beter. Bemiddeld

Erkende bemiddelaars met relevante praktijkervaring bieden meerdere 
workshops aan waarbij we u toelichten hoe concreet en praktisch om te gaan 

met conflicten bij uw cliënten, werknemers, patiënten, en anderen.

We richten ons specifiek tot volgende doorverwijzers en actoren 
die in het veld geconfronteerd worden met conflicten: 

magistraten, notarissen, advocaten, ondernemers, accountants/revisoren, 
syndici, ziekenhuisdirectie, staf, medische raad ...

“Een kort en krachtig congres, georganiseerd door New Deal Academy.” 

New Deal Academy is een opleidingsinstituut dat zich tot doel stelt 
alle vormen van onderhandeling en ADR te promoten, 

advies te geven en opleidingen te organiseren. 

“New Deal Academy biedt kwaliteitsvolle opleidingen aan 
in het domein van onderhandelen en bemiddelen.” 

Waarom u voor New Deal Academy kiest? 
U wenst een kwalitatief superieur product aan een aanvaardbare prijs. 

New Deal Academy positioneert zich aan de leading edge van de academische 
inhoud, de pedagogische onderbouw en de moderne stijl van zijn programma.

Dit congres wordt opgenomen in het programma van de Federale 
Bemiddelingscommissie ter gelegenheid van de Mediation Week 2021. 

GOED. BETER. BEMIDDELD

EEN CONGRES OVER 

DE KUNST VAN HET BEMIDDELEN

CONGRES OKTOBER 21

15 oktober 2021
van 14-18u

deelnameprijs: € 125, excl. btw

LOCATIE

TIO3
Event & Business Center
Oscar Delghuststraat 60

Ronse 



INSCHRIJVEN terug te sturen aan: seeyou@newdeal.academy

Voornaam + Naam: 

(indien factuur gewenst) Bedrijf:

Adres:

PC + stad:

email-adres: 

BTW:

schrijft zich in voor het congres "Goed. Beter. Bemiddeld" - Ronse op 15 oktober 2021, 

en stort € 151.25 (€ 125+btw) op rekening van New Deal Academy - BE79 7360 6160 1633. 

Datum:

Handtekening:

SPREKERS
Lieven DIEPENDAELE, FBC-erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, advocaat-vennoot bij 
DIEPENDAELE ADVOCATUUR, praktijkdocent opleidingen tot erkend bemiddelaar.

Annelien VERSCHAEVE, rechter (voorzitter van de schikkingskamer), perswoordvoerder bij de 
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.

Tom GOOSSENS, FBC-erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken, advocaat-vennoot bij 
GOOSSENS ADVOCATEN, NDA-praktijkdocent opleidingen tot erkend bemiddelaar.

Charlotte DE MUYNCK, FBC-erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, advocaat bij MONARD LAW, 
collaboratief advocaat, arbiter, NDA-docent opleidingen tot erkend bemiddelaar.

Stanislas OSSIEUR, FBC-erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken, advocaat-vennoot 
ADVAMO, NDA-docent opleidingen tot erkend bemiddelaar, docent U.A., Arteveldehogeschool en Hogeschool 
Gent.

Hilde VANTHUYNE, FBC-erkend bemiddelaar in familiezaken, bestuurszaken en sociale zaken, 
zaakvoerder BEMIDDELING-MEDIATION, NDA-docent opleidingen tot erkend bemiddelaar, gastdocent 
K.U.Leuven-UCLL.

Theo DE BEIR, voorzitter NEW DEAL ACADEMY, voorzitter FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE (FBC), 
FBC-erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken, CEDR-erkend onderhandelaar, 
collaboratief advocaat, advocaat-vennoot bij DE BEIR LAW+MEDIATION, docent U.A., praktijklector 
K.U.Leuven, docent Ehsal Management School (EMS).

Permanente vorming: uw erkenning voor permanente vorming kan u individueel aanvragen bij uw professionele 
organisatie voor 4 uur (volledig congres). Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.
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