een topopleiding in professioneel bemiddelen

basisopleiding tot

ERKEND BEMIDDELAAR

De kunst van het bemiddelen
DATA 2021
telkens van 8u30-18u00

Een opleiding die u klaarstoomt tot erkend bemiddelaar en u alle kennis en
knepen van het vak eigen maakt om op een deskundige manier van een conflict
een opportuniteit tot verbetering te maken.

BASISOPLEIDING
•
•
•
•
•

21 en 22 oktober
9 en 10 november
25 en 26 november
9 en 10 december
16 en 17 december

LOCATIE
ORSI ACADEMY
Proefhoevestraat 12
Melle
(nabij E40 - afrit Wetteren)
ruime parking.
laadpalen aanwezig.
EXTRA
verzorgde lunch en
netwerkdrink
ter afsluiting
van de opleiding.

"Nog steeds dé referentie in het Belgische bemiddelingslandschap".
Ken ANDRIES
Professor Rechtsfaculteit U.Hasselt - Advocaat-vennoot Janson
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
zijn uitdagingen.
"Meer dan simpelweg een leerrijke ervaring, maar een ware persoonlijke
ontwikkeling."
Frederieke NELISSEN
ICT consultant
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.

seeyou@newdeal.academy
NEW DEAL ACADEMY vzw
Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel
T. +32(0)2 340 24 01 - BTW BE0724 969 189 - KREDBEBB: BE79 7360 6160 1633

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

Luc Staudt
FBC-erkend bemiddelaar
Senior Manager
PhD in Education

UW LECTUUR

Luc komt uit de bedrijfswereld met
35 jaar ervaring in een internationale
en multiculturele omgeving. Het leiden van mensen vormde
de rode draad in zijn carrière. Vanuit zijn passie voor
paarden staan 'focus, respect en vertrouwen' centraal in zijn
aanpak.

Theo De Beir
FBC-erkend bemiddelaar
CEDR-erkend onderhandelaar
Harvard gecertificeerd
Theo is een bemiddelingspraktizijn
van het eerste uur. Hij verkiest 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
opleiding.

aangeboden aan elke deelnemer

DE DEELNEMERS
Deze masterclass richt zich tot iedereen, ongeacht zijn/haar beroepsactiviteit: ondernemers & managers,
bedrijfsleiders, bedrijfsjuristen, vrije beroepers zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, medici,
accountants,
bedrijfsrevisoren,...
boekhouders,
adviseurs,
familieadviseurs,
gerechtsdeskundigen,
bemiddelaars, interim managers, HR-verantwoordelijken, psychologen, ombudsmannen en -vrouwen,
consultants, vastgoedmakelaars, ingenieurs, ...
Deze opleidingen zijn intens interactief en vereisen sterk gemotiveerde en geëngageerde deelnemers, die
bereid zijn zich in te zetten om de kunst en de vaardigheden van het bemiddelen te verwerven.
Beperkt aantal deelnemers, zo garanderen we de nodige aandacht voor elke deelnemer.

UW OPLEIDING
10 dagen

HET PROGRAMMA
Het programma behandelt alle aspecten van het bemiddelingstraject, startend vanuit het conflict en
eindigend in een akkoord. Er wordt vanuit de praktijk gewerkt met heel veel toepassingsoefeningen
naast een degelijke theoretische basis. Zowel de nodige juridische aspecten als de psychosociale
elementen worden nauwkeurig toegelicht, steeds vanuit de taak als bemiddelaar.
Er worden twee halve dagen voorzien voor een (grote) praktijktoepassing gebaseerd op een echte
casus en bovendien begeleid door professionele praktijkdocenten.

DE MODULES
Module 1: het conflict

Module 5: de opties

• wat is een conflict?

• creativiteit

• de bemiddelingswet

• digitaal bemiddelen

• basisprincipes

• de kracht van het onderhandelen

• conflictdynamiek

• FOCAS

Module 2: de standpunten

Module 6: de oplossingen

• de rollen in bemiddeling

• principieel onderhandelen

• communicatie

• spanningsbogen

• de caucus

• hindernissen

Module 3: de conflictpunten

Module 7: het akkoord

• emotie

• de dading

• conflictescalatie

• het bemiddelingsakkoord

• multicultureel

• de psychologie van het akkoord

Module 4: de belangen

Module 8: de bemiddelaar

• perceptie

• deontologie en ethiek

• gedrag in organisaties

• de rollen in de bemiddeling

• inventaris vande belangen

• Europees en internationaal

• uit de impasse

• de specialisaties

Module 9: round-up & examen

INSCHRIJVINGSFORMULIER
basisopleiding tot erkend bemiddelaar najaar 2021
Naam		

_____________________________________________________________________________________

Voornaam

_____________________________________________________________________________________

Beroep

_____________________________________________________________________________________

Bedrijf		

_____________________________________________________________________________________

Adres		

_____________________________________________________________________________________

GSM		

__________________________________

E-mail

_____________________________________________________________________________________

BTW		

_____________________________________________________________________________________

Tel

_____________________________________

Schrijft zich in voor de
O

basisopleiding tot erkend bemiddelaar (10 dagen) aan € 3450, excl. btw

O

maakt gebruik van de vroegboekkorting (10%) à € 3105 (btw excl.), indien ingeschreven vóór 31.07.2021.

O

wil gebruik maken van de kmo-portefeuille - erkenningsnummer DV.0236056
steunpercentage Vlaanderen tot max.30%. - Brussel 50%.

O
O

wil geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.
heeft kennis genomen van de opleiding via: ____________________________________________

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

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 80 uur (volledige opleiding). 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 wegbeschrijving 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.

