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We voorzien een 
hapje en een tapje. 

onze permanente vormingen:

Wij houden u in vorm!
U zoekt kwaliteitsvolle, dynamische en interactieve permanente vormingen? 

Een korte opfrissing van de theoretische onderbouw, meer diepgang 
aangaande een specifiek onderdeel, intervisie (analyse en discussie) met 

collega’s of begeleide praktijkoefeningen (met praktijkdocenten) houden u 
scherp in uw vak. Wij staan garant voor de kwaliteit!

"Nog steeds dé referentie in het Belgische bemiddelingslandschap".

         Ken ANDRIES
         Prof. Dr. Rechtsfaculteit U.Hasselt
         advocaat-vennoot Taylor Wessing

New Deal Academy biedt topopleidingen aan die vertrekken 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.

        "Een perfecte symbiose tussen inhoud, methodiek en
 grensverleggende diepgang. 

         State of the art!"

         Dirk DE FAUW
         Burgemeester Brugge
         advocaat-vennoot Brevia Advocaten

permanente vorming
ons aanbod, uw keuze

NEW DEAL CAFE
the art of negotiation & mediation

       EEN KRACHTIGE INTERVISIE!

EXTRA

DATUM
8 februari 2023
van 18u30-22u

PRIJS
€ 185, excl. btw
kmo-portefeuille erkend.

DOCENTE 
Hilde Vanthuyne

FBC-ERKEND
geldig voor 3 uur 
permanente vorming.

LOCATIE
DUX|LAW ADVOCATEN 
EN BEMIDDELAARS 
Grote Markt 14, Vilvoorde.



UW DOCENTE

MEET THE NEW DEAL ACADEMY-TEAM
Ons team is multidisciplinair en kan op een jarenlange praktijkervaring steunen om u een authentiek 

verhaal te brengen, regelrecht uit de werkelijkheid gegrepen. In ons aanbod aan permanente vormingen 

bieden wij u een gevarieerd menu aan over uiteenlopende onderwerpen, steeds met betrekking tot de 

kunst van het onderhandelen en bemiddelen, steeds geïllustreerd vanuit de praktijk.

Hilde Vanthuyne - Jean-Pierre Rammant - Ann Foubert - Stany Ossieur 
Theo De Beir - Luc Staudt - Torben Gering - Kristoff Simons - Charlotte De Muynck 

Michèle De Beir-Pollet - Lieven Diependaele - Tom Goossens
Bart Plevoets - Eva Vandendriessche - Dirk Bottelier - Geert Hayen

New Deal Academy-docente en coach Hilde Vanthuyne neemt 
jullie mee in onze krachtige intervisieformule: NEW DEAL CAFE.

Gedurende drie uur zoeken we samen diepgang in een 
gemeenschappelijke speurtocht naar antwoorden op uw vragen. We 
zullen u heel actief betrekken in deze intervisie-oefening. We rekenen 
hierbij op de collectieve wijsheid.

Uiteraard besteden we ook aandacht aan de culinaire wijsheid, en 
geven jullie de kans om van gedachten te wisselen bij een hapje en 
een tapje.

LOCATIE
U bent te gast bij NDA-docent Kristoff Simons 
DUX|LAW advocaten en bemiddelaars 
Grote Markt 14 te Vilvoorde
op 8 februari 2023 om 18u30



ONZE KRACHT

De kracht van een NEW DEAL ACADEMY-opleiding is de perfecte mix van een juridische 
onderbouw, een psycosociale bovenbouw, de illustratie vanuit de praktijk en de toets aan 
de werkelijkheid.

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

          INTERESSE IN MEER PERMANENTE VORMINGEN?

VOLG ONS OP www.NEWDEAL.ACADEMY

NEW DEAL CAFE, een krachtige intervisie
3 uur permanente vorming, erkend door de FBC.

HET PROGRAMMA

BEHANDELDE ONDERWERPEN: door de groep aan te geven en te bepalen. 

SPELREGELS:

• de begeleider superviseert het proces en waarborgt dat de
regels van de verschillende stappen gerespecteerd blijven.

o tijdens de 1e ronde wordt er enkel naar verduidelijking
(standpunten) gezocht, geenszins naar oplossingen.

o tijdens de 2e ronde wordt er dieper ingegaan op de
noden of de belangen, nog steeds geen oplossingen.

o tijdens de 3e ronde gaan nu op zoek naar wat écht
nodig is om het probleem op te lossen.

• de host blijft neutraal in de analyse van de verschillende
bijdragen en vat dit ook samen bij de start van elke ronde.

DOELSTELLINGEN:
• een diepgaande vorm van intervisie.

• het beter analyseren, begrijpen en oplossen van een eigen ervaringsprobleem.

• het delen en bijdragen van ervaringen en adviezen, teneinde elkaar te versterken.

WERKWIJZE:
Door gebruik te maken van de 'collectieve wijsheid' worden de verschillende onderwerpen met 
bijzondere diepgang behandeld:

• er worden drie afzonderlijke tafels ingericht, telkens met één host.

o de host behoudt zijn/haar tafel en bespreekt een gekozen
onderwerp, telkens gedurende 20min.

o What is the quest behind the question? of wat is de
onderliggende vraag, de échte kwestie, wat speelt er hier?

o Welke perspectieven ontbreken in de benadering van het
probleem? Wat is er nog niet aan bod gekomen?

o Wat is er nodig om een oplossing te vinden?

• er volgt een plenaire samenvatting en een evaluatie van het verloop.



INSCHRIJVINGSFORMULIER NEW DEAL CAFE - februari 2023
Naam 

Voornaam 

Beroep 

Bedrijf 

Adres 

GSM 

E-mail

BTW 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________Tel___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

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 3 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.

O 

O

O    heeft kennis genomen van de opleiding via: _______________________________________________________________

O

O maakt gebruik van de vroegboekkorting (10%) indien ingeschreven vóór 31.12.2022.

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

steunpercentage Vlaanderen tot max. 30% - Brussel 50%.

wil geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.
indien lid van de New Deal Family, jouw persoonlijk lidnummer:____________________________________________

Schrijft zich in  voor het
NEW DEAL CAFE à € 185, excl. btw. 

Datum: 08/02/2023 van 18u30-22u 

Locatie: DUX|LAW advocaten en bemiddelaars (Grote Markt 14, Vilvoorde)




