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We zijn half januari, de feesten en
(goede) voornemens zijn alweer
vergeten.
Er piept een schrale winterzon, het
groen in de tuin komt tot leven en
de koolmezen vliegen naarstig
heen en weer.
Zo ook bij New Deal Academy: de bezige bijen van de New
Deal Office zoemen druk. Er staan drie opleidingen in het
verschiet, die eind januari starten.
De specifieke opleidingen (familiaal, sociaal, burgerlijk en
commercieel bemiddelen) zitten in een nieuw of
vernieuwend jasje, geheel volgens de regels van de nieuwe
FBC-normen.
Bij het (ND) A-TEAM, onze docenten en praktijkdocenten, is
het alle hens aan dek om die opleidingen grondig voor te
bereiden, zodat de deelnemers straks van hun sokkel
geblazen worden.
Inschrijven kan sinds vorige week online.
Onze bijenkorf ontploft nog nét niet …
Een hele reeks uitdagingen komen er aan.
Ja, we leggen de lat hoog, maar willen dan ook ‘the best in
class’ zijn.
Succes aan de docenten die straks op de planken staan,
en aan jou, beste Family-member, wens ik een even
uitdagend 2022 toe.

Theo
Save the date
Onze NEW DEAL FAMILY DAY: 6 juni 2022.
Brabantse Golf, Melsbroek.
Je mag niet ontbreken!

BEMIDDELEN IN DE LIFT:
BAROMETERS
De Federale Bemiddelingscommissie deelde tijdens de
bemiddelingsweek in oktober de resultaten mee van de
enquête die door de FBC uitgevoerd werd. Er kwamen
1.259 responsen binnen, wat net geen 50% van alle
erkende bemiddelaars is maar toch als representatief kan
beschouwd worden.
Het goede nieuws is dat bemiddelen duidelijk in de lift zit
en er nog heel wat groeipotentieel bestaat!
Uit onze eigen dagelijkse contacten leren we dat de
erkende bemiddelaars die zich profileren wel degelijk een
groeiende bemiddelingsvraag krijgen. De voornaamste
redenen die aangehaald werden om niet te bemiddelen
zijn beduidend een voorkeur voor juridische procedures
(24.5%) en het onvoldoende kennis hebben van het
concept bemiddelen (46.8%). Dit betekent dat er nog een
taak is weggelegd voor de FBC maar eveneens voor ons
als New Deal Family om de boodschap uit te dragen. Als
we leren dat bemiddelen een slaagpercentage biedt
tussen 66% en 80%, dat de kost in
4 op 5 dossiers
beneden de € 2.500 blijft en de doorlooptijd in 2 op de 3
bemiddelingen minder dan 2 maanden is, wel, dan
hebben we toch alle troeven in handen om dit uit te
dragen en bemiddelen niet als alternatief voor een
procedure te beschouwen maar veeleer als een eerste
keuze!

We sommen enkele
facts & figures op:

2 op 3 erkend bemiddelaars is vrouwelijk.
60% van de erkend bemiddelaars is jurist van vorming,
waarvan 51% ook actief tewerkgesteld is in de
juridische sector.
1 op 4 erkende bemiddelaars werden geschoold in de
psychologische, sociale of humane wetenschappen.
Bijna de helft van de erkende bemiddelaars is tussen
45 en 60 jaar, en 1 op 3 is tussen 30 en 45 jaar.
15% van de erkende bemiddelaars rapporteert dat hun
hoofdactiviteit bemiddelen is.
Het aantal bemiddelingen steeg in 2020 tot iets meer
dan 7000.
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We serveren jou hierbij graag de tweede editie van onze
Family nieuwsbrief met als doel om jou te informeren en
ons te binden in onze gemeenschappelijke passie: de kracht
van het onderhandelen en de kunst van het bemiddelen.
Zoals Theo eerder zei in zijn Family mail, heeft New Deal
Academy het afgelopen jaar heel wat gerealiseerd en kijken
we met ambitie en volle goesting de verdere groei in 2022
tegemoet. Bemiddelen zit in de lift en daaraan gaan we
samen verder vorm geven.
Onze specifieke opleidingen (burgerlijke en handelszaken,
sociale zaken en familiale zaken) stellen we vanaf 2022 ook
open voor niet-bemiddelaars. Deze opleidingen komen voor
hen eveneens in aanmerking als permanente vorming. Elke
van deze krachtige opleidingen legt de focus op de
conflictproblematiek die eigen is aan de materie in kwestie.

Veel leesplezier!
Luc

Verder bieden we jou een kort artikel over een studie
binnen de doctoraatsthesis van Dr. Tom Wijnant, die de
moeizame weg naar een volwassen bemiddelingsmarkt
aankaart.

MAG HET NÉT IETS MEER ZIJN?
Voor onze opleiding gaan we steeds op zoek naar een
rustgevend kader. Kunnen loskoppelen van je professionele
bekommernissen is een absolute must.
Goede bereikbaarheid, ruime parking maar ook een fijn
onthaal en verzorgde catering (met warme lunch) zijn
essentiële criteria.
Gezien de meeste opleidingen meerdaagse opleidingen zijn,
vinden we het overnachten ter plaatse of in de nabijheid
eveneens een belangrijk item.
In regio Brussel-Antwerpen, ligt onze uitvalbasis op
kdjksdj
DE
BRABANTSE GOLF te Melsbroek. Rustig, temidden het
groen, net als bij onze uitvalbasis regio Limburg,
GOLFHOTEL STIEMERHEIDE (Golf Spiegelven).
Voor de die-hards in de golf: beiden zijn volwaardige
18-holes.
Een spelletje golf is nooit ver weg!
dvd
Voor de gastronomen onder jullie: het sterrenrestaurant ‘de
Kristalijn’ (chef Koen Somers) in het domein van
Stiemerheide is een echte aanrader. Tijdig reserveren, en
nadien best overnachten, is de boodschap … 😉

Brabantse Golf

Voor de regio West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn
we te gast in een exclusief en kunstminnend kader,
THE
sdsd ORSI ACADEMY te Melle, vlakbij de afrit Wetteren
(E40). Een topper van jewelste. De kunstcollectie is in
handen van Guy Pieters, je vertoeft er in een levendige
kunstgalerij, temidden de Fabres, Delvoye, Vanmechelen en
zovele andere grote namen uit de hedendaagse
kunstwereld. En helaas voor ons kunstminnende ogen,
soms wordt er al eens eentje verkocht en verdwijnt het.
Bij overnachting raden we het nieuwe Van der Valk Hotel
aan de Ghelamco Arena aan, een absolute voltreffer.
We zochten nog een locatie in het centrum van Brussel, en
lichten hierbij een tipje van onze sluier. Ons oog viel op de
prestigieuze THE MERODE BUSINESS CLUB (voorheen de
Club van Lotharingen, aan het Justitiepaleis), waar Carl en
Theo momenteel de onderhandelingen voeren. Want
onderhandelen, da’s hun specialiteit!
We houden jullie op de hoogte.

Golfhotel Stiemerheide

The Orsi Academy
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Bemiddelen in België: de moeizame weg naar een
volwassen bemiddelingsmarkt
Bron: Tijdschrift Conflicthantering nr 3 – 2021; artikel door
Dr. Tom Wijnant die promoveerde op dit onderwerp

De Belgische beleidsmakers hebben in de afgelopen decennia talrijke initiatieven genomen om bemiddeling op
de kaart te zetten, met de wet van 18 juni 2018 als meest recente mijlpaal.
Ondanks de vele inspanningen die reeds door het federale
parlement werden geleverd, komt de vraag naar
bemiddeling in België aarzelend van de grond. Hoewel
uiteraard niet alle geschillen die door de rechtbanken
worden behandeld ook voor bemiddeling geschikt zijn, is
het heel aannemelijk dat heel wat principieel bemiddelbare
conflicten al te snel in de richting van de rechter worden
geloodst. De zogenaamde ‘bemiddelingsparadox’ behoort in
België dan ook nog steeds tot de realiteit: ondanks de
potentiële voordelen die met bemiddeling worden
geassocieerd, lijkt de rechtzoekende nog steeds een
voorkeur te hebben voor overheidsrechtspraak, terwijl de
bemiddeling suboptimaal wordt gebruikt.
Wat zijn dan de obstakels? Er is sprake van misverstanden
over en een gebrek aan kennis inzake bemiddeling, zowel
bij rechtzoekenden als bij professionele doorverwijzers.
De optimalisering van bemiddeling blijft ook voor de
huidige federale regering-De Croo een politieke prioriteit.
We mogen bijgevolg verwachten dat er in de nabije
toekomst nieuwe maatregelen zullen worden getroffen om
het suboptimale gebruik van bemiddeling te corrigeren.

Wist je dat ...
Theo niet langer de voorzitter is van de Federale
Bemiddelingscommissie. Theo heeft gedurende zijn
mandaat (2020-2021) nieuw leven in de FBC geblazen.
De dynamiek en de visie die er vandaag heerst, is toe te
schrijven aan het enthousiasme van Theo en zijn team.
Er elk jaar ongeveer 1,1 miljoen vonnissen zijn tegenover
een kleine 10.000 bemiddelingen … Dat kan beter!
Je als Family member kan genieten van een mooie
korting: 10% op elke opleiding, boek je binnen de
vroegboekperiode komt er 5% extra bij. Mooi toch?
De New Deal Family groeit … en we nog verder willen
groeien in 2022!

Vandaag zijn er heel wat lokale initiatieven die
rechtzoekenden ondersteunen in de beslissing of en op
welke manier een conflict op te lossen. Dr. Wijnant oppert
dat de toegang tot dergelijke permanenties niet langer
afhankelijk zou mogen zijn van lokale initiatieven, maar dat
ruimte zou moeten worden gemaakt voor een uniform en
landelijk aanbod dat voor alle burgers beschikbaar is. Op
basis van de bestaande varianten stelt hij een eenvormig
aanbod van trajectkeuzebegeleidingsdiensten voor.
Een onafhankelijke en onpartijdige trajectkeuzebegeleider
gaat in gesprek met de conflictpartijen om na te gaan welke
oplossingswegen door de partijen reeds zijn bewandeld,
welke andere mogelijkheden nog op tafel liggen en wat
daarvan in de gegeven omstandigheden de voor- en
nadelen kunnen zijn. De trajectkeuzebegeleider hanteert
bemiddelingsvaardigheden en probeert de partijen ertoe te
bewegen, in onderling overleg en op een geïnformeerde
manier, tot een gezamenlijke en belangengerichte
trajectkeuze te komen.
Verder geeft Tom Wijnant in zijn proefschrift meerdere
suggesties tot verbetering mee. Zo meent hij dat
bemiddeling in een globaal en pluralistisch conflictbeleid
moet worden ingepast. Daarbij moet de goede werking en
het gepaste gebruik van het gehele spectrum aan
geschillenoplossingstrajecten centraal staan, dit op basis
van gelijkwaardigheid van de trajectkeuzes, waarbij een
‘gepaste trajectkeuze’ wordt gelijkgesteld met de keuze voor
het traject dat in de gegeven omstandigheden het sterkst
aansluit bij de verwachtingen, noden en bekommernissen
van de rechtzoekende.
ADR kan de afkorting van Appropriate Dispute Resolution
worden.
De volledige onderzoeksresultaten van Tom Wijnant
werden gepubliceerd in “Bemiddeling in Balans – naar een
optimaler gebruik en een optimalere werking van
bemiddeling in België, in partnerschap met de advocatuur.”
(Brussel, Intersentia 2021)

- pagina 3

The Orsi Academy

"De basisopleiding tot erkend bemiddelaar is boeiend,
begeesterd en vakgebied-overschrijdend, waardoor
verschillende perspectieven en invalshoeken aan bod
komen, die relevant zijn om een succesvol
bemiddelingstraject tot stand te kunnen brengen."
Marjan HAMELS
Deelnemer basisopleiding
tot erkend bemiddelaar 2021
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3x TOP…
JA, WE LEGGEN DE LAT HOOG!
We willen ons in de opleidingswereld op alle vlak onderscheiden.
“Best in class”, daar gaan we voor!

TOP-LOCATIES

daar lees je in deze nieuwsbrief alles over onder het thema
"mag
sms het nét iets meer zijn?”

TOP-DOCENTEN

Per opleiding doen we beroep op “meesters in hun vakgebied”.
Alle docenten zijn doorwinterde lesgevers met heel veel ervaring
vanuit de praktijk.
Dit zijn criteria die we bij de selectie hanteren, waardoor we in
staat zijn om op elke opleiding “the right person on the right place”
te garanderen.
Onze docenten staan met beide voeten in de praktijk, waardoor
ze de opleiding kunnen doorspekken met waargebeurde
voorbeelden. Tijdens de opleidingen kunnen deelnemers bij hen
terecht met concrete problemen, en zullen zij de deelnemers
begeleiden in de zoektocht naar een adequate oplossing.
Onze praktijkdocenten nemen jou mee in de wereld van
waargebeurde oefeningen. Een absolute must om de theorie af
te toetsen en de praktijk onder de knie te krijgen.

TOP-OPLEIDINGEN

Elke opleiding is gegroeid vanuit eigen praktijkervaringen,
gestoeld op theorieën die aan de grootste universiteiten
ontwikkeld zijn. The Harvard Business School is hierin beslist de
pionier. Docenten baseren zich eveneens op lijvige
naslagwerken. Al deze theorieën en naslagwerken waarin de
docenten zich verdiept hebben, hebben zij vertaald in een heel
overzichtelijke en gestructureerde opleidingscursus. Bij New
Deal Academy wordt heel veel aandacht besteed aan de
omzetting van theorie in de praktijk.
Samengevat: De kracht van onze opleidingen 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 de deelnemers
persoonlijk begeleiden, evalueren en bijsturen. Praktische
oefeningen zijn gebaseerd op échte conflicten, dossiers en
bemiddelingen.
Door het intentioneel bevorderen van interactie wordt
peerlearning als effectieve leermethode ten volle bevorderd.

Wist je dat er nog een 4e TOPPER is?

Door het interactief lesgeven, de intensieve praktijkoefeningen,
de gezellige breaks ontstaat ongetwijfeld een ...

TOP-SFEER!
Keer op keer mogen we dit in onze evaluatieformulieren lezen.
Er
sd ontstaan vriendschappen, professionele samenwerkingen, en
op het eind van de rit treffen we elkaar op onze New Deal Family
Day.
Noteer 3 juni 2022 voor onze eerste editie, op de Brabantse
Golf.
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Dagseminarie 'Het bouwflict uit de steigers'

Basisopleiding tot erkend bemiddelaar

EEN TERUGBLIK OP 2021 ...
We zitten niet stil bij New Deal Academy!
Onze vernieuwde basisopleiding tot erkend bemiddelaar
werd erg gesmaakt door de enthousiaste deelnemers! Onze
aanpak is helemaal anders dan voorheen, met de focus op
het bemiddelen vanaf dag 1 en de theoretische onderbouw
volledig in functie van de praktische toepassing van de
nodige vaardigheden om het bemiddelingstraject te
begeleiden.
Luc en Theo zijn de drijvende krachten achter dit sterke
verhaal, gesteund door Torben voor de praktische
oefeningen. Ook de begeleiding door onze praktijkdocenten
Jean-Pierre, Lieven en Tom werd erg op prijs gesteld. En niet
te vergeten: zonder de steun van 'The Office' door ons
charmant duo Michèle en Marie-Louise was deze realisatie
niet mogelijk geweest!
"Een opleiding van New Deal Academy is een
openbaring en laat juridische professionals op een
totaal andere manier naar hun beroep kijken."
Michel MAUS
Deelnemer basisopleiding
tot erkend bemiddelaar 2021
De Masterclass professioneel onderhandelen is
ondertussen een vaste waarde in ons aanbod. Tijdens deze
bijzonder krachtige driedaagse opleiding worden de
deelnemers
volledig
in
het
onderhandelingsbad
ondergedompeld en door Carl en Theo deskundig begeleid.
Na twee eerdere edities tijdens de zomermaanden
organiseerden we voor het eerst deze opleiding in het
mooie Limburg.

Masterclass professioneel onderhandelen

Zoals het de standaards van NDA vereist, is het Golfhotel
Stiemerheide een toplocatie gebleken! Het wordt onze vaste
stek voor het oostelijk gedeelte van ons land.
“De masterclass Professioneel Onderhandelen is zeer
hands-on en pragmatisch gebracht door gemotiveerde
en door de praktijk beslagen docenten. Een must voor
iedereen die ‘onderhandelend’ tot een
oplossing wil komen!”
Geert HAYEN
Deelnemer Masterclass
professioneel onderhandelen 2021
De dagopleiding Het bouwconflict uit de steigers via
bemiddeling kende een mooie tweede editie met vijftien
deelnemers. Dit seminarie wordt zonder twijfel één van de
ankerpunten in ons programma. We weten allemaal dat er
talrijke conflicten in de bouw ontstaan met, indien er geen
spoedige oplossing gevonden wordt, vaak heel zware
consequenties. Een bouwwerf die stilligt kost handenvol
geld en ons ‘bouwteam’ (Jean-Pierre, Bart, Eva en Dirk)
reiken de nodige kennis en de vereiste vaardigheden aan
om de conflictpartijen snel tot een gedragen oplossing te
brengen.
Tot slot mochten we tot tweemaal toe meer dan vijftig
deelnemers verwelkomen op ons Webinar@Lunch waar de
familiaal bemiddelaar pur-sang Kristoff het debat aanging
met de ervaren commercieel bemiddelaar Theo. In een
boeiend vraaggesprek bracht dit schitterende duo (bij de
tweede versie zelfs met de kerstmuts op) verheldering in de
gelijkenissen en de verschillen in deze twee aparte
domeinen.
Dit is zo’n beetje wat achter ons ligt. Nu kijken we vooral
vooruit met een bijzondere appetijt naar meer in 2022!
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Bemiddelen in arbeids- en sociale zaken

Bemiddelen in familiale zaken

Bemiddelen in burgerlijke- & handelszaken

EEN VOORUITBLIK OP 2022 ...
We starten het jaar al gauw met de drie specifieke
opleidingen, herwerkt en in regel met de vernieuwde
reglementering van de FBC.
Een nieuwe wind.
We richten ons voor deze opleidingen tot twee
doelgroepen. Enerzijds deelnemers die helemaal niet
ambiëren om erkend bemiddelaar te worden. Anderzijds tot
toekomstige
bemiddelaars
in
één
of
meerdere
specialisaties.
Wat jullie misschien nog niet wisten, het volgen van onze
opleidingen komt in aanmerking voor (permanente)
vorming, ook voor niet-bemiddelaars.
Charlotte, Luc en Theo delen hun ervaringen in burgerlijke
en handelszaken. Stany en Luc, ondersteund door Theo,
verrijken de deelnemers met kennis en kunde in het
oplossen van sociale en arbeidsconflicten. Hilde en Kristoff
zullen het traject in familiale geschillen ten gronde
toelichten. Belangrijk hierbij is mee te geven dat er heel wat
aandacht besteed zal worden aan de problematiek en
aanpak van geschillen in familiebedrijven.

Vanaf 2022 beogen we een uitbreiding van het aantal
dagseminaries.
Intense dagopleidingen over de kracht van het
onderhandelen of de kunst van het bemiddelen (voor
leidinggevenden) staan op het programma. Dit kan voor jou
een leerrijke opfrissing zijn.
Onze succesvolle dagopleiding ‘De bouw uit de steigers via
bemiddeling' waarbij we bouwconflicten doorgronden,
wordt ook in 2022 meermaals aangeboden.
In april starten we met een eerste editie van ons 'NDA Café,
een krachtige intervisie', waar we op een zeer interactieve
manier de collectieve wijsheid aanboren, onder de
deskundige leiding van Hilde. Hierbij koppelen we het
nuttige aan het aangename en bouwen een hapje-tapjemoment in waarbij er onder bemiddelaars naarstig
bijgeleerd kan worden.
Op onze achterflap van deze nieuwsbrief, vind je het
overzicht van de komende opleidingen.

JOUW GEPRIVILIGEERDE KORTING
Als Family member kan je genieten van een mooie korting: 10% op elke opleiding.
Boek je binnen de vroegboekperiode, komt er 5% extra bij.
Mooi toch?

Met dank aan THE (ND)A-TEAM:
Ann, Bart, Dirk, Eva, Carl, Charlotte, Hilde, Jean-Pierre, Kristoff, Lieven, Luc, Marie-Louise, Michèle, Stany, Theo, Tom & Torben
Verantwoordelijke uitgever
New Deal Academy - Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel
Redacteur: Luc Staudt
Layout: Marie-Louise Baesen
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januari 2022

mei 2022

26 januari 2022

3 mei 2022

Opstart 5-daagse opleiding
'Bemiddelen in Burgerlijke- en
Handelszaken'
Orsi Academy, Melle

Webinar@Lunch

01
27 januari 2022

Opstart 7-daagse opleiding
'Bemiddelen in Familiale zaken'
Orsi Academy, Melle

februari 2022
1 februari 2022

02

Snoeperwebinar
'Het bouwconflict uit de steigers'

KALENDER

Digitaal

Digitaal

05
4 mei 2022

Dagseminarie 'Omgaan met conflicten,
een kunst!'
Golfhotel Stiemerheide, Genk
18 mei 2022

Dagseminarie 'Professioneel
Onderhandelen'
Brabantse Golf, Melsbroek
19 mei 2022
Dagseminarie
'Het bouwconflict uit de steigers'
Orsi Academy, Melle

2 februari 2022

juni 2022

Opstart 5-daagse opleiding
'Bemiddelen in Arbeids- en Sociale
zaken'
Orsi Academy, Melle

1 juni 2022

maart 2022

03

17 maart 2022
Dagseminarie
'Het bouwconflict uit de steigers'
Brabantse Golf, Melsbroek
24 maart 2022

2-daagse masterclass
Bemiddelend leidinggeven
Brabantse Golf, Melsbroek

april 2022

04
13 april 2022
Intervisie
NDA café

Golfhotel Stiemerheide, Genk
21 april 2022

Opstart 10-daagse opleiding tot
erkend bemiddelaar
Golfhotel Stiemerheide, Genk

Dagseminarie 'Professioneel
Onderhandelen'
Brabantse Golf, Melsbroek
3 juni 2022
New Deal Academy
Family Day
Brabantse Golf, Melsbroek

06
7 juni 2022

Webinar@Lunch
Digitaal

8 juni 2022

Intervisie
NDA café
Brabantse Golf, Melsbroek
10 juni 2022
Zomercongres "Goed. Beter.
Bemiddeld."
Hotel Weinebrugge, Brugge

