PERMANENTE VORMINGEN
eONS AANBOD, UW KEUZE

Wij houden u in vorm!
AANBOD NAJAAR 2021
MAANDELIJKSE OPLEIDINGEN
• WEBINAR @ LUNCH
1e dinsdag
12u15-13u45
• PRAKTIJKVORMING
1e donderdag
15-19u
• INTERVISIE
2e woensdag
19-22u
• THEMASEMINAR 3e
donderdag
10u30-16u30
• CASE STUDY
4e dinsdag
9-12u of 13-16

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
Professor Rechtsfaculteit U.Hasselt - Advocaat-vennoot Janson

New Deal Academy biedt topopleidingen 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.

"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
HET 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. In ons aanbod aan permanente
vormingen kunnen we dan ook een gevarieerd menu aanbieden met uiteenlopende onderwerpen,
steeds met betrekking tot de kunst van het bemiddelen en onderhandelen en altijd met de
illustratie uit de praktijk.
U kiest uit ons aanbod van maandelijkse webinars, praktijkvormingen, intervisies, themaseminars
en case studies.

UW NEW DEAL ACADEMY TEAM
v.l.n.r. Carl Dotremont - 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

Permanente vorming is vereist om uw erkenning als FBC-bemiddelaar te behouden.

PERMANENTE VORMINGEN

WIJ HOUDEN U SCHERP!
WEBINAR @ LUNCH:

elke 1ste dinsdag van de maand, 12u15-13u45
Gedurende anderhalf uur wordt u meegenomen in een boeiend
verhaal, steeds in verband met onderhandelen of bemiddelen. U
kan ondertussen lunchen maar u wordt niet vrijgesteld van actieve
deelname in deze korte vorming.

PRAKTIJKVORMING: elke 1ste donderdag van de maand, 15-19u
U weet dat bij New Deal Academy de praktijk centraal staat,
zonder enige afbreuk aan het belang van de theorie weliswaar.
Gedurende deze 4 uur durende praktijksessie scherpt u de
vaardigheden aan die essentieel zijn in het bemiddelingsproces.
Onze ervaren praktijkdocenten ondersteunen u op een
deskundige manier in uw leertraject.

INTERVISIE: elke 2de woensdag van de maand, 19-22u
Gedurende deze 3 intense uren, samen met erkende bemiddelaars,
gaat u vanuit een bestaande casus (misschien wel de uwe) aan een
grondige analyse en een diepgaande discussie deelnemen waarbij
de ervaringen van elke deelnemer een meerwaarde kan betekenen.

THEMASEMINAR: elke 3de donderdag van de maand, 9-16u
Dit dag seminarie biedt de kans in te zoomen tot in de kleinste
details van een welbepaald detailonderdeel van onderhandelen of
bemiddelen. Zowel de theoretische diepgang evenals de praktische
toepassing maken van deze dag een unieke ervaring.

CASE STUDY – de toets aan de werkelijkheid

elke 4de dinsdag van de maand, 9-12u of 13-16u
Tijdens deze 3 uren gaat u, samen met collega bemiddelaars en
onder deskundige leiding van één van onze docenten, een
bestaande casus in al zijn details analyseren en frissen we de
relevante theoretische onderbouw meteen ook op. Wij beloven u
een uiterst interactieve leersessie.

