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Bemiddeling
ACADEMIEJAAR 2019-2020

Je bent bemiddelaar en je wil blijven groeien in je rol?   
VCOK ontwikkelde onderstaand nascholingsprogramma voor het academiejaar 2019-2020.  
Je kan kiezen uit verschillende meerdaagse sessies. 

 Alle opleidingen vinden plaats bij VCOK, Raas Van Gaverestraat 67 A, 9000 Gent.

> U heeft de keuze uit volgende sessies:

 SUPERVISIE BEMIDDELING: 4 sessies van telkens 4 uren (€ 90 per sessie, € 320 voor de volledige reeks): 
04/10/2019, 08/11/2019, 21/02/2020, 15/05/2020 (13u00 – 17u00)

 SPECIALISATIE OUDERSCHAPSBEMIDDELING: 18 uren (€ 400):  
16/01/2020, 31/01/2020 en 20/02/2020

 GERECHTELIJKE BEMIDDELING: een aparte aanpak: 12 uren (€ 200):  
23/01/2020 en 13/02/2020

 BEMIDDELEN IN ORGANISATIES MET GROEPEN: 18 uren (€ 450):  
05/03/2020, 27/03/2020 en 24/04/2020

 EEN REGELING OVER DE ERFRECHTEN: 3 uren (€ 100):  
13/03/2020 (9u30 – 12u30)

 OEFENEN OP EEN REGELING OVER DE ERFRECHTEN: 3 uren (€ 100):  
13/03/2020 (13u30 – 16u30) of 03/04/2020 (13u30 – 16u30)

 Klik hier om in te schrijven.

NASCHOLING

https://www.ugent.be/re/nl/diensten/gandaius/activiteiten-gpv/bemiddeling
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SUPERVISIE BEMIDDELING

vrijdag 4/10/2019 – vrijdag 8/11/2019 – vrijdag 21/02/2020 – vrijdag 15/05/2020

13u00 – 17u00

Franky De Meyer, bemiddelaar, trainer VCOK

€ 90 per sessie – € 320 volledige reeks (broodjes inbegrepen)

Tijdens deze supervisie vertrekken we van de casussen van de deelnemers en bedenken in groep hypotheses. 

Samen met de andere deelnemers zoek je naar mogelijke interventies, die je meteen ook uittest. Daarnaast kan je 

als deelnemer ook thema’s aanbrengen om in de diepte uit te werken. De supervisor begeleidt dit proces en geeft 

inhoudelijke input. Van jou als bemiddelaar verwachten we dat je situaties in kaart wil brengen en wil reflecteren 

over je eigen handelen als bemiddelaar. 

Inschrijven kan per sessie of voor de volledige reeks.

SPECIALISATIE OUDERSCHAPSBEMIDDELING 

donderdag 16/01/2020 – vrijdag 31/01/2020 – donderdag 20/02/2020

9u30 – 16u30 (totaal 18 uren)

Franky De Meyer, bemiddelaar, trainer VCOK

€ 400 voor de driedaagse (broodjes inbegrepen)

Als ouders apart gaan wonen doen ze vaak een beroep op jou als ouderschapsbemiddelaar om het ouderschap te 

reorganiseren. Bij een gerechtelijke procedure verwijzen rechters meer dan vroeger door naar een ouderschaps

bemiddelaar. 

Maar als bemiddelaar zit je misschien met vragen: Betrekken we kinderen rechtstreeks in bemiddeling of beter niet? 

Wat als een kind zegt dat het één van beide ouders niet meer wil zien? Hoe kunnen we ouders helpen om ook het 

perspectief van hun kinderen mee te nemen? Wat doe je in geval van hoog conflict tussen ouders? Betrekken we 

nieuwe partners bij de ouderschapsbemiddeling of niet? Wat als één van de ouders zich niet coöperatief opstelt? Wat 

zijn aandachtspunten voor de bemiddelaar indien de advocaten ook aanwezig zijn? Wat kan er allemaal opgenomen 

worden in een ouderschapsplan? Hoe kunnen we de onderhoudsbijdrage berekenen? 

Deze driedaagse biedt je een doorgedreven training om te kunnen inspelen op de complexiteit van ouderschaps

bemiddeling. Je leert hoe je een bemiddelingscontext opzet met aandacht voor de unieke ouderkindrelatie. Je 

bekijkt hoe je ouders kunt helpen om hun kind opnieuw in het vizier te krijgen door hen te laten zoeken naar de 

bekommernissen van hun kinderen en deze mee te nemen in de besprekingen. Ten slotte oefen je op specifieke 

interventies bij een gerechtelijke bemiddeling: hoe buig je een strijdcontext om naar een samenwerkingscontext?
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GERECHTELIJKE BEMIDDELING: EEN APARTE AANPAK 

donderdag 23/01/2020 – donderdag 13/02/2020

9u30 – 16u30 (totaal 12 uren)

Franky De Meyer, bemiddelaar, trainer VCOK

€ 200 voor de tweedaagse (broodjes inbegrepen)

Gerechtelijke bemiddeling is een specifieke context die dus ook om een specifieke aanpak vraagt. 

Vaak stappen mensen mee in de doorverwijzing onder druk van de omstandigheden. Maar een ‘ja’ aan de rechter 

op de zitting betekent niet per definitie een echte ‘ja’. Aangezien vrijwilligheid één van de fundamenten is van 

bemiddeling moet er vaak extra werk worden geleverd door de bemiddelaar om op zoek te gaan naar wat voor beide 

betrokkenen zinvol zou kunnen zijn. Door de nieuwe bemiddelingswet waarbij de rechter één van de twee partijen 

kan verplichten om mee te stappen in bemiddeling als de andere partij ja zegt, staat vrijwilligheid nog zwaarder 

onder druk. Vaak gaat het in gerechtelijke bemiddeling ook om hoog conflictueuze situaties die slepend zijn. 

Terzelfdertijd biedt deze context ook heel wat kansen.

We ontwikkelden een manier van werken die met deze grote complexiteit rekening houdt. We starten met een 

gesprek met elke betrokkene afzonderlijk. We bekijken de rol van de advocaat en hoe die kan meewerken tijdens 

de bemiddeling. We doorlopen een volledige procedure en leggen telkens de nodige klemtonen. We oefenen in de 

specifieke interventies die nodig zijn om van een gerechtelijke bemiddeling een echte samenwerkingscontext te 

maken.

BEMIDDELEN IN ORGANISATIES EN MET GROEPEN

donderdag 5/03/2020 – vrijdag 27/03/2020 – vrijdag 24/04/2020

9u30 – 16u30 (totaal 18 uren)

Franky De Meyer, bemiddelaar, trainer VCOK

€ 450 voor de driedaagse (broodjes inbegrepen)

Samenleven en samenwerken is in belastende omstandigheden moeilijk omdat verschillende partijen verschillende 

en soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen hebben. Een probleem en conflict oplossend proces kan in zo’n 

omstandigheden vastlopen waardoor de belanghebbenden eveneens vast komen te zitten. Dit is op korte termijn 

onhoudbaar omdat de samenwerking of het samenleven één aanslepend conflict wordt. De financiële, fysieke en 

psychologische schade wordt groot.

Het is belangrijk om in dergelijke processen systematisch en gefaseerd te werk te gaan. We hanteren een methode 

ontwikkeld door Vialogos waarbij de belangen die de levenskwaliteit van de betrokkenen bepalen centraal staan.

Vervolgens passen we het bemiddelingsmodel toe op de in kaart gebrachte problemen. Iedereen respecteren in wat 

voor hem/haar belangrijk is en de gemeenschappelijkheid achter het ogenschijnlijke verschil stilaan in kaart brengen, 

zijn de sleutels om tot gedeelde en gedragen oplossingen te komen.

Specifieke aandachtspunten bij het werken met groepen mensen worden belicht en uitgeprobeerd.

Deze navorming wordt verzorgd door Franky De Meyer in samenwerking met Vialogos. 
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EEN REGELING OVER DE ERFRECHTEN

vrijdag 13/03/2020

9u30 – 12u30

UGent, Faculteit Rechten, Universiteitstraat 4, 9000 Gent

Marleen Heymans

€ 100 (broodjes inbegrepen)

Aan de basis van het nieuwe erfrecht, vervat in de wet van 31 juli 2017, liggen enerzijds een roep om meer vrijheid in

het maximaal bepalen van wie wat krijgt en anderzijds de veelzijdiger geworden samenleving. Naast het traditionele 

gezin hebben ook de partners, stiefkinderen, halfbroers en zussen nood aan bescherming.

 

Het nieuwe erfrecht maakt een onderlinge overeenkomst mogelijk tussen ouders en kinderen, zodat latere conflicten

bij het openvallen van een nalatenschap kunnen worden vermeden.

 

Kan een bemiddelaar bij het tot stand komen van een erfrechtovereenkomst een rol spelen? Zeker en vast.

 

Deze nascholingssessie is louter theoretisch. Praktische oefeningen in deze materie komen aan bod in een aparte 

nascholingssessie. Je kan kiezen uit onderstaande data.

OEFENEN OP EEN REGELING OVER DE ERFRECHTEN
 

vrijdag 13/03/2020

13u30 – 16u30

VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

vrijdag 03/04/2020

13u30 – 16u30

VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Marleen Heymans

€ 100

Deze sessie bouwt voort op de nascholingssessie over de krachtlijnen van het nieuwe erfrecht. Er wordt ingezoomd 

op de erfovereenkomsten (inhoud, vormvereisten, rol van de bemiddelaar, rol van de notaris).


