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Centrale dag : Online conferentie 

EEN  IN I T IAT I EF  VAN  DE  FEDERALE  BEMIDDEL INGSCOMMISS I E 
 

IN  SAMENWERK ING  MET



Donderdag 15 oktober 2019  

Voormiddag 

De Franstalige voormiddag (08u30 – 12u45) start met een welkomstwoord dat gevolgd wordt door de internationale 

plenaire spreker Michèle Guillaume-Hofnung (FR) en twee workshops. De voormiddag wordt afgesloten met een 

slotwoord. 

De voormiddag van de centrale dag is erkend voor 3 uur permanente vorming. 

Indien u interesse heeft om deze voormiddag mee te volgen, consulteer de Franstalige folder.

Namiddag  

12u30-13u30 

Online onthaal, praktische informatie en test online applicatie 

13u30-13u50 

Welkomstwoord Voorzitter FBC, de heer Theo De Beir & Directeur IGO, de heer Raf Van Ransbeeck 

14u-14u50 

Plenaire sessie: internationale sprekers, de heer Robert Harris Mnookin & de heer Alain Laurent Verbeke (ENG)

15u-15u50

Workshops ronde 1 

16u-16u50

Workshops ronde 2 

17u-17u45

Slotwoord Voorzitter FBC, de heer Theo De Beir - Bureau FBC

De namiddag van de centrale dag is erkend voor 3 uur permanente vorming.  

Indien u deelneemt aan de volledige centrale dag heeft u recht op 6 uur permanente vorming.

Sommige workshops worden ook aangeboden tijdens andere dagen van de Mediation Week, indien u interesse 

heeft om een bepaalde workshop van de centrale dag meer diepgaand mee te volgen, consulteer zeker het 

programmaboekje dat u op een later tijdstip wordt doorgestuurd.

Dagoverzicht
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Prof. Robert H. Mnookin

A leading scholar in the field of conflict resolution, Robert 

Mnookin has applied his interdisciplinary approach to 

negotiation and conflict resolution to a remarkable range 

of problems, both public and private. He is a member of the 

CPR Institute’s National Panel of Distinguished Neutrals 

and has resolved a large number of complex disputes. 

He has also served as a consultant to governments and 

international agencies. Renowned as a teacher and lecturer, 

Mnookin has taught numerous workshops for corporations, 

governmental agencies, and law firms throughout the 

world and has trained many executives and professionals in 

negotiation and mediation skills.

Mnookin began teaching law at Boalt Hall, U.C. Berkeley, 

in 1972 and was on the Stanford faculty from 1981 until 

1993. He has been a visiting fellow at Wolfson College, 

Oxford University; a visiting professor of law at Columbia 

Law School; and a fellow at the Center for Advanced Study 

in the Behavioral Sciences at Stanford University. Before 

joining the Harvard faculty, he was the Adelbert H. Sweet 

Professor of Law at Stanford Law School and the director of 

the Stanford Center on Conflict and Negotiation.

Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke

A Full Professor of Law at KU Leuven, Alain Laurent Verbeke 

holds the chairs of family property law (trusts and estates), 

and negotiation & mediation. He is Director of the Rector 

Dillemans Property Law Institute and Co-director of the 

Institute for Contract Law and the Center for Notary Law. 

At the Faculty of Psychology he is Co-chair of LCM, Leuven 

Center for Collaborative Management.

He is a tenured professor of private and comparative law 

at Tilburg University and permanent visiting professor 

at Harvard Law School. He is also professor of law and 

negotiation at UCP Lisbon Global School of Law and a 

corresponding member of the University of Cambridge 

Family Law Center.

Alain Laurent Verbeke counsels in private wealth since 

1988. A partner of the Greenille Private Client Team of 

Deloitte Legal, his broad expertise includes international 

estate planning and family and business dynamics. He 

negotiates, mediates and litigates inheritance conflicts, 

divorces and family business and shareholder disputes. He 

has regularly been acting as an arbitrator in these areas, 

including contract law.

Toelichting inhoud van de plenaire sessie 

De heren Prof. Robert H. Mnookin & Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke 

“ The Character of the Mediatior. A Dialogue on Opportunities and Challenges,  
with particular focus on Caucus, Co-Mediation and the Impact of the Zoom World.”

Nederlandstalige namiddag 

Despite of all the conceptual frameworks and models 

for mediation that exist, in spite of all the skills and 

techniques one can learn, the personality of the 

mediator, his or her “character”, does play an important 

role in the process and potential success of a mediation. 

In this dialogue we explore, based on our experience, 

what extra characteristics do make a successful 

mediator. How relevant is experience, integrity, 

technical know how?

Could co-mediation as a default rule be helpful to create 

a better and more balanced mediation context? How 

could the character of the mediator impact the decision 

to caucus or not caucus? How do we feel about caucus; 

what are the risks or benefits? To what extent may 

the zoom world have an effect of increasing the use of 

caucus? 



4 | Mediation Week 2020 Mediation Week 2020 | 5

15u-15u50                                                                                                              Spreker(s)                                               Taal

1.  De POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en 
het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in Steden bundelen 
hun krachten om de openbare bemiddelingsdiensten op lokaal niveau 
te bevorderen. 

De Programmering van de Overheidsdienst voor Maatschappelijke 
Integratie, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
(Departement Geïntegreerde Lokale Veiligheid) en het Belgisch Forum 
voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw, die bewust zijn van de 
preventieve voordelen voor de burgers van de bemiddeling door de 
lokale overheidsdiensten, werken sinds een jaar samen met netwerken 
van professionals, en bieden u dus een gekruiste blik van de belangrijkste 
spelers in de bemiddeling op lokaal niveau, om de "bemiddelingscultuur" 
als federatief project binnen de Belgische gemeenten te promoten.

Béatrice DECANT, 
Algemene Directie Veiligheid &  

Preventie, Directie Lokale Integratie 

Veiligheid (FOD Binnenlandse Zaken).

Mathilde WARGNIES, 
attaché bij de POD Maatschappelijke 

integratie, armoedebeleid en stedelijke 

cohesie. 

Laetitia NOLET,  
criminoloog, Coördinator bij het Belgisch 

Forum voor Preventie en Veiligheid in 

steden, Projectmanager bij European 

Forum for Urban Security. 

 

NL

2.Bilan après 10 années de «  Médiation Obligatoire » en Italie.  

La médiation, envisagée comme condition d’accès en justice, a désormais 
dix ans . L'intervention vise à décrire cette période moins du point de 
vue du cadre réglementaire, qui a été modifié à plusieurs reprises, mais 
plutôt du point de vue des opérateurs sur le terrain: juges, avocats et 
médiateurs. Ce qui a changé dans les pratiques, dans le professionnalisme 
des personnes concernées, combien la médiation est entrée dans la 
culture générale des personnes. Cela afin de vérifier si des changements 
sont nécessaires et si le besoin de changement réside dans des réformes 
réglementaires ou d'autres interventions.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze sessie wordt gegeven in het  
Frans, indien u deze sessie in het Engels wenst bij te wonen gelieve u in te 
schrijven voor de sessie in de voormiddag. 

Chiara ORLANDI,  
professor ADR, advocaat, bemiddelaar, 

arbiter. Auteur van verschillende artikels 

in Italië en in het buitenland omtrent 

arbitrage en bemiddeling. 

Luciana BREGGIA,  
Voorzitter van de 4e Civiele Afdeling van 

het Hof van Florence, heeft meegezorgd 

voor de verspreiding van de bemidde-

lingscultuur aan het Hof van Florence, 

spreker op conferenties en cursussen van 

Universiteiten. 

Moderator 

Avi SCHNEEBALG,  
magistraat - GEMME

FR

3.  Uitdagingen bij bemiddeling in de laatste levensfase of bij het 
levenseinde. 

In de laatste levensfase of bij het levenseinde krijgen conflicten een extra 
dimensie. Oude conflicten kunnen een scherp en dwingend karakter 
krijgen door het naderende einde en de manier waarop in die fase met 
conflicten, oud of nieuw, omgegaan wordt, heeft een belangrijke invloed 
op het afscheid of het rouwproces.
Die extra dimensie daagt ook de bemiddelaar uit: hoe geef je die een plek 
in jouw bemiddeling? Wat betekent dat voor jouw werkwijze en houding? 
Wat met de emoties die bij jou opgeroepen worden?
In deze virtuele workshop hebben we het over de eigenheid van 
levenseindebemiddeling, de impact van rouw op conflicten en omgekeerd 
en geven we enkele concrete tips mee voor deze bijzondere vorm van 
bemiddelen.

Anja GLABEKE,  

erkend familiaal bemiddelaar. 

Wendy VERSTRAETE,  

erkend familiaal bemiddelaar.

Els HELLEBAUT,  

lid vzw ConnFinity.

NL

15u-15u50                                                                                                              Spreker(s)                                               Taal

4.  Lego® Serious Play®:  
verbindend, oplossingsgericht communiceren

Lego® Serious Play® is een communicatie- en probleemoplosmethode, 
waarbij de facilitator de deelnemers leidt door een serie van vragen 
die steeds dieper gaan met als doel tot een oplossing te komen bij of 
een ruimere kijk te krijgen op een bepaalde situatie. Elke deelnemer 
bouwt zijn antwoorden met speciaal daartoe geselecteerde Legoblokjes, 
waardoor naast enkel het analytisch ook het creatief en emotioneel brein 
aangesproken wordt wat leidt tot inspirerende inzichten.

Reinhilde GOOSSENS,  
advocaat – bemiddelaar. 

Facilitator Lego® Serious Play®
 

Gelieve er rekening mee te houden dat er 

maximaal 100 deelnemers zich kunnen 

inschrijven voor deze workshop

NL

5.  Grondhouding en persoonlijke kwaliteiten van de  
jurist-bemiddelaar

Elke jurist bemiddelaar  botst wel eens op zichzelf. Of hij ontdekt bij 
zichzelf onverwacht kwaliteiten die de bemiddeling vooruit helpen. 
Onze grondhouding, onze karaktereigenschappen en onze persoonlijke 
ontwikkeling drukken hun stempel op hoe we bemiddelen.
Tijdens deze workshop staan we stil bij het verband tussen onze 
persoonlijke kwaliteiten en de wijze waarop we bemiddelen en 
hoe persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis de jurist- bemiddelaar 
ondersteunen.

Sofie STORMS,  
jurist, erkend bemiddelaar,  
trainer RechtoVerso.
 
Eric LANCKSWEERDT,  
erkend bemiddelaar &  
professor UHasselt. 

Gelieve er rekening mee te houden  

dat er maximaal 25 deelnemers zich  

kunnen inschrijven voor deze workshop. 

NL

6.  Interactieve Q&A workshop waarop wij graag jullie vragen 
beantwoorden

Over welke juridische notariële onderwerpen wensen jullie verheldering 
te krijgen? 
Schrijf jullie in en als jullie willen dat ook jullie vraag tijdens deze 
workshop aanbod komt, bezorg deze per mail tegen uiterlijk 30 september 
2020 aan Ingrid.Baraitre@fednot.be en wij zullen deze beantwoorden 

tijdens de workshop. 

Organisatie door de leden van de 
Commissie bemiddeling binnen het 
Vlaamse Notariaat.
  
Gelieve er rekening mee te houden dat 

deze workshop uitsluitend bedoeld is voor 

bemiddelaars, niet-juristen en er zich maxi-

maal  20 deelnemers kunnen inschrijven

NL

7. Hoe bemiddelen met de overheid?   
De sprekers zullen o.m. de volgende vragen behandelen : Wie mag 
de partijen naar een bemiddeling verwijzen ? In welke gevallen is het 
aangewezen om met de overheid te bemiddelen ? Welke rol is weggelegd 
voor de advocaten ? Wat zijn de eigenheden van de bemiddeling met de 
overheid ?

Emmanuel JACUBOWITZ, 
advocaat – erkend bemiddelaar in bur-
gerlijke en handelszaken, sociale zaken 
en bemiddeling met de overheid. 

Valérie DE SCHEPPER, 
advocaat – erkend bemiddelaar 
in burgerlijke en handelszaken en 
bemiddeling met de overheid. 

1ste ronde workshops

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
BETER SAMENLEVEN

SPP INTÉGRATION SOCIALE
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

UBMP - BUPB - UBPM



6 | Mediation Week 2020 Mediation Week 2020 | 7

16u-16u50                                                                                                              Spreker(s)                                               Taal

1.  Uitdagingen bij bemiddeling in de laatste levensfase of bij het 
levenseinde. 

In de laatste levensfase of bij het levenseinde krijgen conflicten een extra 
dimensie. Oude conflicten kunnen een scherp en dwingend karakter 
krijgen door het naderende einde en de manier waarop in die fase met 
conflicten, oud of nieuw, omgegaan wordt, heeft een belangrijke invloed 
op het afscheid of het rouwproces. Die extra dimensie daagt ook de 
bemiddelaar uit: hoe geef je die een plek in jouw bemiddeling? Wat 
betekent dat voor jouw werkwijze en houding? Wat met de emoties die 
bij jou opgeroepen worden? In deze virtuele workshop hebben we het 
over de eigenheid van levenseindebemiddeling, de impact van rouw op 
conflicten en omgekeerd en geven we enkele concrete tips mee voor deze 
bijzondere vorm van bemiddelen.

Anja GLABEKE,  

erkend familiaal bemiddelaar. 

Wendy VERSTRAETE,  

erkend familiaal bemiddelaar.

Els HELLEBAUT,  

lid vzw ConnFinity.

NL

2. Online bemiddeling: waar, wanneer en hoe? 

Online bemiddeling: wat is het? Werkt het? 

Online bemiddeling, ODR, e-mediation, cyber mediation, …  
Onder invloed van COVID-19 schoten er verschillende online 
alternatieven als paddenstoelen uit de grond om conflicten online te 
gaan oplossen. Toch is het niet nieuw. In deze workshop staan we stil bij 
de volgende vragen: Wat is online bemiddeling precies? Welke varianten 
bestaan er? Wat werkt goed en wat minder goed? Deze sessie geeft de 
bemiddelaar een basis mee. 

Deelnemers van deze workshop kunnen vooraf vragen m.b.t. het  
thema van de workshop doorsturen naar volgend e-mailadres:  
secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be tegen uiterlijk 9 oktober 2020 
met vermelding KULAK - vraag Mediation Week. 

Dr. Katalien BOLLEN,  

Senior Expert Family & Business  

Dynamics @Greenille,  

Organisatiepsycholoog, bemiddelaar.        

Gelieve er rekening mee te houden dat 

er maximaal 45 deelnemers zich kunnen 

inschrijven voor deze workshop. 

     

NL

3. Médiation & Construction 

De bouwsector is wereldwijd gekend om haar hoge geschillenrisico, maar 
wordt tot op heden slechts sporadisch bediend door Mediation. Dit laatste 
is jammer aangezien de opdrachtgevers, architecten, studiebureaus en 
aannemers hierdoor heel wat opportuniteiten laten liggen.
Tijdens de workshop zullen de sprekers, elk vanuit hun eigen 
multidisciplinaire positie, meer inzicht verschaffen in de specifieke eisen 
die gesteld worden aan Mediation in de bouwsector, zowel in tijden van 
Covid-19 als in de tijden erna.”

Bart PLEVOETS,  

Burgerlijk bouwkundig ingenieur – 

onafhankelijk deskundige, erkend 

bemiddelaar in sociale, burgerlijke en 

handelszaken. 

Erik VAN WELLEN,  

Burgerlijk Ingenieur, Project directeur 

en erkend bemiddelaar in Burgerlijke en 

handelszaken

Michaël DE HERDT,  

Senior Legal Counsel Besix en docent 

ProMediation, erkend bemiddelaar met 

de overheid

NL

16u-16u50                                                                                                              Spreker(s)                                               Taal

4. Lego® Serious Play®: verbindend, oplossingsgericht communiceren

Lego® Serious Play® is een communicatie- en probleemoplosmethode, 
waarbij de facilitator de deelnemers leidt door een serie van vragen 
die steeds dieper gaan met als doel tot een oplossing te komen bij of 
een ruimere kijk te krijgen op een bepaalde situatie. Elke deelnemer 
bouwt zijn antwoorden met speciaal daartoe geselecteerde Legoblokjes, 
waardoor naast enkel het analytisch ook het creatief en emotioneel brein 
aangesproken wordt wat leidt tot inspirerende inzichten.

Reinhilde GOOSSENS,  
advocaat – bemiddelaar. 

Facilitator Lego® Serious Play®
 

Gelieve er rekening mee te houden dat 
er maximaal 100 deelnemers zich kun-
nen inschrijven voor deze workshop

NL

5. Grondhouding en persoonlijke kwaliteiten van de jurist-bemiddelaar

Elke jurist bemiddelaar  botst wel eens op zichzelf. Of hij ontdekt bij 
zichzelf onverwacht kwaliteiten die de bemiddeling vooruit helpen. 
Onze grondhouding, onze karaktereigenschappen en onze persoonlijke 
ontwikkeling drukken hun stempel op hoe we bemiddelen.
Tijdens deze workshop staan we stil bij het verband tussen onze 
persoonlijke kwaliteiten en de wijze waarop we bemiddelen en 
hoe persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis de jurist- bemiddelaar 
ondersteunen.

Eric LANCKSWEERDT,  
erkend bemiddelaar & professor 
UHasselt. 
Sofie STORMS,  
jurist, erkend bemiddelaar, trainer 
RechtoVerso.

 
 

Gelieve er rekening mee te houden dat 

er maximaal 25 deelnemers zich kunnen 

inschrijven voor deze workshop. 

NL

6. Interactieve Q&A workshop waarop wij graag jullie vragen 
beantwoorden

Over welke juridische notariële onderwerpen wensen jullie verheldering 
te krijgen? 
Schrijf jullie in en als jullie willen dat ook jullie vraag tijdens deze 
workshop aanbod komt, bezorg deze per mail tegen uiterlijk 30 september 
2020 aan Ingrid.Baraitre@fednot.be en wij zullen deze beantwoorden 
tijdens de workshop. 

Organisatie door de leden van de 
Commissie bemiddeling binnen het 
Vlaamse Notariaat.
 
Gelieve er rekening mee te houden dat 

deze workshop uitsluitend bedoeld is voor 

bemiddelaars, niet-juristen en er zich maxi-

maal 20 deelnemers kunnen inschrijven.

NL

2de ronde workshops
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Inschrijvingsformulier 

Mediation Week 2020
Inschrijven doet u door het inschrijvingsformulier hieronder uiterlijk tegen 9 oktober 2020 

te sturen naar volgende adressen:

brecht.bngerie@igo-ifj.be EN xuanuyen.nguyen@igo-ifj.be

met duidelijke vermelding:  
 

VOORMIDDAG: Mediation Week VM (CIV 101) – 15 octobre 2020 - “naam deelnemer” 

NAMIDDAG : Mediation Week VM (CIV 101) – 15 oktober 2020 - “naam deelnemer”

VOLLEDIGE DAG : Volledige dag: Mediation Week AM+PM (CIV 101) – 15 octobre 2020 - “naam deelnemer”

Naam:  

Voornaam:  

Beroep: 

Mail: 

Telefoon: 

Keuze workshop ronde 1 

Keuze workshop ronde 2 : 

Wenst u een factuur te ontvangen:               Ja               Nee  

Zo ja, gelieve onderstaande gegevens in te vullen: 

Naam / organisatie: 

Fakturatieadres :

BTW nummer: 

Datum + handtekening 

Door uw inschrijving gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens naar aanleiding van deze evenementen, 

daarin begrepen het in beeld komen bij de verslaggeving van deze gebeurtenis in de media en in de communicaties van de Federale 

Bemiddelingscommissie. U heeft inzagerecht en recht op verbetering of verwijdering van sommige of alle gegevens over uw persoon.

De online centrale dag op 15.10.2020

De online centrale dag zal bestaan uit een Franstalige 
voormiddag en een Nederlandstalige namiddag.  
Elk gedeelte zal een plenaire sessie met een  
interessante topspreker bevatten alsook twee virtuele 
workshops. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor enkel 
de voormiddag, enkel de namiddag of de volledige dag. 

Op donderdag 15 oktober 2020 kunnen de deelnemers 
zich na inschrijving en betaling inloggen via een specifiek 
bezorgde link:

- Vanaf 7u30 voor de Franstalige voormiddag 

- Vanaf 12u30 voor de Nederlandstalige namiddag 

Gelieve tijdens het wachten te controleren of uw klank en 
beeld goed functioneren. 

Heeft u vragen gedurende de verschillende sessies? Dan 
kan u deze via de chat stellen aan de spreker. Hij of zij zal 
uw vraag tijdens de sessie of achteraf beantwoorden. 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven voor de online centrale dag kan uiterlijk tot 
9 oktober 2020 door het inschrijvingsformulier terug te 
sturen naar volgende e-mailadressen: Brecht.Engerie@
igo-ifj.be  EN XuanUyen.Nguyen@igo-ifj.be. 

Uw inschrijving is pas voltooid wanneer u de betaling heeft 
uitgevoerd en de bevestigingsmail heeft ontvangen. Na 
inschrijving en effectieve betaling zal u een persoonlijke 
mail ontvangen met de nodige links om enerzijds de plenaire 
sessie(s) en anderzijds de workshops mee te volgen. 

Om tijdens de online centrale dag deel te nemen aan de 
plenaire sessies en workshops hoeft u geen software 
te installeren, maar dient u enkel te klikken op de 
verschillende links in de mail.

Een belangrijke opmerking: van zodra u de uitnodiging met 
bijhorende links heeft geaccepteerd, wordt de mail verwijderd 
uit uw mailbox en kan u deze nadien terugvinden in uw 
persoonlijke online agenda. 

Hoeveel zal de online centrale dag kosten? 

50€ voor deelnemers die zich inschrijven voor enkel de 
voormiddag of enkel de namiddag. 
70€ voor deelnemers die zich inschrijven voor de 
volledige dag. 
Let op de inschrijving is pas definitief na effectieve 
betaling voor 9 oktober 2020 op het rekeningnummer 
van het IGO BE92 6790 0009 9323 - BIC: PCHQBEBB 
met volgende vermelding: 

Indien u enkel deelneemt aan de namiddag: 

Mediation Week VM (CIV 101) –  
15 oktober 2020 - “naam deelnemer”

Indien u deelneemt aan de volledige dag: 

Volledige dag: Mediation Week AM+PM (CIV 101) –  
15 oktober 2020 - “naam deelnemer”

Indien u achteraf een factuur wenst gelieve dit te vermelden 
bij uw inschrijving. 

Wat heeft u nodig?  
- Een computer, laptop, tablet of smartphone 

- Een internetverbinding  

Hoe beter je verbinding met het internet, hoe beter je 

de online centrale dag zal kunnen volgen. Bij een trage 

of onregelmatige internetverbinding kan het zijn dat de 

sessies haperen en u sommige stukken beeld en/of klank 

helemaal niet of met vertraging ontvangt. U volgt de 

online centrale dag best niet wanneer u onderweg bent of 

wanneer u enkel een zwakke Wi-Fi-verbinding heeft. 

Vooraf twee testmomenten 
Wij organiseren vooraf twee testenmomenten zodat u 

zich als deelnemer optimaal kan voorbereiden voor de 

online centrale dag. Voor deze testmomenten hoeft u 

zich niet in te schrijven, maar dient u enkel in te loggen via 

onderstaande links: 

Maandag 12 oktober 2020 om 17u: 

h t t p s : // j u s t f g o v b e .w e b ex . c o m / j u s t f g o v b e - d u / j .

php?MTID=m188a0431569edcde404ec6c5d6e46d08

- Vergadernummer: 137 231 9996

- Wachtwoord:            2mzMPDxkt32

Dinsdag 13 oktober 2020 om 19u: 

h t t p s : // j u s t f g o v b e .w e b ex . c o m / j u s t f g o v b e - d u / j .

php?MTID=m41dc908aaf601f7d072c469f98a1c45

- Vergadernummer: 137 320 1228

- Wachtwoord:            Mtts343Ea5y

Wat bij technische problemen? 

Ondervindt u technische moeilijkheden bij het volgen 

van de online centrale dag op donderdag 15 oktober 

2020 gelieve dan contact op te nemen via onderstaande 

nummers: 

- 0475/65.01.89

- 0470/69.68.12

Praktische informatie m.b.t. de online centrale dag

mailto:brecht.bngerie@igo-ifj.be
mailto:xuanuyen.nguyen@igo-ifj.be
mailto:Brecht.Engerie@igo-ifj.b
mailto:Brecht.Engerie@igo-ifj.b
mailto:XuanUyen.Nguyen@igo-ifj.be
https://justfgovbe.webex.com/justfgovbe-du/j.php?MTID=m188a0431569edcde404ec6c5d6e46d08
https://justfgovbe.webex.com/justfgovbe-du/j.php?MTID=m188a0431569edcde404ec6c5d6e46d08
https://justfgovbe.webex.com/justfgovbe-du/j.php?MTID=m41dc908aaf601f7d072c469f98a1c45
https://justfgovbe.webex.com/justfgovbe-du/j.php?MTID=m41dc908aaf601f7d072c469f98a1c45


Met dank aan  Gina Van den Borre en Luc De Vylder
(www.debemiddeling.be) voor de opmaak.

Gina Van den Borre  -  ✆  0475/60.89.69 
Bemiddeling in Familiale, Handels-, Burgerlijke, Sociale en Arbeidszaken

www.debemiddeling.be - g.vandenborre@gmail.com - erkend volgens wetsartikel 1727 § 6

Bemiddeling | Begeleiding | Advies


