
 
 
Beste collega-bemiddelaars,  
 

Deze newsletter starten we graag met enkele positieve en fijne aankondigingen.  

Sinds kort beschikt onze attaché, mevrouw Gayse, opnieuw over een krachtig team van 

medewerkers, waardoor ons secretariaat stap voor stap opnieuw op kruissnelheid kan komen. 
Onze oprechte excuses voor de vertraging bij de behandeling van de dossiers erkenn ing, 

vorming en permanente vorming. Wij proberen de achterstanden zo snel mogelijk weg te 

werken. Het secretariaat geeft er in de huidige context nog steeds de voorkeur aan uw vragen 
via mail in plaats van telefonisch te ontvangen.  

Verder bekijken we de mogelijkheden om onze website nieuw leven in te blazen en performant 
te maken. Gelieve er de komende weken rekening mee te houden dat diverse onderdelen op 

de website ‘under construction’ zullen zijn. Indien jullie suggesties voor ogen hebben, aarzel 

dan zeker niet deze aan het secretariaat te bezorgen.   

Opnieuw zal deze newsletter voor een stuk in het teken staan van het bemiddelingsgebeuren 

in coronatijden. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de Mediation Week, de 
vormingen in tijden van corona en tot slot de initiatieven ter ondersteuning van de bemiddeling.  

 

Met genegen groeten,  

Namens het FBC,  

jullie voorzitter Theo De Beir 

 

 

 



 

MEDIATION WEEK: 

“Save the date”.  
 

De FBC organiseert tijdens de week van 12 tot 17 oktober 2020 haar vijfde editie van de 

Mediation Week. Naar goede gewoonte gaan wij tijdens deze editie onze centrale dag en 
lokale initiatieven intensief promoten en ondersteunen. Noteer alvast donderdag 15 oktober 

2020 met een stip in uw agenda want dan staat onze centrale dag voor u ingepland.  

Momenteel heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om massa-evenementen slechts tot 31 
augustus 2020 te verbieden, maar de kans bestaat dat deze maatregel verlengd wordt. Omdat 

wij ook dit jaar een waardevolle en interessante editie willen aanbieden, zullen wij vermoedelijk 
voor een minder traditioneel format kiezen. Wellicht zal de centrale dag op een virtuele wijze 

vorm worden gegeven.  

Verdere informatie rond de organisatie, partnerships en de mogelijkheid tot inschrijving voor 
deze editie zal op een later tijdstip gecommuniceerd worden.  

 

VORMINGEN in tijden van 

CORONA: de beslissingen van 

het Bureau.  
 

E-learning in tijden van corona 

De FBC maakt er u graag attent op dat in principe de vormingen steeds tijdens een fysiek 

lesmoment moeten georganiseerd worden. Als gevolg van de coronacrisis neemt de FBC 

volgende besluiten:  

 De goedgekeurde basis- en gespecialiseerde opleidingen die vóór de coronacrisis van 

start zijn gegaan, maar als gevolg van de COVID-19 maatregelen werden 
geannuleerd, mogen met behulp van e-learning voortgezet worden tot en met 31 

augustus 2020. De praktische eind beoordeling, moet steeds fysiek plaatsvinden. Dit 
besluit is enkel van toepassing voor de opleidingsinstanties waarvoor   toestemming 

werd gegeven. De opleidingsinstituten die nog een beroep wensen te doen op dit 

besluit kunnen een aanvraagformulier voor basis- en gespecialiseerde opleidingen 
verkrijgen op het secretariaat van de FBC.  

 De opleidingsinstituten die permanente vorming wensen te organiseren via e-learning 
kunnen eveneens een aanvraagformulier voor permanente vorming verkrijgen op het 

secretariaat van de FBC. De opleidingsinstituten die evenwel beschikken over een 



‘carte blanche’ zijn automatisch gerechtigd om hun permanente vorming in een vorm 

van e-learning aan te bieden.  
Deze besluiten kunnen altijd herzien worden afhankelijk van de evolutie van de crisis en de 

maatregelen genomen door de overheid.   

 

Permanente vorming in tijden van corona  

De FBC kreeg de afgelopen periode verschillende vragen en bezorgdheden van de 
bemiddelaars omtrent de termijn en de indiening van de permanente vorming.  

Uiterlijk eind januari 2021 moeten alle erkende bemiddelaars hun bewijs van 18 uur 
permanente vorming voorleggen. Ondanks de coronacrisis is de FBC ervan overtuigd dat de 

opleidingsinstanties voldoende inspanningen gaan leveren om ook in het najaar een aanbod 

van virtuele of fysieke bijscholing te voorzien. De Mediation Week is eveneens een 
mogelijkheid om de vereiste punten te behalen.  

Graag verwijzen wij naar de geldende beslissing met betrekking tot permanente vorming 
(https://www.fbc-cfm.be/sites/default/files/content/beslissing_permanente_vorming_nb.pdf) en het 

standaardformulier (https://www.fbc-

cfm.be/sites/default/files/content/explorer/Standaardformulier_indiening_permanente_vorming_NL.do
c).  

 

De overgangsbepaling: co-existentie tussen het oude en nieuwe opleidingsaanbod.  

Om de opdracht van de FBC tot een goed einde te brengen aangaande het uitwerken van de 

noodzakelijke opleidingsprogramma’s om erkend te worden, heeft het Bureau beslist de 
overgangsbepaling te verlengen met één jaar. Deze beslissing werd gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad, 22 mei 2020 p. 37151.  

Dit heeft als gevolg dat de programma’s, die erkend werden onder de Wet van 21 februari 

2005, evenals deze die erkend werden na de publicatie van de beslissing van 30 augustus 

2019, erkend blijven tot 31 augustus 2021.  

 

CORONA ZET 

BEMIDDELINGSWERELD IN 

BEWEGING: initiatieven inzake 

bemiddeling in coronatijden.  
 

Het jaar 2020 zal in het collectieve geheugen herinnerd worden als een disruptieve periode 

waarin een vreemd virus onze samenleving duchtig op de proef stelde. Onze gekende  manier 

van werken en samenleven wordt de laatste maanden in verregaande mate omgegooid. 
Dagelijks zien en horen we negatieve berichtgeving rond de impact en de gevolgen van de 

coronacrisis. Deze crisis laat niet enkel medisch en lichamelijk, maar ook psychisch zware 
indrukken na.  
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Daar waar spanningen en conflicten hoog oplopen, lijken burgers vaker terug te grijpen naar 

een laagdrempelige manier van conflicthantering. De negatieve sfeer ten spijt, komt de 
meerwaarde en effectiviteit van bemiddeling alsmaar nadrukkelijker in de schijnwerpers te 

staan. Nog nooit was de vraag naar erkende bemiddelaars zo groot en nog nooit werd de 
bemiddelingswereld op zulke stuwende wijze bewogen.  

De FBC wil de initiatiefnemers bedanken voor de grote inspanningen die zij hebben geleverd 

de afgelopen weken en maanden. Wij geven jullie graag een overzicht van enkele nieuwe 
initiatieven die ondertussen van start zijn gegaan.  

 

Instantie Aanbod 

Centra Algemeen Welzijnsw erk (NL)  De CAW’s zijn dagelijks bereikbaar via het gratis 

nummer 0800 13 500. Dringende vragen rond 

bemiddeling w orden gratis opgenomen door de 

erkende bemiddelaars, w erkzaam in het CAW.  

 

Het nummer 1712 inzake intra familiaal gew eld w ordt 
eveneens opgenomen door de CAW’s. Bij dringende 

vragen is een backoff ice voorzien zodanig dat 

mensen in nood blijven geholpen kunnen w orden.  

 

Helga Smet – erkend bemiddelaarster (NL)  

Regio Geel  

“Stay home, keep it safe!”  - Bij conflicten of 

spanningen in huis nood aan een bemiddelaar?  

H.S. – bemiddeling blijf t alvast telefonisch bereikbaar 

regio geel: 014 72.73.30  

info@hsbemiddeling.be  

Platform van vrijw illige bemiddelaars die de 

trajectkeuzegesprekken voeren bij de Kamer van 

Minnelijke Schikking (NL) 

 

(Familierechtbank REA Provincie Antw erpen)  

Permanentiedienst voor bemiddelende interventies in 

het kader van de Corona-maatregels.  

 

Contactgegevens:  

info@mediation-at-w ork.be 

 

Meer info:  

http://mediation-at-w ork.be  

http://mediation-at-w ork-w ithin-families.b 

https://w ww.linkedin.com/in/lieve-lagae-0a8b64 

 

Dienst van de Provinciegouverneur Vlaams-Brabant 

(NL)  

Het aanbod Burenbemiddeling w ordt beschouw d als 

essentiële dienstverlening en behandelt zow el 

lopende als nieuw e cases.   

 

Meer info:  

w ww.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling 

 

VZW ConnFinity - Bemiddeling bij levenseinde en 

laatste levensfase (NL) 

Deze VZW biedt een eerste hulp bij oplopende 

spanningen en conflicten dat gerelateerd zijn aan de 

laatste levensfase of levenseinde.  

 

Meer info:  
w ww.connfinity.be 

 

Project preventieve conflicthantering bij familiale 
geschillen (NL)  

 

Een initiatief van erkende bemiddelaars uit Lommel in 

samenw erking met de lokale politie van Lommel.  

Een aanbod voor familiale conflicten w aarbij de politie 
voor de eerste keer een melding of proces verbaal 

opmaakt.  

 

Meer info:  

https://w ww.lommel.be/nieuw sdetail/1405/lommel-

start-preventieve-aanpak-van-conflicten-binnen-een-

gezin 

 

La Chambre de Commerce (FR) et bMediation 

(NL/FR) 

A Bruxelles, BECI (la Chambre de Commerce) et 

bMediation ont lancé une « task force » de 
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médiateurs agréés pour favoriser la sortie par le haut 

de litiges entre entreprises, dont ceux entre locataires 

et propriétaires 

 

https://w ww.lalibre.be/economie/decideurs-

chroniqueurs/bail-commercial-et-coronavirus-arretez-

de-vous-disputer-il-est-temps-de-negocier-

5ebeb9bd7b50a60f8bb3018c 
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