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 “MEDIATION WEEK 2022” 

10-15 OKTOBER 2022 

 

DONDERDAG 13 oktober 2022 van 18u tot 21u 

De erkende bemiddelaar in sociale zaken: welke plaats 

en rol in werkorganisaties en in het arbeidsrecht? 

LIVE 

Waar: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, Bolivarplaats 20, 2000 ANTWERPEN 

Interactief debat over het werkveld van de bemiddelaar in sociale zaken. Zowel de term “sociaal” als 

“bemiddelaar” dekt vele ladingen, maar wat doet en kan een bemiddelaar in sociale zaken (cfr. 

Ger.W. art. 1724 tot 1737) nu precies? Waarin onderscheidt deze zich van de andere actoren die de 

welvaart, het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers bewaken? Er zijn wettelijke kaders van 

toepassing (de arbeidswet, het sociaal overleg, de sociale inspectie, de welzijnswet, naast 

zelfstandige coaches, teambuilders, loopbaanbegeleiders…) waarom blijft de bemiddelaar nog te veel 

buiten beeld? Intussen blijven vele interpersoonlijke kwesties liggen en wegen ze op de motivatie, 

draagkracht en productiviteit van medewerkers. Er staan nochtans bemiddelaars klaar, 

gespecialiseerd in het vlottrekken van een moeilijke samenwerking. Hoe komt het dat 

werkorganisaties en erkende bemiddelaars elkaar nog te weinig vinden? Is de eigenheid en 

complementariteit van de erkende bemiddelaars vs de andere actoren in het werkveld niet helder 

genoeg? Een panel van verschillende actoren en specialisten gaat hierover met elkaar in debat, 

alsook met het publiek. 

Doelgroep: Deze vorming richt zich tot bemiddelaars, tot HR-verantwoordelijken en tot de actoren van 

de welzijnswet en het arbeidsrecht. 

Tijd: Ontvangst: vanaf 17:30u; aanvang: 18u; einde: 21:00u. Gelegenheid tot napraten met drankje 

Erkende vormingsuren: aangevraagd voor 3 punten bij de FBC en OVB. Voor magistraten, 

gerechtelijke stagiairs en gerechtspersoneel werd tussenkomst van het IGO aangevraagd.  

Moderator: Emmanuel Jacubowitz: Advocaat, gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief 

recht met een focus op het (sociaal) ambtenarenrecht. Erkend bemiddelaar en lid van de 

deontologische commissie van de FBC. 

Panelleden: 

- Katalien Bollen: Prof. Dr. in de arbeids- en organisatiepsychologie, Expert Mediation, 
Communication & Coaching @deloitte legal 
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- Evelien De Kezel: Rechter in de arbeidsrechtbank en bestuurslid van GEMME 
- Eva Geluk: Senior Researcher mentaal welbevinden op het werk bij de Antwerp Management 

School. Executive Coach. 
- Johan Naessens (gevraagd), HR-directeur Rexel, HR-bedrijf van het jaar 2022 
- Ingrid Rodaer (gevraagd), diensthoofd sociaal recht ABVV van O-Vlaanderen, lid van de 

stuurgroep “Onderzoek bemiddeling in sociale zaken” van VIVES HS 
- Laurence Van den Bergh: Founder Montisoro, adviesbureau in het ontwerpen en -

implementeren van een welzijnsstrategie 

- Walter Wybauw: Docent Bemiddeling in Arbeidsrelaties bij Thomas More, 
Preventieadviseur Psychosociale Aspecten bij Mensura 

Organisatie: Erkende bemiddelaars in sociale zaken: Vonneke Beeker, Marc Calders, Emmanuel 

Jacubowitz, Lieve Lagae, Cindy Suykerbuyk, Leen Vanden Abeele, Maarten Van Hal, Luc Vermeylen, 

Walter Wybauw i.s.m. de Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars. 

Prijs  45 € (vrijgesteld van BTW), te storten op BE60737063140070 van Mediationweek 2022 met 

vermelding van Naam + Voornaam + Mediationweek 221013 

Inschrijving via deze knop    

 

Of: https://docs.google.com/forms/d/1LxzQOLGtex4TLOmXCjYh3_NbB9DvnvEQEPVgU5l7kQQ/edit 
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