
 

 

 

 

 

Betreft: Mediation week. 

 

Geachte Dames en Heren, 

Vaak gaat – zelfs onopgemerkt - tijd en dus geld verloren aan een vierkant draaiende 
bedrijfsvoering of samenwerking in en tussen organisaties. De oorzaken ervan blijven 
even vaak onder de radar omwille van vastgeroeste gewoonten of intermenselijke 
relaties. Dit kan zich op verschillende vlakken in de bedrijfsorganisatie voordoen. In elke 
organisatie of tussen ondernemingen komt er ook wel eens een juridisch getinte discussie 
naar boven. Soms escaleert deze tot in de rechtbank. 

Door het inschakelen van ‘organisatiebemiddelaars’ kan veel onheil voorkomen of 
verholpen worden. Dit met de discretie en efficiëntie eigen aan de bemiddeling. 
Bemiddeling is sinds 2005 in het Belgische Gerechtelijk wetboek geregeld. Door de 
verbreding van het ondernemingsbegrip valt elke organisatie daaronder. Met de laatste 
wetswijziging van 2018 werd de bemiddeling ook mogelijk gemaakt met overheden. 

Uiteraard is het een slimme optie om vooraf na te denken over conflictmanagement-
systemen binnen ondernemingen. Hetzelfde geldt voor het inbouwen van een 
bemiddelingsclausule in bv. associaties van zelfstandigen, (handels)contracten en 
vennootschapsstatuten. Zo wordt voorkomen dat een conflict onmiddellijk escaleert en 
partijen de hakken in het zand zetten. 

Daarom hebben een aantal Vlaamse bemiddelaars de krachten gebundeld om hun 
expertise en ervaringen te delen. Dit met het oog op een versterking van een 
dienstverlening op maat. Dit netwerk voor bemiddeling in en tussen ondernemingen of 
organisaties draagt de naam Mediatum. Onder de leden zijn er zowel advocaten als 
diverse andere beroepen vertegenwoordigd. 

In het kader van de Mediation week worden ontbijtsessies georganiseerd, die erop 
gericht zijn om geïnteresseerden werkzaam  in een organisatie die ‘onderneemt’, nog 
meer en beter te laten kennismaken met wat een bemiddelaar kan betekenen in die 
context. De ontbijtbijeenkomst in uw regio vindt plaats op 14 oktober 2022 in Antwerpen, 
van 8:00 u tot 10:00 u in de gebouwen van Cord’O. aan de Oudekerkstraat 28, 2018 
Antwerpen. 

Het programma en verdere info vindt u op keerzijde. 

Het aantal plaatsen is beperkt. Wees er dus vlug bij. 

Deze gratis ontbijtsessie wordt ook aangeboden aan de leden van diverse 
beroepsorganisaties. 

U mag deze uitnodiging ook doorgeven aan uw collega’s, leden of cliënten ondernemers. 
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MEDIATUM organiseert een informatieronde tijdens een GRATIS ontbijtsessie. 

DATUM: 14 OKTOBER 2022 

PLAATS: Cord’O, Oudekerkstraat 28, 2018 Antwerpen 

WANNEER: 8:00 u tot 10:00 u 

PROGRAMMA:  
 8:00 u onthaal
 8:00 u – 8:30: toelichting bij “Anders omgaan met conflicten in bedrijfscontext”
 8:30 u – 9:00: tafelgesprek per interessegebied
 9:00 u – 9:30: tweede tafelgesprek naar keuze
 9:30 u – 10:00u: afsluiting, kans tot eén op één gesprekken met de bemiddelaars

Om in te schrijven volstaat een mailtje aan roger.ritzen@rogius.be met vermelding van 
de naam en functie van de deelnemer(s) en de organisatie waarvoor deze optreedt. 

ZULLEN AANWEZIG ZIJN: DE FBC ERKENDE BEMIDDELAARS: 

- Roger Ritzen, Rogius (D.B.T.A. BV), Plaatsnijdersstraat 7|B-2000 Antwerpen
o T: 03/248.48.05 | M: +31(0)6-295.94.732 E: roger.ritzen@rogius.be | W: www.rogius.be
o Opleiding en ervaring: advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
o Domeinen bemiddeling: gerechtelijke bemiddeling, zakelijke conflicten tussen 

organisaties/KMO’s, geschillen tussen zelfstandigen (artsen, advocaten, aandeelhouders), 
IP en automatiseringsgeschillen.

- Lieve Vriens, Kattenberg 47, 2140 Borgerhout
o M:  0485 98 99 50, E: info@lieve-vriens.be , W: www.lieve-vriens.be
o Opleiding & ervaring: Notarieel jurist (+ 20 jaar ervaring notariaat), erkend bemiddelaar in 

familiale zaken en in burgerlijke en handelszaken
o Domeinen bemiddeling: familiale bemiddelingen en bemiddelingen in familiebedrijven

- Magda Lauwers, Blienberg Advocaten, Brusselstraat 7, 2018 Antwerpen,
o T: 03/36 90 79, M: 0476885691, E: info@bemiddelenisslimmer.com, W: 

www.bemiddelenisslimmer.be
o Opleiding en ervaring: advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
o Domeinen bemiddeling: commerciële, zakelijke conflicten, onder aandeelhouders, 

bedrijfsleiders, KMO’s
- Guy Hendrickx

o M: 0475/61 43 31 – E: guy.hendrickx@moore.be
o Opleiding en ervaring: accountant met focus op advisory services,  ondernemer,

erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
o Domeinen bemiddeling: gerechtelijke bemiddeling waarbij cijfers ergens een rol

spelen, vennootschapsrechtelijke kwesties/conflicten, contractbreuk en schadebegroting, 
echtscheiding met focus op verdeling vermogen (waardering en verrekeningen), 
ondernemingen in moeilijkheden)

- Hilde Gaublomme, H. Gaublomme BV, Zandbeekstraat 18, 2240 Zandhoven
o T: 03/464 01 25 – M:  0478/66 65 02, E: hilde@hildegaublomme.be,

W:www.hildegaublomme.be
o Opleiding & ervaring : jurist & bedrijfsadviseur, erkend coach en bemiddelaar in 

burgerlijke en handelszaken en in sociale zaken, procesbegeleiding bij groei-, 
veranderings- en opvolgingstrajecten in KMO’s, familiebedrijven, social profit

o Domeinen bemiddeling: preventie en bemiddeling van conflicten rond samenwerking 
tussen zakenpartners en aandeelhouders, bestuursleden, directies en teams




