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Inhoud
Het programma in het postgraduaat 
bemiddeling in sociale zaken bestaat 
uit twee modules: een basismodule en 
een specialisatiemodule bemiddeling 
sociale zaken, waarin telkens gekozen 
wordt voor een praktijkgerichte aan-
pak en een evenwichtige combinatie 
van theorie en oefeningen.

Basisopleiding bemiddeling 
(100 uren)
In de basismodule komen onder 
meer de juridische, sociologische, 
psychologische en conflictdynamische 
aspecten van bemiddeling aan bod. 
Naast theoretische kennis voorziet de 
basismodule in intensieve methodiek-
training over bemiddeling: werken met 
strijdposities, extreme verschillen, es-
calerende patstellingen en emoties. In 
de bemiddelingsopleiding werkt men 
steeds met heel specifieke methoden 
uit diverse contexten.

Specialisatieopleiding be-
middeling in arbeidsrelaties 
en sociale zekerheid 
(60 uren)
Naast echtscheidingsbemiddeling vin-
den de meeste bemiddelingen plaats 
bij conflicten in organisaties. Het is 
daarom de moeite waard om te spe-
cialiseren in bemiddeling in arbeids-
relaties. Specialisatie is noodzakelijk 
omdat arbeidsverhoudingen op het 
gebied van conflictcontext, conflict-
dynamiek en regelgeving bijzondere 
eigen kenmerken heeft. 

Een succesvolle bemiddelaar in deze 
zaken dient te beschikken over kennis 
en vaardigheden rond contacteren 
en contracteren, groepsdynamica 
en meerpartijen bemiddeling om de  
conflictpartijen optimaal van dienst 
te kunnen zijn. Teams en afdelingen 
binnen organisaties die goed preste-
ren, hebben geleerd conflicten met 
elkaar op te lossen. Voor organisaties 
is het belangrijk om leerervaringen 
op te doen in conflictvaardigheid. Een 
bemiddelaar in arbeidsrelaties kan 
hierbij helpend zijn.

In ons leven neemt werk een belangrij-
ke plaats in. Voor ons levensonder-
houd zijn we afhankelijk van werk, we 



vinden voldoening in werk, er ontstaan 
sociale contacten tijdens het werk 
en we ontlenen status aan ons werk. 
Kortom, werk is erg belangrijk voor 
mensen. Bovendien is de arbeidsrelatie 
één van de meest intensieve relatievor-
men. Overal waar mensen samenwer-
ken en -leven, komen conflicten voor. 
Conflicten in organisaties kunnen zich 
voordoen tussen twee personen maar 
kunnen ook meerdere betrokkenen 
omvatten tot zelfs een volledig team of 
afdeling. Conflicten op het werk kunnen 
veroorzaakt worden door verschillende 
factoren zoals miscommunicatie, bot-
sende karakters, gebrek aan erkenning 
en waardering of door reorganisaties. 

Naast tijd en geld kosten arbeids-
conflicten ook een hoop negatieve 
energie. Niet zelden hebben arbeids-
conflicten een negatieve invloed op de 
rest van het bedrijf of de organisatie. 
Op den duur zal dit leiden tot een 
daling van de arbeidsmotivatie, tot 
vermindering van de productie en 
omzetdaling en in sommige gevallen 
tot imagoschade. Steeds vaker wordt 
bemiddeling ingezet om de con-
flictpartijen te ondersteunen bij het 
vinden van oplossingen.
 

Doelgroep
• leidinggevenden die bemiddelings-

gericht willen leren werken in hun 
team, afdeling of departement 

• leefgroepbegeleiders in de zorg- en 
sociale sector 

• Human Resources medewerkers die 
bemiddelend willen optreden in de 
organisatie 

• directies die hun beleid bemid-
delingsgericht willen ontwikkelen 
(conflictbeleid) 

• sociale diensten, personeelsdien-
sten die optreden in arbeidscon-
flicten

• vertrouwenspersonen die worden 
aangesproken in pestsituaties 

• wie zich als extern bemiddelaar wil 
aanbieden in organisaties (hulpver-
leners, advocaten, consultants) 

 
Finaliteit 
Wie het postgraduaat diploma van de 
opleiding ‘sociale bemiddeling in orga-
nisaties’ behaalt, kan bij de Federale 
bemiddelingscommissie de officiële 
erkenning als ‘bemiddelaar in sociale 
zaken’ aanvragen. Een federaal erkend 
bemiddelaar kan ook optreden in 
arbeidsgeschillen door de rechtbank 
doorverwezen.



Data
Basismodule 2020-2021 
25 september / 2, 9, 16, 23 en 30  
oktober / 13, 20 en 27 november /  
4 en 18 december / 15 en 22  januari / 
5, 11 februari  
evaluatie : 11 en 12 februari

Basismodule 2021-2022 
24 september / 15, 22 en 29 oktober 
/ 12, 19 en 26 november / 3, 10 en 17 
december / 14, 21 en 28 januari /  
4 februari  
evaluatie : 11 en 18 februari

Specialisatiemodule 2020-2021
 12, 19 en 26 maart / 2 en 24 april / 7, 
14, 21 en 29 mei / 4, 11 en 18 juni

Specialisatiemodule 2021-2022 
11, 18 en 25 maart / 1, 22 en 29 april / 
6, 13 en 20 mei / 3, 10 en 17 juni

Lesdagen zijn telkens van 8.30 tot 
16.30 u.

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 
euro voor de basismodule en 1300 euro 
voor de specialisatiemodule. Indien je 
inschrijft voor de basismodule en de 
specialisatiemodule samen, betaal je 
2700 euro. Je krijgt enkel toelating tot 
de specialisatiemodule als je de basis-

module met succes doorlopen hebt. Als 
je beide modules wil behalen, moet je 
rekenen op een minimumduur van één 
academiejaar. Je kan er ook voor kiezen 
om de modules over meer dan één jaar 
te spreiden. Het postgraduaat komt 
in aanmerking voor KMO-portefeuille.  
Bij onvoldoende inschrijvingen, kan de 
organisatie beslissen om de opleiding 
niet te laten doorgaan. 

Inschrijven
Wanneer je een bachelor of master-
diploma hebt in de humane weten-
schappen, kan je online inschrijven 
via https://www.vives.be/nl/inschrij-
ven-bij-vives

Wanneer je een bachelor- of master-
diploma hebt uit een andere richting 
dan de humane wetenschappen, neem 
je contact op met Natalie.Uyttenho-
ve@vives.be. Na een oriënterings-
gesprek kan je toegelaten worden 
op grond van relevante ervaring en 
motivatie. Een aanvraag voor een 
oriënteringsgesprek doe je ten laatste 
op 31 augustus voor het academiejaar 
dat daarop volgt.

Getuigschrift
Wie slaagt voor de basismodule én 
de specialisatiemodule, ontvangt een 
getuigschrift van postgraduaat.
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