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Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen 
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2023-01-23 

   

   

   

PRIJSLIJST BEMIDDELINGSPOOL KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN 

COMPONENTEN 
PRIJSSETTING 

INCLUSIEF BTW 

VERPLAATSINGSKOSTEN € 0,5 per km 
Er wordt een vergoeding aangerekend voor de verplaatsing van elke betrokken bemiddelaar, inclusief de 
verplaatsingstijd voor zowel 'Contacting - Contracting' als voor de interventies van het bemiddelingstraject. De 
kilometers worden berekend via google maps van deur tot deur met de wagen, ongeacht de verplaatsingsmodus. 

  
 

  

Contacting & Contracting voor leden  
Contactopname met opdrachtgever(s), een intakegesprek, een werkrelatie 
opbouwen, eerste beeldvorming van de situatie (escalatieniveau, de impact 
ervan bij de betrokkenen en de organisatie), eventueel met elke betrokken 
partij een afzonderlijk intakegesprek houden en hun vrijwillig engagement 
bevragen, opmaken van een offerte en bemiddelingsprotocol,  terugkoppeling 
aan opdrachtgever(s). 

€ 0  

  
 

  

Eén op één bemiddeling tussen 2 tot 4 personen: 
Basispakket  
Drie bemiddelingsgesprekken met conflicterende partijen inclusief verwerking  
en administratieve opvolging  ( o.a. opmaken van afspraken, overeenkomsten, 
verslagen, mails, terugkommoment). 

€ 350  

Bijkomende uren van één op één bemiddelingsgesprekken   
Inclusief verwerking  en administratieve opvolging  ( o.a. opmaken van 
afspraken, overeenkomsten, verslagen, mails, terugkommoment). 

€ 90 per uur 
per bemiddelaar 

  
 

  

Groepsbemiddeling 
Conflictanalyse groepen 
Voorafgaandelijke analyse van de situatie inclusief  verwerking  en administratieve opvolging  (o.a. opmaken van 
afspraken, overeenkomsten, verslagen, mails, terugkommoment). 
Is de situatie vatbaar voor bemiddeling? Wie is onmiddellijk betrokken bij het conflict en wie op de achtergrond? Wat 
speelt er? 
Werkwijze: focusgesprekken individueel of met (deel)teams. 

Maximum 10 personen € 250  

Tussen 11 en 50 personen € 475  

file:///C:/Users/danielle.droog/OneDrive%20-%20Katholiek%20Onderwijs%20Vlaanderen/Sjablonen/2020_07_13_Update_sjablonen/Brussel/www.katholiekonderwijs.vlaanderen


2023-01-23  2 van 2 

Vanaf 51 personen € 700  

Basispakket groepsbemiddeling 
Drie groepsgesprekken  met conflicterende partijen inclusief verwerking  en 
administratieve opvolging  ( o.a. opmaken van afspraken, overeenkomsten, 
verslagen, mails, terugkommoment). 

€ 700  

Bijkomende uren van groepsgesprekken 
Inclusief verwerking  en administratieve opvolging  ( o.a. opmaken van 
afspraken, overeenkomsten, verslagen, mails, terugkommoment). 

€ 200 per uur  
per bemiddelaar 

 


