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Brussel, 15 februari 2016

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 15 februari van 16 tot 19 uur

The Crescent, Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht

Inschrijven

Elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 150 euro. De prijs is inclusief het 
boek ‘De kwetsbare leider’ van Joost Callens.

Bespaar tot 50% op uw deelnamekosten via
KMO-portefeuille. Meer informatie op
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

U krijgt nadien een attest van deelname.

Als (kandidaat) RICS-lid kan u deze opleiding inbrengen 
als onderdeel van uw Professional Development

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Groeien in Real Estate: 
Work & life 

Doelstelling

Een stap vooruit zetten in je carrière én in je persoonlijke 
ontwikkeling. Personal skills zijn onontbeerlijk in 
een werkomgeving waarin alles steeds sneller gaat, 
verandering de norm is en de concurrentiestrijd 
verhardt. Ook in de vastgoedwereld.

Welke competenties heb je als vastgoedprofessional 
nodig? Hoe haal je het beste uit jezelf en je mensen om 
de groei van je organisatie te realiseren?  Hoe bereik en 
bewaak je een gezond evenwicht tussen work en life? 

Oude managementmodellen en formules lijken geen 
antwoord meer te kunnen bieden op deze nieuwe 
uitdagingen. Wat werkt wel?

Tijdens dit seminarie zoeken we concrete antwoorden op 
vragen rond volgende topics:

- There’s more to life than this: jongeren zijn anders 
geëngageerd voor hun job.

- Een evenwichtige work-life balance is 
onbestaande.

- De mens is van nature bang van verandering.
- De werkgever betaalt zijn werknemer om zijn job 

aan te kunnen (value for money).
- Door de ‘war for talent’ heeft de werknemer nu de 

touwtjes in handen.

Doelgroep

Dit seminarie richt zich specifiek tot professionals uit de 
vastgoedsector en kwam tot stand met medewerking van 
alumni van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde.

Programma

Moderator: Barbara Deprez, Managing Director Beaufort 5

16.00 uur Welkomstwoord

16.15 uur ‘Hoe een antwoord bieden op het nieuwe 
werken?’

 Karine Vandenberghe,
 senior business coach Perpetos

17.00 uur Cases vanuit de vastgoedpraktijk
 Joost Callens, CEO Durabrik Group en
 auteur van het boek ‘De kwetsbare leider’
 (inbegrepen in de deelnameprijs)
 Jean-Pierre Dekocker, 
 Director Group Labour Relations, Proximus
 Karine Vandenberghe,
 senior business coach Perpetos

18.30 uur Receptie

Opleidingen vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
organiseren we regelmatig uitdiepingsopleidingen en 
seminaries. 

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg @Vastgoedkunde op Twitter 

BOOSTYOURSELFIN REALESTATE!


