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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

Groeien in Real Estate:
Welk leiderschap is nodig?
Leuven, 18 oktober 2016 

Praktisch

Datum en plaats

Dinsdag 18 oktober 2016 
Van 16 tot 20 uur
Pauze met drank en broodjes

Faculty Club, Groot Begijnhof 14 in Leuven

Inschrijven

Schrijf in vóór 13 oktober 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be 

De deelnameprijs is 150 euro. Alumni/studenten van het 
Postgraduaat in de Vastgoedkunde betalen 120 euro.

Bespaar op uw deelnameprijs via de KMO-portefeuille. 
Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

U krijgt nadien een attest van deelname

Erkenning

Als (kandidaat) RICS-lid kan u dit seminarie inbrengen als 
onderdeel van uw Professional Development.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Programma

Het nieuwe leiderschap: welk leiderschap is nodig en 
hoe kan je dat veranderen?

•	 Overzicht	leiderschapsstijlen	met	de	kansen	en	
beperkingen

•	 Welke	stijl	past	bij	mij	en	mijn	organisatie?

•	 Cases,	voorbeelden	en	tools	voor	concrete	aanpak	in	
de	eigen	praktijk

•	 Gids	doorheen	de	veelheid	aan	literatuur	en	artikels	
over	leiderschap

Docent

Karine	Vandenberghe,	senior	business	coach	Perpetos

Concept

Met	Groeien in Real Estate	reiken	we	kansen	aan	om	
stappen	te	kunnen	maken	in	je	vastgoedcarrière	én	in	je	
persoonlijke	ontwikkeling.

Groeien in Real Estate:
Welk leiderschap is nodig?

Anders werken is de trend: flexibel, onafhankelijk van 
plaats en tijd. Maar strategische beslissingen neem je 
niet via skype, email of social media. Waar systemen en 
werkvormen veranderen, zal ook leiderschap moeten 
veranderen. Helpen, verbinden, faciliteren en anderen 
laten excelleren, luisteren en inspireren: leiderschap is 
een talent.

Medewerkers willen meedenken, zich verbonden 
voelen en hun passie uitleven in hun werk. Maar ze 
willen ook hun eigen tijd en werk indelen om dit te 
kunnen combineren met de zorg voor kinderen, het 
gezinsleven en hobby’s. Het management zal hierop 
moeten inspelen en dit in lijn moeten brengen met de 
organisatie-doelstellingen zoals betere resultaten, 
hogere productiviteit en lagere kosten.

Verschillende doelstellingen kunnen spanningen geven 
en tot verlies van productiviteit en talent leiden. Maar 
met aangepast leiderschap banen bedrijven zich een weg 
naar de top in dezelfde concurrentiële markten en met 
dezelfde beperkte financiële middelen. Ze trekken de 
juiste mensen aan en groeien als nooit tevoren. 

Welke leiderschapsstijl is hiervoor nodig? En hoe kan je 
dat veranderen?

Doelgroep

Dit seminarie richt zich specifiek tot professionals uit de 
vastgoedsector.

Opleidingen vastgoedkunde

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

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg ons op twitter.com/vastgoedkunde


