
De MSK: spooktrein of trein die u niet mag missen? 
Opportuniteiten en valkuilen van schaalvergroting 

Lunchseminarie enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

De coronacrisis heeft aangetoond dat ook notariaten kwetsbaar zijn. Continuïteit van de dienstverlening, 

rendement, liquiditeit, technologie, medewerkers … : het was plots alle hens aan dek in notarisland.  

Is schaalvergroting nodig om dergelijke risico’s in de toekomst beter te beheersen? Is ‘MSK’ de magische toverstok 

voor de toekomst van het notariaat? Welk heil mogen we wel of niet verwachten van schaalvergroting? Zijn er 

alternatieven? Wat kunnen we leren van schaalvergroting in andere vrije beroepen?  

Programma: We splitsen de sessie op in twee delen: 

Deel 1: Past de MSK in uw strategie? 
Nu er steeds meer MSK’s het daglicht zien, worstelen vele notarissen met de vraag: moet ik volgen? En met wie? 
De vrees om ‘als laatste over te blijven’, houdt een groeiend aantal notarissen wakker.  
In een eerste deel bekijken we de verschillende strategische opties voor notarissen en bieden we notarissen 
handvaten om voor zichzelf keuzes te maken: 

 Hoe past de MSK in de toekomstscenario’s voor het notariaat: digitalisering, professionalisering,
vrijmaking van de markt, vrijmaking of aanpassing van tarieven, multidisciplinaire samenwerking …?

 Wat zijn mijn strategische opties? Wat zijn de gevolgen van de keuze die ik maak om wel of niet in een
MSK te stappen?

 Welke zijn de alternatieven voor de MSK?

Deel 2: Wat zijn de gevolgen van schaalvergroting? 
Een MSK verandert structureel de organisatie van het notariskantoor. Om de vruchten te plukken van schaalver-
groting moeten notarissen buiten de klassieke organisatievormen durven denken. In een tweede deel gaan we 
dieper in op een aantal gevolgen van schaalvergroting: 

 Nieuwe (management)verantwoordelijkheden voor medewerkers

 Nood aan carrièrepaden en doorgroeimogelijkheden

 Bestuur en beslissingsprocessen efficiënt houden

 Specialisatie introduceren in een generalistische organisatie

 Financiële afspraken tussen notarissen en verdeling van winsten

Spreker:  

Barend Blondé, consultant FrahanBlondé 

Barend Blondé werkt al meer dan 10 jaar als consultant in het notariaat. Hij deed meer dan 250 efficiëntie-audits in 

het notariaat en geeft al jaren opleidingen en trainingen. Hij stond mee aan de wieg van NotaPulse. Barend 

begeleidde reeds vele associaties en verschillende fusies tussen kantoren. Hij begeleidt momenteel heel wat MSK 

projecten. 

Onder het voorzitterschap van: 

 Pieter Van Hoestenberghe, notaris te Jabbeke

Datum en locatie: Parkeren: 

 Do 17 september 2020: Lokeren, Biznis hotel, Zelebaan 100 voor het gebouw 



 

 

ANTWOORDKAART 
 

 

Notaris of medewerker:  .......................................................................................................................  

Notaris of medewerker  ........................................................................................................................  

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  

 

  Ik schrijf me in voor het seminarie van do 17 september 2020 (Lokeren): € 227 excl. btw  

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 210 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

     Seminarie 17 september 2020 (Lokeren): …….…(aantal) personen 

 

 

 

 

Inschrijvingsprijs congresboek ter waarde van € 65. 

 

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 

medewerker de sessie(s) te laten volgen. 

Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit 

terugbetaald worden van € 100 per geannuleerde sessie. 

Lunchseminarie 

De MSK 
spooktrein of trein die  

u niet mag missen? 

Hoe inschrijven? 

  www.mijnwetboek.be/nl/ 

opleidingen 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar  

MijnWetboek.be/ 

KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@mijnwetboek.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

Uurschema 

12u30 - 13u00       Lichte broodjesmaaltijd  

13u00 - 13u30       Inleiding door de voorzitter 

13u30 - 15u00       Uiteenzetting door de spreker                            

 

Deelname 

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, 

kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële 

medewerkers. Het aantal deelnemers is beperkt om 

doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te 

maken. 

 

Erkenning 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer 
van Notarissen onder nummer 18/31113 voor 1u30 
juridische vorming. 
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