
De gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar en als ondernemer: 
strategische uitdagingen  

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers 

Net zoals de andere vrije beroepen staat u als gerechtsdeurwaarder voor enkele belangrijke, zelfs existentiële 
uitdagingen: Wat is uw maatschappelijke rol in de toekomst? Welke positie neemt u in in het juridische landschap? 
Hoe kan het beroep aantrekkelijk blijven voor (juridisch) talent? Hoe kunt u financieel gezond blijven wanneer 
erelonen onder druk komen? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder in het kantoor? Enz.  

Data en locatie:   Parkeren: 
Do 7 oktober 2021: Lokeren, Biznis hotel, Zelebaan 100 bij het gebouw 

Sprekers: 

 Mr. Kris Slabbaert, gerechtsdeurwaarder te Antwerpen

Licentiaat in de rechten, master na master zee- en vervoerrecht. Auteur van diverse artikelen en regelmatig

spreker.

 Dhr. Barend Blondé, consultant FrahanBlondé

Barend Blondé werkt al meer dan 15 jaar als consultant voor vrije en juridische beroepen. Hij begeleidt vrije

beroepers op vlak van strategie en organisatie, zoals associatieaangelegenheden, fusies, carrièrepaden,

bestuursmodellen, organisatiemodellen, efficiëntie-audits, enz.

Programma: 

Het seminarie wordt opgesplitst in twee grote onderdelen, waarbij u concrete antwoorden krijgt op onderstaande 

vragen:  

De gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar: 

- Welke toegevoegde waarde en missie heeft de gerechtsdeurwaarder in de toekomst? Wat is de impact op 

het beroep vandaag? 

- Hoe moeten we ons organiseren en positioneren in het juridische, economische en maatschappelijke 

landschap? 

- Wat zijn de mogelijke scenario’s voor de toekomst? 

De gerechtsdeurwaarder als ondernemer: 

- Hoe creëer ik een visie, missie en strategie voor mijn kantoor?  

- Over welke kernvaardigheden moet ik beschikken als leider en manager van mijn kantoor? 

- Wat zijn de voordelen en valkuilen van schaalvergroting? 

- Hoe kan ik de samenwerking tussen vennoten optimaliseren? 

- Hoe kan ik talentvolle medewerkers aantrekken, motiveren en bijhouden? 



Dagschema Deelname 

16u00-16u30 

16u30-16u40    

16u40-18u00    

18u00-18u30    

18u30-20u00    

20u00    

Ontvangst  

Inleiding  

Deel 1 

 Broodjesmaaltijd 

 Deel 2 

Vragen, discussie en netwerking - drink 

Opleiding enkel toegankelijk voor (stagiair-, 

en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun 

medewerkers. Het aantal deelnemers is 

beperkt om doelgerichte interactie met de 

sprekers mogelijk te maken.  

Erkenning 

Deze opleiding is erkend als permanente 

vorming voor gerechtsdeurwaarders en 

kandidaat-gerechtsdeurwaarders  

door het Kenniscentrum voor Gerechts-

deurwaarders onder het nummer 435699 

voor 3 niet-juridische punten. 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Naam:  .................................................................................................................................................  

Naam:  .................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 Ik schrijf me in voor de studieavond van do 7 oktober 2021 (Lokeren): € 252 excl. btw.

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 238 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. 

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde 
van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be. 

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.  

Studieavond 

De gerechtsdeurwaarder  
als openbaar ambtenaar en 

als ondernemer 

Hoe inschrijven? 

 www.knopspublishing.be

 Deze antwoordkaart

faxen naar 014/73 89 50

 Een e-mail sturen naar

info@knopspublishing.be

met uw inschrijvingsgegevens

mailto:info@liberform.be
http://www.knopspublishing.be/
mailto:info@knopspublishing.be

