
De MSK (MeerStandplaatsenKantoor) blaast 5 kaarsjes uit. 

Wat hebben we geleerd?  

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

Sinds 3 augustus 2017 mogen notarissen fuseren onder de vorm van een MeerstandplaatsenKantoor (MSK). Vijf 

jaar later hebben we in elke provincie een stuk of wat MSK’s. De wittebroodsweken zijn voorbij maar hoe zit het 

met de kinderziektes? Hebben de pioniers een voorsprong genomen of is ‘de kat uit de boom kijken’ de betere 

strategie? Hebben we de grootste golf gehad, of was dit nog maar het begin? 

In dit lunchseminarie kijken we eerst achterom om vervolgens vooruit te kijken. 

Programma:  

Deel 1: Welke algemene vaststellingen kunnen we trekken na 5 jaar? Wat loopt er goed, wat kan er beter? 
Op basis van ‘empirisch’ onderzoek proberen we een antwoord te formuleren op vragen als: 

 Hoe zijn de voorbereidingen verlopen? Hoeveel tijd en energie kost een voorbereiding van een MSK?

 Kunnen we iets leren van MSK’s die nooit het daglicht hebben gezien? Hoe kan een voorbereiding fout
lopen?

 Hoe hebben de notarissen de overstap beleefd? Heeft de MSK hun verwachtingen ingelost?

 Hoe hebben de medewerkers de MSK’s beleefd? Wat is er voor hen veranderd?

 Waar verschilt de interne organisatie van MSK’s nu van andere notariskantoren?

 Wat is de impact op cliënten? Hoe ‘anders’ beleven zij een MSK?

Deel 2: Welke lessen kunnen we trekken voor toekomstige MSK’s? 

 Welke aanbevelingen kunnen we formuleren?

 Hoe kunnen we de voorbereiding van een MSK performanter maken?

 Hoe groot moet een MSK zijn om er voordeel uit te halen?

 Hoe ver moeten we gaan in de integratie van de kantoren?

 Kunnen we de medewerkers nog meer betrekken en enthousiasmeren?

 Welke conclusies kunnen we trekken over de zoektocht naar de ‘ideale’ MSK-partner?

 Wanneer kunnen notarissen er maar beter niet aan beginnen?

Deel 3: De glazen bol: Wat is de impact van de MSK op het notariaat op lange termijn? 

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: 

 Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, Mechelen en Lier (sessie Antwerpen)

 Sofie Van Oost, notaris te Gent (sessie Gent)

Data en locaties: Parkeren: 

 Do 26 januari 2023: Antwerpen, Notarishuis, Koningin Elisabethlei 10 in de omgeving 

 Di 21 maart 2023: Gent, Vlerick Business School, Reep 1 parking Reep/parking Zuid 



 

 

 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 
 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

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

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

  Ik schrijf me in voor het seminarie van do 26 januari 2023 (Antwerpen): € 343 excl. btw  

  Ik schrijf me in voor het seminarie van di 21 maart 2023 (Gent): € 343 excl. btw  

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 316 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

     Seminarie do 26 januari 2023 (Antwerpen): …….…(aantal) personen 

    Seminarie di 21 maart 2023 (Gent): …….…(aantal) personen 

Inschrijvingsprijs congresboek ter waarde van € 75. 

KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Het 
accreditatienummer van KnopsPublishing is DV.O245662. 
 
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.  

Lunchseminarie 

De MSK blaast  
5 kaarsjes uit  

 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

 

 

Uurschema 

12u30 - 13u00       Lichte broodjesmaaltijd  

13u00 - 13u15       Inleiding door de voorzitter 

13u15 - 15u00       Uiteenzetting door de spreker                            

 

Erkenning 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen 

onder het nummer ID 490818 voor 1,5 uren 

 

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. 

 

 

 

http://www.knopspublishing/

