
IVAAN (West Vlaanderen) en I-Prof (Oost-Vlaanderen) zijn interprofessionele verenigingen die de Advocaten, Notarissen en 
Economische beroepen groeperen om ze samen te brengen en hun belangen te behartigen. Zij proberen dit te realiseren door 
het organiseren van diverse seminaries en contactmomenten. De gelijke doelstellingen van beide verenigingen heeft hun 
besturen geïnspireerd. Wij vonden het vernieuwend en verrijkend om eens samen een studie-avond uit te werken.

U bent hierbij van harte uitgenodigd op ons eerste gezamenlijk initiatief:

Seminarie op dinsdagavond 7 juni 2016 om 18u30 stipt

ONS KANTOOR IN DE TOEKOMST?  
DE TOEKOMST VAN ONS KANTOOR!
Werp een blik naar de toekomst ! Waar gaan wij met ons kantoor naar toe ? Zullen wij 
succesvol blijven ? Welke structurele veranderingen dringen zich op ?

Bij de respectievelijke beroepsorganisaties wordt erkenning aangevraagd 
van studiepunten in het kader van de permanente vorming. Na het 
academisch gedeelte van deze visionaire avond, zal naar goed gebruik, 
aan alle aanwezige IVAAN-ers en I-Proffers een uitgebreide receptie 
aangeboden worden ter bevordering van de interprofessionele contacten.

U dient zich vooraf in te schrijven via het online inschrijvingsformulier, 
uiterlijk dinsdag 31 mei 2016. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 EUR, bedrag dat u zal willen 
overschrijven op BE69 4419 0600 2178 van de VZW I-Prof.

Uw inschrijving geldt als een verplichte betaling tenzij annulatie 1 week 
voordien. Omwille van het gezamenlijk initiatief is er ditmaal geen 
bijzondere prijs voor de stagiairs.

Het belooft een pittig gekruide en leerrijke avond te worden en wij hopen 
dan ook u talrijk te kunnen begroeten.

Barend Blondé, vennoot bij FrahanBlondé, heeft bijna 20 jaar ervaring als gespecialiseerd adviseur voor 
juridische en economische vrije beroepen. Hij begeleidt vrije beroepen op het vlak van strategie, associatie-
aangelegenheden, marketing, human resources en organisatie. Hij schreef het boek ‘Marketing voor Vrije 
Beroepen’ en geeft opleidingen bij de verschillende federaties. Wij mogen dus gerust zeggen dat wij een expert ter 
zake hebben om deze boeiende materie praktisch toe te lichten.

Hij geeft ons tijdens de uiteenzetting een 
aantal inspirerende inzichten in:

• Het belang van leiderschap bij de 
vennoten

• Strategie en strategische keuzes

• De gewijzigde noden en de 
verwachtingen bij onze cliënten

• Talent aantrekken en medewerkers 
uitdagen en motiveren

• Efficiëntie: meer doen met minder

Waarbij volgende raakvelden zeker aan bod 
komen:

• Communicatie met medewerkers,  
invoeren van procedures

• Timemanagement met 
cliënteel en agenda

• Steeds terugkerende 
e-mails, ...

Wanneer:  
dinsdagavond 7 juni 2016

Waar:  
Maelstede,  
Brugsesteenweg 455,  
8520 Kuurne,  
tel. 056 70 24 24 

Timing:  
start om 18u30 tot 20u45 
20u45: start receptie 

Doelgroep:  
Economische beroepers, 
Advocaten en Notarissen

IVAAN
Interprofessionele vereniging 
van advocaten, accountants & 
notarissen


