
 
 

 
 

 
 

 
 

TIJDSCHRIFT NOTARIEEL MANAGEMENT 
 
 
 

 

Enig in zijn soort! 

Het Tijdschrift Notarieel Management helpt u als notaris bij uw rol 

als 'manager' van uw kantoor. Het tijdschrift heeft daarbij de 

ambitie om alle aspecten te belichten die op dit vlak van belang 

zijn: 

 
PERSONEELSBEHEER EN HR 

STRATEGIE 

CLIËNTENBEHEER 

ASSOCIATIEWERKING 

FINANCIEEL BEHEER EN FISCALITEIT 

ORGANISATIE EN PROCESSEN 

IT 
 

 

  

 



De heer Mevrouw Functie: .................................................................................. 

 

 
Naam & Voornaam: ............................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

Stuur dit bestelformulier door via fax 09 233 94 20 
of e-mail info@mijnwetboek.be. 

 
 Ik teken in op een abonnement van Tijdschrift 

Notarieel Management 

4 nummers papieren versie + digitale versie* 
Ik ontvang bovendien gratis het boek ‘Samenwerking, de 
stuwende kracht voor een succesvol notariaat’. 

 

€ 196,99 incl. btw 

......    abonnementen 
 

 
* De digitale versie kan bekeken worden op iPad, iPhone, pc 
en Mac. Opgelet, u dient het e-mailadres op te geven dat 
geactiveerd is op uw iPad of iPhone. 

Abonneer u nu op TNM 
en ontvang gratis het boek van Barend Blondé: 

‘Samenwerking, de stuwende kracht voor een 
succesvol notariaat’ 

t.w.v. 75 euro 

mailto:info@mijnwetboek.be
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Barend Blondé  
Notaris Filip Logghe 
 

Uw leven als notaris wordt er niet eenvoudiger op: aansprakelijk- 

heden, administratieve verplichtingen, personeelsbeheer, financieel 

beheer, facturatie, automatisering, digitalisering, e-vanalles ... En al 

die taken en verantwoordelijkheden moeten een plaats krijgen, naast 

die hoofdbekommernis om cliënten een kwalitatieve en rechtzekere 

dienstverlening te bezorgen. 

 

Met dit Tijdschrift Notarieel Management reiken we u als notaris een 

nuttig instrument aan: een kwartaalblad dat u helpt bij uw rol als 

‘manager’ van uw kantoor. Het tijdschrift heeft daarbij de ambitie om 

alle aspecten te belichten die voor u als notaris op dit vlak van belang 

zijn: personeelsbeheer en human resources, strategie, cliënten- 

beheer, associatie-werking, financieel beheer, taalgebruik, IT, etc. 

 
In vorige nummers 

 Hoe een gezonde instroom aan notarissen veilig stellen 

 De bananenschillen voor de notariële associatie 

 Beste medewerker: ik beëindig onze samenwerking 

 Vastgoedfinanciering via uw groepsverzekering 

 Begrippen uit de notariële boekhouding toegelicht 

 Nederlands notariskantoor pioniert met procesgestuurde software 

 ... 

 

 

Samenwerking, de stuwende kracht 
voor een succesvol notariaat  

Barend Blondé e.a. 

‘Samen-werken’ is vandaag de sleutel tot succes in het notariaat. De toenemende 
werkdruk maakt echter dat zowel notarissen als medewerkers de neiging hebben om 
zich terug te plooien op hun eigen kerntaken. Hoe hoger de druk op het individu, hoe 
lager de bereidwilligheid tot ‘samenwerken’. Dus net wanneer samenwerken het 
belangrijkste doel moet zijn, zien we in veel kantoren hoe mensen zo 
ondergesneeuwd geraken dat samenwerken wel het laatste van hun zorgen lijkt. 
 

In deze publicatie bundelen we artikelen die samenwerking, op alle niveaus, 
onderbouwen, organiseren en stimuleren. Mensen – medewerkers, associés, 
cliënten … – zijn de belangrijkste schakels van de keten van acties en interacties die 
leiden tot een akte. Deze publicatie verdiept zich dus in de eerste plaats in de 
samenwerking tussen mensen. 
 

De publicatie zelf is ook een voorbeeld van ‘samenwerking’ tussen verschillende 
auteurs, met verschillende competenties: notarissen, consultants, trainers, 
accountants, advocaten ... Zij belichten elk vanuit hun eigen invalshoek 
verschillende aspecten van samenwerking binnen het notariaat. 
 

Nu gratis bij aankoop van een jaarabonnement op TNM 

Ook afzonderlijk verkrijgbaar via onze webshop 

www.mijnwetboek.be 

http://www.mijnwetboek.be/

