
postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum

VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

Real Estate Lab
Constructief onderhandelen bij  
complexe projecten. Rollenspel

Gent, dinsdag 11 februari 2020

Praktisch

Datum en plaats
Dinsdag 11 februari 2020
Van 14 tot 18.30 uur

VAC Virginie Loveling
Kon. Maria Hendrikaplein 70 in Gent

Inschrijven
Schrijf in vóór 4 februari 2020 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 300 euro

Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer 
IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair 
Centrum, met vermelding van 400/0018/68297  
+ naam deelnemers.

Bespaar op uw deelnameprijs via de KMO-portefeuille.  
Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname
U krijgt nadien een attest van deelname.

Als (kandidaat) RICS-lid kan u deze opleiding inbrengen 
als onderdeel van uw Professional Development.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contact-
gegevens die ik verstrek, gebruikt worden om mij te contacteren in de 
context van deze opleiding/dit evenement en voor alle nuttige opvolging 
ervan.

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en Campus Brugge
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be



Constructief onderhandelen bij  
complexe projecten. Rollenspel

Er zijn vandaag meer complexe ruimtelijke projecten dan 
ooit. Het aantal betrokken partijen, elk met hun eigen 
verschillende insteek, wordt ook groter. Samenwerken en goed 
communiceren blijft dan ook een grote uitdaging.

Projecten lopen soms al vast tijdens het planproces zelf of 
achteraf bij juridische procedures. Conflictpreventie kan helpen 
om hierop te anticiperen. Daarbij is het niet alleen belangrijk 
om te zoeken naar oplossingen, maar ook dieper te kijken naar 
de mogelijke oorzaken.

Via een interactief en realistisch rollenspel leer je constructief 
onderhandelen met de verschillende actoren betrokken bij de 
ontwikkeling van een bepaald gebied, stadsdeel of dorpskern.

Concept

Onze Real Estate Labs zijn praktijkgerichte workshops over 
vastgoed gerelateerde topics. In een Real Estate Lab ga je actief 
aan de slag. In interactie met de docenten en deelnemers leer 
je hands-on de aangereikte tools en kennis toepassen.

Doelgroep

De verschillende spelers betrokken bij de (her)ontwikkeling van 
een gebied, staddeel of dorpskern, zoals eigenaars, overheden, 
belangengroepen, projectontwikkelaars, investeerders, 
vastgoedadviseurs, huisvestingsmaatschappijen, autonome 
vastgoedbedrijven, architecten, juristen, stedenbouwkundigen 
en ruimtelijk planners.

Opleidingen vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren we 
regelmatig uitdiepingsopleidingen en seminaries. 

Volg ons op

 http://kuleuven.be/vastgoedkunde 

 twitter.com/vastgoedkunde

 Vastgoedkunde KU Leuven

 Vastgoedkundekuleuven

PROGRAMMA

Constructief onderhandelen bij complexe projecten. 
Rollenspel
Dinsdag 11 februari 2020

Een simulatie van een onderhandeling, gevoerd door 4 
actoren (burgemeester, schepen, projectontwikkelaar en 
een vertegenwoordiger van een bewonersorganisatie) vormt 
de basis voor dit rollenspel. Een fictieve case over een 
dorpskernvernieuwing loopt als een rode draad doorheen het 
spel. Het doel van het spel is om met de 4 actoren, elk met heel 
uiteenlopende standpunten, het eens te worden over welk project 
effectief komt op het terrein. Het is een optimalisatieopdracht, 
waarbij verschillende uitkomsten mogelijk zijn. Je krijgt meer 
inzicht in je eigen onderhandelingscapaciteiten bij ruimtelijke 
projecten. Je score op het einde van het spel leert je hoe 
jouw tactiek de uitkomst van het onderhandelingsproces mee 
beïnvloedde.

Verloop van deze workshop:
• 14 - 14.30 uur: Kennismakingsronde en inleiding  
• 14.30 - 16 uur: Rollenspel    
• 16 - 16.30 uur: Pauze    
• 16.30 - 18 uur: Feedback & Round-up   
• 18 - 18.30 uur: Q&A & groepsdiscussie

Docent

Prof. dr. ir. arch. Tom Coppens, hoofddocent masteropleiding 
stedenbouw en ruimtelijke planning UAntwerpen


