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Het Young Professionals Programme Vastgoedkunde is een interactieve en intensieve opleiding  

die je onderdompelt in de wereld van vastgoed. 

Waarom het Young Professionals Programme Vastgoedkunde?  

Je verkent het multidisciplinaire vakgebied vastgoedkunde,  

opgebouwd vanuit ervaringen van en met de vastgoedsector.  

Vastgoedprofessionals delen hun ervaringen. Je verruimt je netwerk met  

verschillende actoren en andere jonge talenten in de sector.  

We geven je kennis en tools om te groeien in je vastgoedcarrière. 

Het contact met andere jonge professionals, elk met hun eigen ambitie en in hun eigen setting,  

maakt de interactie onderling en met de docenten uniek en boeiend.



DE MODERATOR, JE GIDS

Tijdens elke sessie maak je op een andere 

locatie kennis met vastgoedprofessionals 

die hun ervaringen en kennis met jou delen. 

De moderator is jouw gids doorheen de 

opleiding. Hij volgt alle sessies mee, 

bevordert de interactie en daagt je uit.

In editie 2022 is Rob Ragoen, head of  
development Triginta, moderator in het 
Young Professionals Programme. 

“Het laten kennismaken van deze groep 

jonge ondernemers met het kruim van de 

vastgoedwereld, daar kijk ik enorm naar 

uit. Ik sta te popelen om als moderator de 

gesprekken op gang te trekken en samen te 

debatteren over het vastgoed van morgen.”

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING? 

Deze opleiding richt zich tot jonge 

professionals met de ambitie om hun 

carrière in de vastgoedsector (verder) uit 

te bouwen. Idealiter ben je jonger dan 30 

jaar, behaalde je je masterdiploma en heb 

je maximum 5 jaar werkervaring. 

Het aantal plaatsen voor deze  

unieke opleiding is beperkt tot  

20 young professionals. 

Een beperkt aantal kandidaten zonder 

master diploma kan mits een overtuigende 

motivatie worden toegelaten. Het 

programma comité beslist over toelating 

op basis van vooropleiding, curriculum, 

motivatie en volgorde van inschrijven. 
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“Toen op de eerste sessie gevraagd werd waarom we 
gekozen hebben om het Young Professionals Programme 
Vastgoedkunde te volgen, was mijn antwoord dat ik mijn 
kijk op vastgoed en vastgoedgerelateerde dossiers graag 
wou verbreden. 

Nu de opleiding afgerond is, kan ik niet anders dan 
besluiten dat het programma hier ideaal voor is. Een 
grote troef van de opleiding is de verscheidenheid aan 
onderwerpen die week na week aan bod komen samen 
met de professionals vastgoed die hun job vanuit hun 
oogpunt laten zien. 

Het programma is zowel uitdagend als toegankelijk, 
zowel ruim als diepgaand en zowel theoretisch als 
praktijkgericht. De interactieve sessies laten ruimte 
om in debat te gaan en vragen te stellen aan ervaren 
vastgoedspelers. Ook de mogelijkheid tot netwerken 
is een zeer aangenaam en interessant onderdeel van 
deze opleiding. Deze verschillende aspecten maken dit 
programma dan ook echt een aanrader!”FIEN MARTENS (EUBELIUS) 
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“Mijn juridische achtergrond biedt één perspectief, maar 
om the bigger picture van de vastgoedsector beter te leren 
begrijpen, schreef ik me in voor het Young Professionals 
Programme Vastgoedkunde. In deze opleiding komen 
de voornaamste facetten en disciplines van het vastgoed 
aan bod, uiteengezet door ervaren professionals. De 
combinatie van de uiteenlopende expertises van docenten 
en de diverse achtergronden van medestudenten biedt 
de mogelijkheid om ruimdenkend en vanuit verschillende 
invalshoeken te debatteren over actuele topics in de 
vastgoedwereld. Het groepswerk met de vastgoedcase is 
een leuke afsluiter. Een leerrijke en interactieve opleiding, 
zowel op vlak van kennis als op vlak van professionele en 
sociale relaties. Een aanrader!”

“Het Young Professionals Programme Vastgoedkunde 
slaagt erin om via inspirerende en praktijkgerichte 
workshops alle diverse aspecten van vastgoed te 
coveren, gegeven door de “captains van de Belgische 
vastgoedsector”. Dankzij de interacties met verschillende 
vastgoedactoren heb ik extern toepasbare inzichten 
verworven die bijdragen om de volgende fase van mijn 
carrière te bereiken.” JILL WOUTERS ( IMMODÔME) MICHIEL VLERICK (AG REAL ESTATE) 



Roadmap van het  
Young Professionals 

Programme Vastgoedkunde

Elke docent deelt met jou kennis, ervaringen,  

inzichten en vooral een passie voor vastgoed. 

Je krijgt de kans om met elk van hen in dialoog te gaan.  

We garanderen een persoonlijke aanpak doorheen het hele programma.



SESSIE 2

Vastgoed-type-markten Deel 1
Dinsdag 27 september 2022 
Metro Delivery Service, Willebroek

Kim Verdonck 
Head of Research & Marketing CBRE 

Ann Schryvers 
Leasing Manager Retail AG Real Estate

Jo De Wolf 
CEO Montea

I Feiten en cijfers, trends en tendensen van  
de verschillende deelmarkten  

I Overzicht van de vastgoed-type-markten:  
retail, logistiek & industrie  

I  Afsluitende rondleiding aan logistiek centrum  
Decathlon

SESSIE 3

Vastgoed-type-markten Deel 2
Dinsdag 4 oktober 2022 
Botanic Tower, Brussel

Philip Walravens 
CEO Tribeca Capital Partners

Arne Hermans   
Founder Diggit Student Life 

Stefaan Gielens 
CEO Aedifica

Kristoff De Winne 
Manager Corporate Office Matexi

I Overzicht van de vastgoed-type-markten:  
kantoren, studentenvastgoed, zorgvastgoed en 
residentieel vastgoed

SESSIE 1 
Vastgoed speelveld
Dinsdag 20 september 2022 
Faculty Club, Leuven

Ir. arch. Herman Vande Putte MRE 
Docent Faculteit Bouwkunde TU Delft

Koen De Leus 
Chief Economist BNP Paribas Fortis

I Perspectief van de eindgebruiker

I Vastgoed in een macro-economisch perspectief



SESSIE 6

De architect en het bouwteam
Dinsdag 25 oktober 2022 
Linklab Architecture, Kortrijk

Rita Agneessens 
Architect-stedenbouwkundige, Partner Link Lab 

Jef Lembrechts 
Voorzitter Vanhout en voormalig  
voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw

I Bouwtechnische begrippen

I Ruimtelijke ordening en architectuur

I Duurzaam ontwerpen

I Bouwen in en aan de toekomst

SESSIE 5 
De ontwikkelaar en  
de overheid
Dinsdag 18 oktober 2022 
PMV, Brussel

Lode Waes 
Bestuurder Caaap

Erwin Vrijens 
Head of Real Estate Investments PMV

I Het ontwikkelingsproces

I Publiek-private samenwerking (PPS)

I Interactieve case 

SESSIE 4

De investeerder, eigenaar,  
fund manager
Dinsdag 11 oktober 2022 
Stokers, Groen Kwartier Antwerpen

Marc Brisack 
CEO Inclusio

Philip De Greve 
Managing Partner Pertinea Property Partners

Patrick Meutermans 
Head of Belgium & The Netherlands AEW

I Soorten investeerders: kortetermijn- versus 
langetermijnactoren, institutionelen

I Doelstellingen van investeerders

I De investeringsbeslissing: rendement versus 
risico, yield en IRR, investeringswaarde versus 
marktwaarde

I Afsluitende rondleiding in ‘t Groen Kwartier



SESSIE 7 
DE ADVOCAAT, NOTARIS  
EN FISCALIST

Dinsdag 8 november 2022 
Eubelius, Brussel

Tim Van Moorhem 
Chief Investment Officer Skyline Europe

Korneel Decroix 
Advocaat Eubelius

Katrien Kempe 
Legal manager ION

Alexis Lemmerling 
Notaris Berquin notarissen

I Principes van asset deal, share deal  
  en due diligence

I Btw, inkomstenbelastingen en  
  registratierechten

I Vastgoedtransacties en zakelijke rechten 

SESSIE 8 
DE SCHATTER, MAKELAAR  
EN BEHEERDER

Dinsdag 15 november 2022 
Docks, Brussel

Toon De Meester 
Retail Operations Director Ceusters  

Bert Cuyt 
Head of Offices Structura.biz

Céline Janssens 
Partner Stadim

I Positionering van asset, property en  
  facility management 

I Rol van de makelaar, een uitstervend beroep    
  of een meerwaarde in een vastgoedtransactie

I Schattingsverslag 

SESSIE 9 
DE BANK EN VERZEKERAAR

Donderdag 17 november 2022 
KBC, Brussel

Kim Creten mrics 
CEO KBC Real Estate

Dirk Hermans 
Innovation Manager, Blockchain Lead 
KBC Bank

I Wat is de rol van de bank binnen  
  het vastgoed?

I Hoe verloopt de behandeling van een  
  kredietdossier?

I Types vastgoedfinanciering

I Nieuwe technologische tendensen  
  en blockchaintechnologie



young professionals 
passie voor vastgoed

  

SESSIE 10 & 11 
DE VASTGOEDCASE

Dinsdag 29 november 2022 
Bezoek aan site van de case in Brussel 
Werksessie bij Cushman & Wakefield Brussel 

Vrijdag 9 december 2022 
Cofinimmo, Brussel

 
Marc-Antoine Buysschaert 
International partner, Head of  
Belgium Cushman & Wakefield 

Yeliz Bicici 
Chief Operating Officer Offices  
& Real Estate Development

Rob Ragoen 
Head of Development Triginta

Adel Yahia 
Managing Director Immobel Belgium

I In deze sessies komen alle elementen uit de 
voorgaande sessie samen. 

I In kleine groepen werk je een concrete case uit.  
Het resultaat stel je als groep voor aan elkaar  
en aan de docenten.

Young professionals
Passie voor vastgoed

SESSIE 12 
GROEIEN IN VASTGOEDKUNDE

dinsdag 13 december 2022 
Faculty Club, Leuven

Karine Vandenberghe 
HR Executive

Jo Vandebergh 
Chief Enabling Office Brigme

 



Connecting Young 
Professionals

Kennis uitbreiden en netwerken stopt niet na het Young Professionals Programme Vastgoedkunde.  

Als alumnus van het Young Professionals Programme Vastgoedkunde kun je andere alumni  

 ontmoeten op de netwerkevents Connecting Young Professionals.  

Twee keer per jaar zijn we te gast bij één van de oud-deelnemers van het programma.  

“Dankzij de Connecting Young Professionals events heb ik meer inzicht kunnen verwerven  

in de visie van andere actoren binnen de vastgoedwereld (ontwikkelaars, overheden, schatters, ...).  

Dit is een grote meerwaarde wanneer je als investeerder met ontwikkelaars of overheden  

in gesprek gaat. Bovendien is de vastgoedwereld een dynamische wereld, die snel kan evolueren in  

functie van verschillende trends in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk om  

te horen wat de nieuwe trends zijn en hoe andere spelers in de markt hierop inspelen.”  

Sylvie Vanhoenackere over ‘Connecting Young Professionals’

Voor Young Professionals kan het Postgraduaat in de Vastgoedkunde een volgende opleidingsuitdaging zijn. 

Of het volgen van een andere verdiepende of verbredende opleiding bij Vastgoedkunde KU Leuven of het 

Postuniversitair Centrum KU Leuven. Als Young Professional bouw je aan een boeiend en verrijkend netwerk,  

dat net zoals je loopbaan, meegroeit.



Praktisch

Elke sessie vindt plaats op een andere locatie. Inspirerende vastgoedbedrijven zetten hun deuren voor 

je open en verwelkomen je. 

Data sessies:

20 en 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober, 8, 15, 17 en 29 november, 9 en 13 december 2022

De sessies beginnen om 16 uur en eindigen om 20/20.30 uur, soms gevolgd  

door een extra rondleiding of bezoek aan de locatie waar we te gast zijn.



Inschrijven

Schrijf in vóór 13 september 2022 via puc.kuleuven.be. 

De deelnameprijs is 2650 euro  

(inclusief digitaal lesmateriaal, catering en het boek INTO REAL ESTATE by Vastgoedkunde KU Leuven).

Alumni van het Young Professionals Programme Vastgoedkunde krijgen een korting  

bij (latere) inschrijving voor het Postgraduaat in de Vastgoedkunde.

Bespaar op je kosten via de kmo-portefeuille. Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be. 

Je ontvangt na afloop een attest van deelname.

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek, 
gebruikt worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan. 



Opleidingen Vastgoedkunde KU Leuven

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

twitter.com/vastgoedkunde

Vastgoedkunde KU Leuven

kuleuven.be/vastgoedkunde

Vastgoedkundekuleuven



Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53, bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
tel. 056 24 61 84 

 puc@kuleuven.be
puc.kuleuven.be
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