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Geachte Confrater,

Betreft: Update werkgroep opleidingen – Oproep kandidaten kleine en middelgrote kantoren

Zoals reeds eerder werd aangekondigd in bericht IREFI 2015-9 heeft de Bestuursraad beslist een
werkgroep opleidingen op te richten die als doel heeft een vormingsprogramma op te bouwen rond
twee centrale assen:

- Seminaries “Recente ontwikkelingen – capita selecta” (Hot topics);
- Workshops rond specifieke thema’s.

Voor meer details aangaande dit initiatief wordt verwezen naar bericht IREFI 2015-9 van 1 juni 2015.

Volgende personen hebben zich tot op heden kandidaat gesteld voor deze nieuwe werkgroep:

- Christel Weymeersch, voorzitter van de werkgroep
- Dominique Van de Peer
- Claude Louckx
- Bart Dewael
- Luk Roelandt
- Stéphane Nolf
- Kurt Marichal
- Philippe de Harlez, en
- Ken Snoeks.

Zoals kan vastgesteld worden vertegenwoordigen de leden voornamelijk de grote kantoren.

De Bestuursraad wenst te benadrukken dat dit initiatief in eerste instantie genomen werd in
opvolging van een herhaalde vraag van de vertegenwoordigers van de kleine en middelgrote
kantoren om een naar hun specifieke behoeften aangepast opleidingsprogramma te ontwikkelen.
Het is, naar de mening van de Bestuursraad, daarom belangrijk dat de werkgroep tevens een
voldoende aantal vertegenwoordigers telt van deze kantoren om de werkgroep toe te laten een goed
inzicht te verwerven in de specifieke opleidingsbehoeften van deze kantoren.
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Van de vertegenwoordigers van deze kantoren wordt niet verwacht dat zij, tenzij zij dit wensen,
opleidingen ontwikkelen of optreden als lesgever daar maximaal getracht zal worden gebruik te
maken van reeds bestaande opleidingen en beroep te doen op lesgevers die vertrouwd zijn met deze
opleidingen.

De Bestuursraad wenst daarom opnieuw een oproep te doen naar de kleine en middelgrote kantoren
om leden af te vaardigen voor deze werkgroep daar het succes van dit initiatief in belangrijke mate
bepaald wordt door de inbreng van deze vertegenwoordigers.

Kandidaten dienen zich zo snel als mogelijk aan te melden bij Virgile Nijs (virgile.nijs@gmail.com) en
dit bij voorkeur niet later dan 15 september 2015.

Aarzel niet mij, een ander Bestuurslid of Virgile Nijs te contacteren mocht u aangaande de inhoud
van deze mededeling vragen of bedenkingen hebben.

Met de meeste hoogachting,

Jean-François Hubin,
Voorzitter
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