
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DONDERDAG 08 NOVEMBER 2018 

12:30 tot 18:00 
 

Het bestuur kan u een exclusief bezoek aanbieden aan de Colruyt Group  
 

Een woordje uitleg over Colruyt Group 

 
Colruyt Group is een Belgisch bedrijf dat in 1928 werd opgericht door Franz Colruyt 

en het bekendst is vanwege zijn retailactiviteiten met de Colruyt-supermarkten. De 

groep is echter ook actief in de groothandel, export, techniek en automatisering. 

Het is een familiebedrijf dat zich ontwikkeld heeft tot een multinationale groep, met 

de focus op retail en bijhorende activiteiten. 

 
Colruyt Group bestaat uit meer dan 29.000 medewerkers en 

een familie van retailbedrijven in 3 landen. Ze willen duurzaam 

groeien, met respect voor gezondheid, samenleving, milieu en 

dierenwelzijn. 
 

Colruyt Group Academy biedt mensen de kans het beste in 

zichzelf te ontdekken. Zo is er bijvoorbeeld een uitgebreid 

vormings- en opleidingsaanbod voor de ruim 25.000 
medewerkers van Colruyt Group. Maar ze bieden ook een 

apart aanbod workshops en cursussen aan voor particulieren. 

Ontmoeting en inspiratie staan er centraal, in een open 
leeromgeving. 

 

Na de busreis naar het Hoofdkantoor van Colruyt Group in Halle (Wilgenveld), volgt 

een bezoek aan Security Center en de Colruyt winkel te Halle met de focus op 
diefstalpreventie. 

 
Vervolgens krijgen we een vorming van Colruyt Academy. We leren werken met 

het model van Colruyt rond Leiderschap door middel van een praktische case 
geënt en toegepast op de groep.  

 
  



Programma en enkele praktische afspraken 
 

Hieronder reeds een algemeen overzicht van het programma.  
 

Programma 

  
Omstreeks 12:30 verzamelen we aan Berchem Station (Borsbeekburg te 2600 

Berchem) voor de reis per autobus 

12:45 – 14:00: Reis naar Colruyt Halle (dvd met voorstelling Colruyt Group) 

14:00 – 14:15: Verwelkoming Colruyt: kennismaking en voorstelling programma 

14:15 – 14:45: Diefstalpreventie bij Colruyt Group 

14:45 – 16:00: Bezoek aan Security Center  en de Colruyt winkel te Halle  

16:00 – 17:30: Vorming bij Colruyt : model rond Leiderschap - praktische case 

17:30 – 18:00: Afsluiting met broodje & drankje     

Omstreeks 18:00 vertrekken we dan terug richting Antwerpen 
 

Opstapplaats: 

 

 
 

Aantal inschrijving is beperkt !  
Er kunnen maximaal 25 deelnemers toegelaten worden aan dit 

bezoek! Als er meer inschrijvingen zijn dan zullen we later een nieuw 

bezoek organiseren. 
 

Het principe eerst = eerst geldt hier. 

 

  
 



Wat kost deze activiteit ? 
 

Deze activiteit wordt aan de leden GRATIS aangeboden (zowel vervoer 

per autobus, rondleiding als broodje). Voor sympathisanten bedraagt de 

kostprijs 25Euro.  
 

Hoe inschrijven ? 
 

Vul voor 20 OKTOBER 2018 het ONLINE INSCHRIJVINGFORMULIER IN 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNuceEgOSyT9lCl243dVG9RFlkRHW9GDaDNk_JX60cUa13Aw/viewform
https://goo.gl/forms/dlrpHXaeJGzGLFPF3

