LEERGANG
STRATEGISCH
JURISTEN

Meld je
aan voor
3 maart
2017
Als gemeentejurist hebt u te maken met een sterk veranderende omgeving.
De context waarin u werkt wordt complexer en traditionele organisatiegrenzen
maken plaats voor netwerkstructuren die volop in beweging zijn. Dit
dynamische speelveld brengt andere juridische vragen met zich mee, vraagt om
een bredere verbinding binnen bedrijfsvoering en vergt nieuwe vaardigheden
om uw rol binnen de organisatie te versterken, de samenwerking met uw
collega’s verder op te zoeken en deze effectiever te laten verlopen.
JS Consultancy en de Vrije Universiteit (het Zijlstra Center en VU Law Academy)
hebben een programma ontwikkeld voor ervaren gemeentejuristen, opererend
op concernniveau, die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden om hun
veranderende rol binnen en buiten de gemeente optimaal in te vullen.
De leergang richt zich daarmee op uw persoonlijke ontwikkeling, maar
ook de groei en ontwikkeling van de gemeente waarvoor u werkt.

KICK-OFF

KENNISONTWIKKELING

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

INNOVATIE
ONTWIKKELING

Waaronder:
• Overheidsprivaatrecht
• Samenwerkingsverbanden

Waaronder:
• Effectief
communiceren,
• Adviseren

Waaronder:
• Intervisie
• Casuïstiek
• Begeleiding

Kennis lijn

Kennis lijn

SLOTBIJEENKOMST

Kennis lijn

Doel is om, in openheid en vertrouwen, in elkaars keuken te kijken, elkaars
toetssteen en adviseur te zijn om gezamenlijk inhoudelijk en persoonlijk
door te ontwikkelen. U kunt integraler toetsen én adviseren zonder de
rechtmatigheid in het geding te laten komen. Zó kunt u als gesprekspartner
blijven fungeren voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

HET PROGRAMMA
n	Is bedoeld voor senior en concernjuristen die een
meer strategische rol willen invullen.

n	Start met een persoonlijke intake met de leermanager.
n	Bestaat uit 7 bijeenkomsten – waaronder 1 kick-off;
•	
In de ochtend wordt er klassikaal een inhoudelijk college
gegeven door VU Law Academy & Het Zijlstra Center.
• In de middag werk u aan uw persoonlijke ontwikkeling
door middel van het inbrengen van uw eigen dossier/casus
gekoppeld aan de benodigde persoonlijke vaardigheden.
n	Vraagt een investering van € 6.250,- per deelnemer.
n Klik hier en meld u nu aan voor de leergang Strategisch juristen!
Indien u meer informatie wenst over de Leergang, kunt u contact
opnemen met Barbara Gerritsen, bereikbaar op 06 - 30 18 14 21.

PROGRAMMA

MR. HENRI VOGEL
Directeur VIA Adviseurs
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Vooraf: Intake met leermananger
Voorafgaand aan de eerste dag van de Leergang wordt met de deelnemers
een individueel intakegesprek gedaan. Doel is de deelnemers te leren kennen
en te bespreken wat de verwachtingen van hem/haar zijn; wat komt de
deelnemer ‘halen en brengen’. De intakegesprekken zullen worden gevoerd
door de leermanager. De persoonlijke intakes verhogen in belangrijke mate
de effectiviteit van de bijeenkomsten, scherpen de inhoudelijke thema’s aan
en leveren input – casuïstiek - die tijdens de dagen besproken worden in het
middaggedeelte. Zo komt de kennis opgedaan tijdens de dagen direct terug in
de dagelijkse werkpraktijk en treedt geleidelijke borging op.
Kick off: De veranderende rol van de strategische jurist donderdag 30 maart
Een inspirerende gastspreker neemt u mee in de recente ontwikkelingen
in het domein, mede aan de hand van recente rapporten. We bespreken de
belangrijkste dilemma’s en aandachtspunten voor de strategische jurist

MR. PIM HUISMAN
Universitair docent Staats- en bestuursrecht

PROF. DR. IR. GERDA VAN DIJK
Hoogleraar Publiek Leiderschap

Privaatrechtelijke instrumenten en publieke belangen maandag 10 april
Gemeenten maken veelvuldig gebruik van privaatrechtelijke instrumenten,
vaak ook om hun beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Het privaatrecht
biedt hiervoor ruime mogelijkheden, soms zelfs ruimere mogelijkheden dan
het publiekrecht. Mag een gemeente gebruik maken van deze privaatrechtelijke
instrumenten? In deze deelsessie wordt ingegaan op de mogelijkheden die
het privaatrecht voor gemeenten biedt, maar wordt eveneens ingegaan op de
grenzen die hieraan worden gesteld. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed
aan voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk en recente jurisprudentie.
Organisatiedynamiek donderdag 11 mei
Net als levende organismen kennen organisaties een levenscyclus.
In de levenscyclus zijn vier opeenvolgende fasen met een eigen
organisatieklimaat te onderscheiden. Wijkt het huidige bedrijfsklimaat
af van de gewenste, dan is een transitie nodig. Een effectieve
veranderstrategie sluit intelligent en strategisch aan op de onderliggende
organisatiedynamiek. Het denken in organisaties als levende systemen
biedt een dynamisch perspectief op (re)organiseren en HRM:
van instrumenteel naar strategisch.
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MR. ROB DE GREEF
Universitair docent Staats- en bestuursrecht

DR. PIETER VEEN
Universitair docent Management Control

DR. TJERK BUDDING
Universitair docent Management en
Financial Accounting
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Samenwerkingsverbanden donderdag 18 mei
Welke juridische voorwaarden zijn verbonden aan samenwerking
en de verschillende samenwerkingsvormen? Naast het staats- en
bestuursrecht spelen ook zaken als belastingsrecht (btw en
vennootschapsbelasting), Europees recht (aanbestedingsrecht,
mededingingsrecht), arbeids- en medezeggenschapsrecht en
vanzelfsprekend ook het privaatrecht waar het om privaatrechtelijke
vormen gaat. Een ander belangrijk aspect daarbij is nog wie waarover
gaat (governance).
Risicomanagement donderdag 8 juni
Om als juridisch adviseur te kunnen functioneren is betrokkenheid bij
risicomanagement nodig. Niet de systeemgerichte risicobeheersing, maar veel
meer de risicobeheersing als integraal onderdeel van de sturing op kwaliteit
en resultaat. Risicomanagement als vast onderdeel in de werkprocessen en
het afwegingskader. We willen geen risicomijdend gedrag. Juist niet vanuit het
juridische domein. De strategisch jurist gaat om met risico’s en onzekerheden.
Hoe maak je dat waar als adviseur? Waar en wanneer spreek je daarover met je
opdrachtgever en het management? Welke input lever jij als adviseur en welke
rol vervul je dan?
Financieel management woensdag 21 juni
Strategische juristen hebben in de nodige situaties te maken met collega’s
vanuit de bedrijfseconomische hoek, zoals vanuit concern control. Hierbij
helpt het om elkaars terminologie en denken op hoofdlijnen te begrijpen.
Tijdens dit dagdeel worden de hoofdlijnen van het financieel management
bij gemeenten behandeld, waarbij begrippen als planning en control, budgettering en (het bewaken van) overhead aan bod komen. Ook de afstemming
en samenwerking tussen de F en de J komen concreet aan de orde.
Is business control dan een gewenste aanpak?
Slotbijeenkomst donderdag 6 juli
De deelnemers presenteren een eigen casus waarbij de thematiek die eerder is
besproken aan bod komt – hier toont zich de integraliteit van de Leergang.
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Henri Vogel (1963) begeleidt als adviseur en
onderzoeker overheidsorganisaties naar
een eigentijdse juridische functie. Hij
stimuleert en inspireert de jurist als adviseur
van bestuur en management. Recent
verscheen van hem de uitgave ‘Krachtige
juridische kwaliteit’, een praktische
toepassing van juridische kwaliteit.
MR. HENRI VOGEL
Directeur VIA Adviseurs

Pim Huisman (1980) is universitair
docent Staats- en bestuursrecht aan de
Vrije Universiteit. Hij is gespecialiseerd
in bestuursrecht, overheidsprivaatrecht,
overheidscontractenrecht en
overheidsaansprakelijkheidsrecht.
MR. PIM HUISMAN
Universitair docent staats- en
bestuursrecht, VU Amsterdam

Gerda van Dijk (1960) is hoogleraar
Publiek Leiderschap en directeur van
het Zijlstra Center, Vrije Universiteit,
Amsterdam. Gerda is daarnaast
verbonden aan Universiteit van Tilburg
als hoogleraar ‘Organisatie Ecologie’
(Tilburg School For Humanities),
waar zij buiten-promovendi begeleidt
die onderzoek doen naar (nieuwe)
praktijken van publieke organisaties.
Vakinhoudelijk is Gerda van Dijk
gespecialiseerd in strategie-, organisatieen leiderschapsontwikkeling met name
in de publieke sector. Haar carrière
staat in het teken van de verbinding
leggen tussen de academische wereld en
de dagelijkse praktijk van organisaties
en tussen middelen en te bereiken
maatschappelijke doelen.

Tjerk Budding (1973) is opleidingsdirecteur van de Postgraduate
opleiding tot public controller aan
de Vrije Universiteit Amsterdam en
tevens hoofddocent Management en
Financial Accounting. Voordat hij in
2002 voltijds aan de VU ging werken,
was hij werkzaam als (senior)consultant
bij Deloitte. Op de VU verricht hij
zowel onderzoek als geeft hij onderwijs.
Dit onderwijs geeft Tjerk Budding aan
gevorderde voltijds-studenten en aan
part-time postdoctorale studenten.
Zijn onderzoeksinteresse is met
name gelegen in verantwoordings-,
cost accounting en performance
measurement vraagstukken bij
overheids- en non-profit
organisaties.

PROF. DR. IR. GERDA VAN DIJK
Hoogleraar Publiek Leiderschap

DR. TJERK BUDDING
Universitair docent Management
en Financial Accounting
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Dr. Pieter Veen (1968) is sinds
2008 verbonden aan het Zijlstra
Center en sinds 2011 fulltime als
docent Management Control en
Risicomanagement en wetenschappelijk
onderzoeker. Onder zijn leiding is ‘het
Veranderlab’ opgezet, een methode
om innovatie te realiseren in een
samenwerking tussen praktijk en
wetenschap. Zo is in 2014 het Veranderlab
Strategisch Risico Management voor
gemeenten afgerond en loopt op dit
moment het Veranderlab Sturing
Sociaal Domein. Tot 2011 was Pieter
Veen werkzaam bij het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als
interne controller.

Mr. Rob de Greef (1982) is docent/
onderzoeker staats- en bestuursrecht
aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde
ook veelvuldig over onderwerpen van
samenwerkingsrecht en organisatierecht. Zo is hij auteur van het artikelsgewijs commentaar op de Wet
gemeenschappelijke regelingen in
Tekst & Commentaar Gemeentewet
Provinciewet, auteur bij Xpert Bestuursrecht en redacteur bij de Gemeentewet en
haar toepassing. Tot slot is hij partner en
juridisch organisatieadviseur bij PROOF
Adviseurs. Eerder was hij werkzaam
bij Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, Berenschot,
KokxDeVoogd en de Universiteit Utrecht.

DR. PIETER VEEN
Universitair docent
Management Control

MR. ROB DE GREEF
Universitair docent
Staats- en bestuursrecht

Barbara Gerritsen is manager opleidingen bij JS Consultancy en heeft ruim 10 jaar ervaring als leidinggevende,
docent, trainer en coach. Zij is een energieke, analytische en inspirerende facilitator. Van huis uit geschoold
als jurist en politicoloog met als specialisatie Europees- en Internationaal Recht, verandermanagement en
bedrijfsvoering. Door degelijke analyses is zij in staat vraagstukken en wensen binnen de organisatie te vertalen
in verbindende oplossingen en verbeterde bedrijfsresultaten. Zij heeft een confronterende, innovatieve en
vertrouwenwekkende stijl die bovenal commitment creëert.
DRS. BARBARA GERRITSEN LL.M.
Manager Opleidingen en Docent Persoonlijke Vaardigheden

