Meer weten?
Voor meer informatie over de
modules kunt u contact opnemen
met één van onze advocaten van de
branchegroep Overheid:

management
development
bij de overheid

Arnold Gelderman
arnold.gelderman@kienhuishoving.nl
053 480 43 15
Chantal van Mil
chantal.vanmil@kienhuishoving.nl
053 480 47 76
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Indien u werkzaam bent bij de overheid, dan wordt er van
u verwacht dat u op het hoogste niveau kunt meepraten
over politiek gevoelige zaken en dat u de juridische risico’s
van de te maken beslissingen kunt overzien. Daarom is het
ook voor niet-juristen essentieel om op de hoogte te zijn
van de juridische hoofdlijnen ter zake, zodat u de juiste
koers kunt uitzetten. Onze modules bieden u hiervoor
de benodigde handvatten zodat u weloverwogen tot een
keuze kunt komen.
Aanbestedingsrecht
Staat u voor de vraag of een opdracht
moet worden aanbesteed en wat in
dat kader de mogelijkheden en risico’s
zijn? Met de aanbestedingsrechtmodule
bent u voorbereid op deze en andere
aanbestedingsrechtelijke vraagstukken.

Arbeids- en ambtenarenrecht
Voor zo’n 900.000 ambtenaren gaat er
per 1 januari 2020 het nodige veranderen.
Dan treedt de Wet Normalisering
rechtspositie ambtenaren in werking.
Deze module bereidt u daarop voor en
behandelt ook de arbeidsrechtelijke en de
ondernemingsrechtelijke aspecten van de
Participatiewet.
Bestuursrecht: Algemene wet bestuursrecht
en Wet openbaarheid van bestuur
Kennis van de kernbegrippen uit de Awb,
waaronder besluit en belanghebbende
en termijnen, zijn onmisbaar voor de
overheidspraktijk. Ook een gedegen
basiskennis van handhavingsbesluiten
(last onder dwangsom of bestuursdwang,
spoedbestuursdwang) is waardevol. En
weet u wat de Wet dwangsom en beroep
bij niet tijdig beslissen voor gevolgen kan
hebben? Daarnaast geeft deze module
inzicht in het toetsingskader en de
weigeringsgronden van de Wob.

Bestuursrecht: ruimtelijke ordening
De inhoud van bestemmingsplannen en
flexibiliteitsbepalingen, maar ook het
relativiteitsvereiste, inclusief actuele
jurisprudentie en de ladder van duurzame
verstedelijking; na het volgen van deze
module heeft u een goed overzicht
van de procedure en bent u op de
hoogte van de laatste stand van zaken
omtrent het opstellen en vaststellen van
bestemmingsplannen.
Privacy
Op het niet naleven van privacyrechtelijke
verplichtingen staan vanaf 25 mei 2018
flinke boetes. Privacyschending is dus een
serieus organisatierisico geworden, zeker
in combinatie met de explosief groeiende
data-intensiteit. Deze module geeft
praktische tips.

Mededingingsrecht
Ook overheden kunnen de concurrentie
verstoren, bijvoorbeeld als zij een
onroerende zaak onder de kostprijs
verhuren of de exploitant van het zwembad
financieel steunen. U dient daarbij de
mededingingsregels in acht te nemen om
oneerlijke concurrentie of bevoordeling
van ondernemingen te voorkomen. Deze
module biedt u de benodigde handvatten.

Meer informatie
• Elke module duurt 2 uur
(exclusief pauze van 15 minuten).
• De kosten voor het volledige pakket
zijn ¤ 5.000,- exclusief BTW.
• Ook het volgen van losse modules
is mogelijk voor ¤ 1.000,exclusief BTW per module.

