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Professionalisering van de juridische functie in uw gemeente 
 
«Aanhef_TEKST», 
 
Heeft u of hebben uw juristen voldoende handvatten om daadkrachtig te adviseren in het bestuurlijk 
en maatschappelijk krachtenveld? Bent u of zijn uw juristen voldoende op de hoogte van wat de 
actuele ontwikkelingen voor uw gemeente betekenen, zoals: 
- het voornemen om de nood- en crisiswetgeving te herzien; 
- het Didamarrest van de Hoge Raad van 16 november 2021; 
- de doorwerking van het vertrouwensbeginsel; 
- de wijziging van de toetsingsintensiteit door de bestuursrechter naar aanleiding van de 

kindertoeslagaffaire van gemeentelijke besluitvorming? 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg lokaal 
bestuur (VJK) en de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG) zien het belang en de 
noodzaak van een professionele juridische functie bij gemeenten. De Beroepsopleiding 
Gemeentejuristen besteedt naast aandacht aan algemeen gefundeerde onderwerpen ook aandacht 
aan de bijzondere thema-onderwerpen sociaal domein en de omgevingswet. Daarnaast is het 
aanleren van de vereiste vaardigheden met expliciete aandacht voor oplossingsgerichtheid en 
beroepsattitude geïntegreerd in de onderdelen die kennis en strategisch inzicht bevorderen.  
 
De noodzaak van vakbekwame juristen wordt onderkend door veel gemeenten. Dit blijkt ook uit de 
samenstelling van de Raad van Advies van de opleiding. Daarin zijn onder andere - naast de VNG - 
zowel grote als kleine gemeenten uit alle delen van het land vertegenwoordigd. Zij zien er op toe dat 
er goede aansluiting is tussen de beroepsopleiding en de gemeentelijke praktijk. Met de 
Beroepsopleiding Gemeentejurist biedt u een unieke kans aan u(w medewerkers) voor verdere 
professionalisering.  
 
De opleiding start medio september. Juristen kunnen zich ook inschrijven voor een module van deze 
leergang. Voor nadere informatie en de wijze van aanmelden voor de opleiding dan wel een module, 
verwijzen wij u naar het bijgevoegde leaflet. U kunt ook terecht op www.gemeentejurist.nl. 
 
Wij zien er naar uit u of een of meer van uw juristen bij de Beroepsopleiding Gemeentejuristen te 
mogen verwelkomen. 
 
Hoogachtend,  
 
 
Mr. L.J. Verhulst 
Voorzitter bestuur SBG en  
burgemeester gemeente Ede 

Hoogachtend,                                    Hoogachtend, 
             
 
Mr. L. Geluk                                        Mr. J. Olivier 
Algemeen Directeur VNG                   Voorzitter bestuur VJK 
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