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Praktijkdag
Meteen met dossiers aan de slag

Jouw dossiers staan centraal
 Je zit met dossiers waar je niet goed uitkomt…
 Maar ja, je tijd is beperkt. Eindeloos studeren of
surfen op Internet schiet ook niet op.
 Je hebt geen zin om talloze jurisprudentiegevallen door te ploegen, in de hoop dat er een
antwoord te vinden is op je vragen.
 Je wilt meteen resultaat zien en niet te veel
onnodige theorie.
 Hoe pas je nu de juiste (juridische) kennis toe in
deze dossiers?

Dan is de praktijkdag helemaal
wat voor jou!
Een praktijkdag is de vertaling van theorie naar
praktijk. De dossiers die op dit moment in jouw
organisatie actueel zijn en jouw kennisbehoefte staan
centraal. Ook andere zaken die te gedetailleerd of
specifiek zijn om te behandelen op een cursus,
kunnen op een praktijkdag aan de orde komen.

“Een duwtje in de rug is wel
fijn, evenals de persoonlijke
aanpak.”
“Wij zijn met een klein team bezig met
diverse dossiers illegaal grondgebruik.
Veel gebruikers doen een beroep op
verjaring.
Aan de hand van concrete dossiers, die
bij ons spelen, hadden we een flinke lijst
aan vragen opgesteld en aan Liesbeth
voorgelegd.
Het werd het een zeer leerzame
morgen, waarin we weer veel geleerd
over illegaal grondgebruik en de
verschillen tussen privaat- en
publiekrecht.
We hebben heel veel besproken,
natuurlijk allereerst onze dossiers en
onze concrete vragen. Maar we hebben
het ook uitgebreid gehad over de
aanpak van dossiers, welke zaken er
allemaal van belang zijn om een
beleidsplan op te stellen en hoe je
bijvoorbeeld in je eigen organisatie kunt
profiteren van elkaars kennis en kunde.
Theorie en praktijk sloten perfect op
elkaar aan.
Uiteindelijk liepen we zo maar een uur
uit, omdat we zo veel te bespreken
hadden.”
Jos Kraak, specialist grondzaken
gemeente Medemblik

Hoe werkt zo’n praktijkdag?
Op een praktijkdag bespreekt Liesbeth van Leijen samen met jou dossiers. We
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richtingen er mogelijk zijn. Je krijgt heel veel kennis en we kijken concreet hoe je
dossiers kan behandelen. Een praktijkdag geeft je de mogelijkheid om werkenderwijs meer theorie en tips en trucs te vergaren, nodig om verder te komen in je
dossiers: praktisch en toegankelijk.






we bespreken jouw dossiers;
we inventariseren jouw wensen, mogelijkheden en prioriteiten;
we beoordelen de juridische positie in de dossiers;
we vullen de kennis aan met de actualiteit;
een praktijkdag is erg intensief en duurt daarom maximaal 6 uur.

Wat krijg ik dan?
Maatwerk en een doorbraak of volgende stap in jouw dossiers. Maar ook: meer
kennis voor de dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag met iemand die complexe
juridische materie elke dag vertaalt naar een praktische aanpak. Je krijgt heel veel
praktische tips en trucs. Deze inhoudelijke én praktische kennis kan je ook weer in
andere dossiers toepassen. Bij illegaal grondgebruik draait alles om de feiten en dus
moet je weten welke feiten er toe doen. We gaan – als het even kan – ook naar
buiten, om dossiers “in het echt” te bekijken, voor zover nodig. Een praktijkdag is
geen hoorcollege. We werken in kleine groepen, bij voorkeur niet groter dan 20
mensen, opdat iedereen mee kan doen: rustig achterover leunen is er niet bij.
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Liever eerst nog wat meer
informatie?
Dat kan.
Mail Liesbeth op:
info@vanleijenoverheidsrecht.nl
of bel 073 747 04 03.

Hoe werkt het?
— Neem behalve deze folder ook kennis
van mijn algemene voorwaarden.
— Vul het aanvraagformulier in op de
website en ik stuur je een
opdrachtbevestiging terug.
— We plannen een datum.
— Je stelt de dossiers samen en mailt mij
die toe (per post mag ook, maar ik heb
liever alles digitaal). Ook krijg ik van jou
alle brandende vragen die momenteel
bij jouw organisatie leven.
— Ik ga alles bestuderen en maak alvast
notities en neem de kennis, nodig voor je
organisatie, mee.
— Ik kom bij jou in de organisatie op bezoek
voor de praktijkdag.
— Je betaalt de factuur.

Vaste prijs, meteen resultaat
— Een praktijkdag kost € 2.850, geen BTW
nodig, maximaal 20 personen.
— Dit is een vaste prijs en inclusief reistijd,
dossierstudie, voorbereiding,
studiemateriaal, enz.
— De Van Leijen Academie brengt je verder
geen kantoor- of reiskosten in rekening.
— Studiemateriaal wordt ter plekke
uitgedeeld, op een USB stick, inclusief
één exemplaar van het boek Illegaal
grondgebruik en ruimte. Méér
exemplaren zijn verkrijgbaar à € 49,00
per stuk.
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