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Najaar 2022 
     
 

College Datum/tijden Onderwerp Zaal Docent(en) 

1 7 november 2022  Agora 5   
 10.00-12.00 uur Inleiding op leergang en casus  mr. Rob de Greef 

(Vrije Universiteit A’dam) 
 12.45-14.15 uur Pitch – presenteren ingebrachte casus uit 

uw eigen praktijk 
 mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
 14.30-16.30 uur Governance I: Legal governance; 

verbonden partijen 
 mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
2 14 november 2022  Agora 5  
 10.00-12.00 uur Financiële sturing  mr. Florian Theissen 

(PROOF Adviseurs te Rotterdam) 
 12.45-14.15 uur Governance II: Rollen en rolscheiding   dr. mr. Maarten Hageman 

(PROOF Adviseurs te Rotterdam) 

 14.30-15.30 uur Strategische positie van de ambtenaar   dr. mr. Maarten Hageman 
(voornoemd) 

  15.30-16.30 uur Casusbehandeling 
 

 dr. mr. Maarten Hageman 
(voornoemd) 

3 21 november 2022  Agora 5  
 10.00-12.00 uur Bevoegdheidstoedeling en 

bevoegdheidsverdeling  
 mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
 12.45-14.15 uur Wet gemeenschappelijke regelingen   mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
 14.30-15.30 uur Wet gemeenschappelijke regelingen  mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
 15.30-16.30 uur Wet gemeenschappelijke regelingen  mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
4 28 november 2022  Agora 5  
 10.00-12.00 uur Governance III: samenwerking  mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
 12.45-14.15 uur Casusbehandeling: hoe alle opgedane 

kennis toe te passen. 
 mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
 14.30-16.30 uur Casusbehandeling: hoe alle opgedane 

kennis toe te passen. 
 mr. Rob de Greef 

(voornoemd) 
 
Algemene informatie: 
De colleges vinden plaats op maandag, de netto cursustijd is 5,5 uur per college. Eventuele wijzigingen in de planning 
voorbehouden. 
 
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan ten minste drie van de vier 
bijeenkomsten heeft deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden. 
 
Het programma voor de bijeenkomsten zijn als volgt: 
09.30 – 10.00 uur: ontvangst met koffie, thee 
10.00 – 12.00 uur: aanvang programma  
12.00 – 12.45 uur: lunch 
12.45 – 14.15 uur: vervolg programma 
14.15 – 14.30 uur: pauze 
14.30 – 16.30 uur: vervolg programma  
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