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Jurisprudentie abonnement

LEIDT OP, ADVISEERT EN INSPIREERT

Rechtsontwikkelingen bijhouden
Elke week verschijnt er wel jurisprudentie over waterrecht. Als 
waterschap wil je (en moet je) bijblijven met de ontwikkelingen. 
Zeker nu er in het bestuursrecht regelmatig nieuwe piketpalen 
worden geslagen voor de Raad van State. Bijvoorbeeld over het 
evenredigheidsbeginsel (‘Harderwijk’). Ook de Hoge Raad wijst 
soms arresten die voor waterschappen belangrijk zijn. 
Bijvoorbeeld over vastgoed (‘Didam’). 

Elk kwartaal worden bijgepraat
Onze specialisten houden de rechtspraak goed bij en geven elke 
drie maanden een webinar over de actualiteiten. Voor 
waterschappen zijn veel rechtsonderwerpen van belang. Van 
waterrecht tot vastgoed en van aansprakelijkheid tot 
aanbesteding. De focus ligt op het waterrecht zelf, maar sowieso 
komen de belangrijkste uitspraken of arresten voorbij. Op die 
manier houd jij zelf je kennis goed op orde en is jouw organisatie 
meteen up-to-date. 

Wie geven de webinars?
Vanwege de veelheid aan onderwerpen zetten we meerdere 
specialisten in. Dit zijn docenten uit de waterpraktijk, zoals u van 
Waterschapsland gewend bent. Soms schuift er nog een 
gastdocent aan, bijvoorbeeld uit de advocatuur. 

Praktische informatie
Frequentie: 4 keer per jaar
Duur: 2 uur online
Kosten: €2.500,- per jaar per waterschap  
(dus niet per academie), waarvoor een onbeperkt aantal 
medewerkers per waterschap deel mogen nemen. 

Direct contact opnemen? Mail dan naar:

info@waterschapsland.nl
segment@segment.nl

Voor meer informatie of om je aan te
melden kun je terecht op onze websites:

www.waterschapsland.nl 
www.segment.nl

Meer weten? Scan de QR-code! 

Over Waterschapsland en Segment
Waterschapsland en opleidingsinstituut Segment hebben de 
handen ineengeslagen voor een compleet juridisch 
cursusprogramma voor professionals in de waterschapswereld. 

Waterschapsland is de enige opleider in Nederland die zicht 
uitsluitend richt op de waterschapswereld. Met een klein team 
van professionals leveren zij unieke en concrete leerinterventies 
voor medewerkers binnen de waterschappen. 

Segment geeft al meer dan 25 jaar opleidingen, trainingen en 
cursussen aan vrijwel alle gemeenten, de rijksoverheid, de 
waterschappen en andere publieke organisaties. Klanten 
waarderen  Segment al jaren om de kwalitatieve scholingen en 
de persoonlijke benadering. Segment draagt 
zorg voor de backoffice en organisatie van
alle cursussen in de open inschrijving 
en in company. 


