Gratis proefsessie Jurisprudentie waterrecht

Waterschappers loggen gratis in voor proefsessie
‘Jurisprudentie waterrecht’ op 8 december!

Praktische informatie
Jurisprudentie-abonnement (vanaf 2023)

Waterschapsland & Segment starten in 2023 met een
jurisprudentie-abonnement voor waterschappen. Elk kwartaal
worden de deelnemers in 2 uur tijd (online) bijgepraat over de
laatste jurisprudentie m.b.t. het waterrecht. Onze docenten zijn
zelf jarenlang werkzaam in de waterschapswereld en weten dus
waarover ze praten; het is echt de moeite waard! En het eerste
rondje geven we gratis weg!

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.
Aanmelden: via www.segment.nl

Waar en wanneer

Wie

Op donderdag 8 december 2022 om 15:00 uur kun je inloggen
via Teams. Rond 16:45 uur ronden we het af.

We werken deze proefsessie met drie docenten: Jasper van
Kempen (RWS), Mathijs Terwindt (Hoogheemraadschap van
Delfland) en Michiel de Groote (Waterschapsland). Aan de orde
komen de belangrijkste uitspraken over waterrecht, waaronder
het arrest van 5 mei 2022 van het HvJ EU (over de Kaderrichtlijn
Water en tijdelijke effecten op de waterkwaliteit).

Doelgroep: juristen en vergunningverleners bij waterschappen
(en eventueel andere overheden die met waterrecht te maken
hebben).

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 zich
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.

Aanmelden? Scan de QR-code!
Van tevoren aanmelden en tijdig inloggen
via Teams, waar de docenten een presentatie
zullen delen.
Voor de proefsessie zijn er geen kosten
verbonden aan deelname.

LEIDT OP, ADVISEERT EN INSPIREERT

