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Professionalisering van de juridische functie in uw gemeente
Geachte dame, heer,
Op de gemeentejurist wordt steeds een groter en diverser beroep gedaan door decentralisatie van
belangrijke taken van het Rijk, de sterke ontwikkeling van veiligheidsbeleid en de organisatie en
besluitvorming in het sociaal domein. Daarnaast staat er een omvangrijke wetgevingsoperatie op het
gebied van het omgevingsrecht op stapel. Deze ontwikkelingen vragen ook op juridisch gebied grote
en langdurige inspanningen van gemeenten. Om daadkrachtig op deze ontwikkelingen in te kunnen
spelen, dienen gemeentejuristen te beschikken over up-to-date kennis, inzicht en vaardigheden.
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 BGJ 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 - 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.
De opleiding start medio september. De opleiding kent een huiswerkmethode met praktijkcasuïstiek en
wordt afgesloten met een examen. Daarmee biedt de BGJ een unieke kans aan u(w medewerkers)
voor verdere professionalisering. Afhankelijk van de op het moment van aanvang van de leergang
geldende coronamaatregelen zal de opleiding zodanig worden ingericht dat daaraan kan worden
voldaan en tegelijk een goede leergang kan worden neergezet. De SBG heeft intussen ruime ervaring
opgedaan met online onderwijs; de bijeenkomsten van de huidige leergang vinden momenteel plaats
in de Virtual Classroom.
Juristen kunnen zich ook inschrijven voor een BGJ-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 BGJ te mogen verwelkomen.
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