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NCOD en Interwerk ondersteunen de publieke sector door het leveren van sterke professionals, 
praktijkgerichte adviezen en het verzorgen van opleidingen. We werken vanuit acht verschillende 
vakgebieden:

• Digitalisering & Informatiemanagement

• Publiekszaken

• Human Resource Management

• Ruimtelijke Ontwikkeling

• Juridische Zaken & Omgevingsrecht

• Personeel, Salaris & Rechtspositie

• Financiën & Bedrijfsvoering

• Sociaal Domein (NCOD -Interwerk)

Bekijk ons filmpje ‘Ontmoet NCOD & 
Interwerk’ op Youtube

De Omgevingswet, de Privacywet, Agenda2020 (Digita-

lisering) en de nieuwe rechtspositie voor ambtenaren 

in 2021. In hoge snelheid komen veel ontwikkelingen 

op de lokale overheid af. Het tempo gaat omhoog: meer 

presteren in minder tijd, op de hoogte blijven van wat er 

allemaal speelt en burgers voldoende ruimte bieden. Deze 

verandering raakt iedereen. Iedere medewerker moet 

anticiperen op de ontwikkelingen die zich voordoen en 

klaar zijn voor de toekomst. Zij zijn immers bepalend voor 

het succes van de dienstverlening aan burgers, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties. 

Het biedt ook kansen. De ‘teams van de toekomst’ komen 

eraan: werken in wisselende bezetting, in meerdere teams, 

in een complexe omgeving,  werken voor zingeving & 

persoonlijke ontwikkeling, werken met digitalisering en 

werken als nieuwe generatie. Overal in Nederland zetten 

gemeenten hun ramen wijd open om het licht van innovatie 

en vernieuwing binnen te laten. Burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties trekken samen op met 

de lokale overheid om te bouwen aan een samenleving  

waarin het leven en werken goed is. 

In dit magazine gaan we in gesprek met inspirerende 

mensen uit de praktijk. Hoe zien zij de ontwikkelingen 

die op ons af komen? Voor elk vakgebied presenteren we 

verschillende basisopleidingen. Deze zijn aangevuld met 

verdiepende opleidingen en cursussen, die nauw aanslui- 

ten bij de laatste ontwikkelingen. NCOD Opleidingen biedt 

cursussen op een vastgestelde locatie (open aanbod), 

maar we zijn ook ijzersterk in de vertaling daarvan naar 

maatwerk in huis.

In deze hectische tijd verandert NCOD Opleidingen 

met u mee. We voorzien u graag van actuele informatie 

met praktische opleidingen. Zo kunt u zich optimaal 

richten op wat belangrijk voor u is: de dienstverlening 

aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Bent u klaar voor de nieuwe overheid? 

Luud van Gendt 

NCOD Opleidingen

06 – 13011458

luudvangendt@ncod.nl 
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OVER ONZE 

OPLEIDINGEN

NCOD opleidingen verzorgt inspirerende trainingen, opleidingen en diplomatrajecten. We delen onze kennis en 

vaardigheden uit de praktijk. De docenten zijn dagelijks actief in het vakgebied en hebben actuele kennis.  Ze spreken 

de taal van het vakgebied. NCOD opleidingen draagt zo bij aan optimale dienstverlening voor de burgers. NCOD is 

dé opleider voor de publieke sector met cursussen in de open inschrijving of in-huis op maat (ofwel in-company). 

InterviewOpleidingen

NCOD | ONTWIKKELKOMPAS
START MET HET BEPALEN VAN UW UITGANGSPOSITIE IN HET MIDDEN VAN HET KOMPAS.

Beantwoord de volgende vragen:

1. Na het volgen van het leertraject ben ik (beter) in staat om: 

2. Concreet ziet u mij dan anders doen/het effect op mij is: 

3. Het resultaat voor mijn omgeving is:

Formuleer in overleg met je leidinggevende een leervraag en selecteer een opleiding. Kijk op opleidingen.ncod.nl
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Opleidingen

Onze opleidingen zijn praktisch, interactief en duurzaam. We verbinden leren altijd met de praktijk en willen dat 

onze cursisten het geleerde ook daadwerkelijk snel kunnen toepassen. We activeren onze cursisten voor hun eigen 

ontwikkeling en integreren op een unieke manier de competenties, vaardigheden en vakkennis in onze trainingen en 

opleidingen. NCOD opleidingen doet alles voor een optimale leerervaring.

Het NUT© Principe van NCOD 

NCOD Opleidingen denkt niet in ‘leermomenten’ maar in ‘leerprocessen’. We werken volgens het uitgangspunt: 70-20-

10 van Charles Jennings. Mensen leren 70% door te doen tijdens hun werk, 20% door feedback van en intervisie met 

collega’s en 10% door middel van het formele leren (college, training of workshop). 

NCOD heeft dit vertaald in het NUT© principe. Dit ziet er als volgt uit: 

Nadenken vóór de training. NCOD daagt de deelnemer uit om zich in de weken voor de training al te 

verdiepen in zijn leervraag door gesprekken met de manager en collega’s, voorbereidende opdrachten, het 

opvragen van feedback en/of het verzamelen van praktijkcases.

Uitproberen in de training. Veel oefenen en constructieve feedback krijgen staan altijd centraal in onze 

trainingen. Een belangrijk onderdeel van de training is ook dat de deelnemer zijn oorspronkelijke leervraag 

vertaalt naar acties en resultaten in de praktijk ná de training.

Toepassen in de praktijk. De deelnemer voert acties uit, zoekt ondersteuning bij de manager en collega’s, 

en vraagt regelmatig om feedback. 

Op maat én in-huis

NCOD Opleidingen leidt op via open inschrijving, op maat én in-huis (ofwel in-company) of in de regio. De professionele 

opleiders van NCOD komen graag bij u langs om een in huis opleiding te verzorgen. Het biedt prijsvoordeel in vergelijking 

met open inschrijving. U betaalt geen reistijd en reiskosten voor uw medewerkers en krijgt wél de kwaliteit die u graag wilt. 

Ons In-huis en open aanbod richten we vraaggestuurd in: de opleidingsbehoeften vanuit de organisatie en deelnemers zijn 

leidend. In dit magazine vindt u ook een aantal opleidingen die we in-huis op maat leveren. Het gehele overzicht is te vinden 

op opleidingen.ncod.nl. 
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regelgeving. Het is de uitdaging om daar steeds weer een 

boeiend verhaal van te maken. Door het delen van mijn 

ervaringen gaat de wet- en regelgeving leven en begrijpen 

de cursisten al snel waar de artikelen voor staan. Ik deel 

met plezier mijn kennis en ervaringen, en leg de nadruk op 

het feit dat het voltrekken van een huwelijk een vak is. Een 

prachtig vak!

Ik weet dat de dag geslaagd is als de deelnemers aan het 

einde van de dag glunderend de deur uit lopen. Glunderend 

neem ook ik de trein weer terug naar huis. Mijn missie is 

weer geslaagd.

Andréa Schipper is begonnen als medewerker burgerzaken in 

Amsterdam West, waarna ze doorgroeide naar seniormedewerker 

burgerzaken in Amsterdam Centrum. Twaalf jaar lang heeft ze 

voor de gemeente Amsterdam gewerkt bij zowel de front- als de 

backoffice. Ze is momenteel Babs in de gemeente Leusden en heeft 
het Trouwbureau Amsterdam opgezet. Andréa geeft haar kennis 

daarnaast graag door als docent bij NCOD Opleidingen. 

Publieksacademie MBO4 locatie Apeldoorn

Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 

september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/

MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens 

voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie 

jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het 

examen is behaald. Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt 

afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om 

te komen tot een hogere werkkwaliteit en aantoonbaar 

gekwalificeerde medewerkers. U heeft de mogelijkheid 
om een module te volgen voor één enkele taak of voor een 

combinatie van taken.

Docenten: diversen 

Datum: de modules worden het hele jaar gegeven.  

Op opleidingen.ncod.nl vindt u de precieze prijzen en 

datums per module. 

Prijs: variërend tussen de €250,- en €1250,- (verschilt per 

module)

Publieksacademie MBO4 locatie Zaandam

Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 

september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/

MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens 

voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie 

jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het 

examen is behaald. Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt 

afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om 

te komen tot een hogere werkkwaliteit en aantoonbaar 

gekwalificeerde medewerkers. U heeft de mogelijkheid 
om een module te volgen voor één enkele taak of voor een 

combinatie van taken.

Docenten: Diversen 

Datum: de modules worden het hele jaar gegeven.  

Op opleidingen.ncod.nl vindt u de precieze prijzen en 

datums per module. 

Prijs: variërend tussen de €250,- en €1250,-  

(verschilt per module)

Basis trouwambtenaar

De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is 

het visitekaartje van uw gemeente. Voor het bruidspaar en 

hun gasten moet de huwelijksvoltrekking een onvergetelijk 

moment zijn. Van u als trouwambtenaar wordt tegenwoor-

dig veel verwacht: een goede dosis humor en een stijlvolle 

ceremonie. Tegelijkertijd moet alles aan de juridische re-

gels voldoen. De training voor trouwambtenaren haakt aan 

bij de wensen van bruidsparen.

Docent: Andréa Schipper 

Datum: 13 april 2018  

Prijs: € 330,- 

Actualiteitencollege Burgerzaken

Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van 

zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. 

Het gehele vakgebied komt aan de orde voor zover er 

nieuwe ontwikkelingen zijn. We behandelen onderwerpen 

die het afgelopen jaar aandacht hebben gekregen, maar 

ook zaken die in de nabije toekomst belangrijker worden. 

Burgerzaken breed, van uittreksels, rijbewijzen tot nieuwe 

wetgeving van o.a. RWN, de modernisering van de GBA/

BRP, Wet Elektronische dienstverlenging en jurisprudentie.

Docent: Gerrit van Laar, Denise Versluis 

Deze cursus kan bij u op maat in-huis gegeven worden. 

Meer informatie over prijzen en datums is op aanvraag.

Privacyfunctionaris

Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking 

getreden. Is uw gemeente hierop voorbereid? Kunt u 

boetes voorkomen? Heeft u al geïnventariseerd welke 

privacygevoelige gegevensverwerkingen er zijn? Zijn de 

beveiligingsmaatregelen op orde? Wie heeft daarover de 

regie? Met de overdracht van taken aan de gemeenten, in 

het kader van de decentralisatie, beschikt de gemeente over 

veel gevoelige informatie van burgers. Hoogste tijd dus om te 

zorgen dat er deskundigheid in huis is. NCOD biedt u een op 

de actualiteit gerichte, boeiende opleiding om medewerkers 

van gemeenten deskundig te maken als privacyfunctionaris.

Docent: Corrie Ebbers 

Datums: 20 maart, 3, 17 april, 8, 22 mei, 5, 19 en 26 juni 2018 

Prijs: € 3.500,-

OPLEIDINGEN PUBLIEKSZAKEN
EXCELLENTE DIENSTVERLENING

Het is nog donker als ik thuis de deur uit stap om de trein 

naar Utrecht te nemen. Ik mag vandaag weer een groep 

beginnende trouwambtenaren alles over het vak vertellen. 

Het vak dat zó populair is dat de laatste maanden onze 

trainingen volledig volgeboekt zijn. 

De trouwambtenaar staat vooral door BN’ers enorm in de 

belangstelling en daar pikken we allemaal een graantje 

van mee. Ik weet dat ook vandaag de cursus weer volledig 

volgeboekt is met 12 deelnemers. Een mooi aantal om alles 

goed te kunnen behandelen en voor iedereen persoonlijk 

aandacht te kunnen hebben.

Ik ben ruim een uur voor aanvang in vergadercentrum 

Domstad, zo kan ik rustig opstarten. Ik heb de namen van 

de deelnemers maar verder heb ik geen flauw idee wat 

voor personen er aan zullen schuiven. Feitelijk heb ik 12 

blind dates vandaag!

Een nieuwe uitstraling van de trouwambtenaar 

Terwijl ik alles heb opgestart en klaargelegd druppelen 

de deelnemers binnen. Iedereen met zijn of haar eigen 

verhaal. Binnen no time is iedereen in gesprek. Ze heb-

ben allemaal hetzelfde doel: trouwambtenaar worden. 

Vandaag heb ik maar liefst 4 mannen in de 

groep, dat is veel, want trouwambtenaren zijn 

toch voornamelijk vrouwen. Terwijl vroeger de 

trouwambtenaar altijd een man was, mees-

tal een oude grijze heer wel te verstaan. Dat 

imago leeft nog steeds: oud, grijs en stoffig. 
Juist deze training draagt bij aan een nieuwe 

uitstraling van de trouwambtenaar. Trouw-

en anno nu, daar gaat het om.Als ik eenmaal 

van wal steek met mijn verhaal is 

er geen houden meer aan. 

De training wordt vooral 

in beslag genomen 

door wet- en 

Ze hebben allemaal hetzelfde doel:  

trouwambtenaar worden

OVER DE AUTEUR

Cursist Jacques van der Vlies (Baarn):  

“Bedankt voor de heerlijke dag van gisteren! 

Uit eigen ervaring weet ik wat het is om een 

dag lang een groep bezig te houden. Dat heb 

je op inspirerende, humorvolle en relaxte wijze 

weten te doen! Mijn  complimenten! Het is zoals 

je zelf al voorspelde: ik heb er nog meer zin in 

gekregen om als Babs aan de slag te gaan! Ik 

zie de ceremonie (en de voorbereiding daarop) 

met mijn dochter en haar vriend (en hun 

kinderen) al helemaal voor me! En ik hoop dat 

ik na mijn onderwijsloopbaan als ‘oude, grijze 

man’ nog even de kans krijg om met dit leuke 

vak aan de slag te kunnen gaan.”

Publiekszaken Publiekszaken

6 7Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen we u 
graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.
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handhaving en toezicht en door het gedogen van afwijkin-

gen en tekortschietende vergunningverlening. - Dit betreft 

een tweedaagse cursus.

Docent: Joep Thönissen 

Datums: 13 juni en 11 juli 2018 

Prijs: € 1.250,-

Schaarse vergunningen

Veel gemeenten maximeren op grond van bijvoorbeeld open-

bare orde en veiligheid of volksgezondheid het verlenen van 

bepaalde vergunningen. Denk aan vergunningen voor een 

coffeeshop, seksinrichting, (markt)standplaats, parkeren of 

organisatie van een evenement. Bij de verdeling van publieke 

rechten, zoals vergunningen, moet de overheid transparantie 

bieden om mededinging mogelijk te maken, indien er meer 

gegadigden zijn dan rechten. Volgens een bestendige lijn 

in de rechtsspraak moeten overheden schaarse vergunnin-

gen op een transparante wijze aanbieden, zodat potentiële 

gegadigden gelijke kansen krijgen. Om deze gelijke kansen 

te geven, moet de overheid voorafgaand aan de aanvraag-

procedure duidelijkheid geven over de verdelingsprocedure, 

de aanvraagprocedure en toe te passen criteria. De overheid 

moet deze gegevens openbaar maken in een medium dat 

voor alle gegadigden toegankelijk is.

Docent: Marloes van Kalsbeek 

Datum: september 2018 

Prijs: € 225,-

Workshop beschikkingen

Jaarlijks worden er binnen de (gemeentelijke) overheid 

vele besluiten genomen op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Veel van die besluiten zijn aan te 

merken als beschikkingen. Men kan hierbij denken aan 

vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, subsidies,  
belastingaanslagen etc. Bij het opstellen van een juridisch 

correcte en begrijpelijke beschikking komt heel wat kijken. 

Tijdens de workshop beschikkingen doorlopen we de ver-

schillende fasen van het proces en worden tal van tips en 

trucs aangereikt om uw vaardigheden te vergroten.

Docent: Harm Jacobs 

Datum: 23 mei 2018 

Prijs: € 400,-

Algemene wet bestuursrecht (Awb) basis

Drank- en Horecawet en Bibob

Tijdens deze cursus bespreken we verschillende aspecten 

rondom Bibob: geschiedenis van de Wet Bibob en de 

uitgangspunten, artikel 3 van de Wet Bibob als centrum 

van de wet, taak van het RIEC en het Landelijke bureau 

Bibob; gemeentelijk Bibob-beleid, gemeentelijk Bibob-

onderzoek (gebruik Bibob-formulier, brongebruik, 

bijlagen, balanslezen / lezen van financiële stukken), 
adviesaanvraag bij het Landelijke Bureau Bibob, het 

advies van het Landelijk Bureau Bibob en het belang 

van geheimhouding. Een praktische en zeer inspirerende 

cursusdag.

Docent: Marloes van Kalsbeek 

Datums: 22 en 29 maart 2018 

Prijs: € 495,-

Smart-in-Control in het buitengebied Masterclass

De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat prominent 

in de belangstelling. De verweving van onder- en boven-

wereld is vaak economisch gedreven en kent veel verschil-

lende verschijningsvormen, locaties en netwerken. Vrijwel 

altijd is het de gemeentelijke overheid die geconfronteerd 

wordt met uitwassen en wordt aangesproken op bestrijding 

en voorkoming. De regierol van gemeenten bij bestrijding 

van onveiligheid in het buitengebied is echter verzwakt. Dit 

is te verklaren door langdurige gebrekkige handhaving en 

toezicht en door het gedogen van afwijkingen en tekort- 

schietende vergunningverlening.

Docent: Joep Thönissen 

Datum: 6 september 2018 

Prijs: € 750,-

Smart-in-Control in het buitengebied – Tweedaagse cursus

De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat pro- 

minent in de belangstelling. De verweving van onder- en 

bovenwereld is vaak economisch gedreven en kent veel 

verschillende verschijningsvormen, locaties en netwerken. 

Vrijwel altijd is het de gemeentelijke overheid die gecon-

fronteerd wordt met uitwassen en wordt aangesproken op 

bestrijding en voorkoming. De regierol van gemeenten bij 

bestrijding van onveiligheid in het buitengebied is echter 

verzwakt. Dit is te verklaren door langdurige gebrekkige 

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen we u 
graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

Vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheids-

opdrachten of aanbestedingen. Voor criminelen zijn 

het ideale wegen om geld wit te wassen of criminele 

activiteiten te ondernemen. Denk aan een café als 

dekmantel. Via de bevoegdheden van de Wet BIBOB kan 

een gemeente hier onderzoek naar (laten) instellen. Hoe 

kunnen we onze antenne aanzetten? 

Criminelen kunnen niet uitsluitend onder de radar blijven 

als ze hun activiteiten willen ontplooien. Ze hebben de 

‘bovenwereld’ nodig. De commissie Van TRAA constateerde 

dat criminelen meer dan eens misbruik maakten 

van vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten 

en aanbestedingen. De Wet Bibob (Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is 

vervolgens in 2003 in werking getreden. Deze wet is een 

belangrijk instrument in uw gereedschapskist. 

Onbedoeld de onderwereld faciliteren

In de strijd tegen ondermijning moeten we onze antenne 

aanzetten. Er zijn ambtenaren die onbedoeld de 

onderwereld faciliteren door te weinig kritisch door te 

vragen. Bijvoorbeeld tijdens de intake van een vergunning- 

of subsidieaanvraag. Het zou goed zijn om gemeenten 

meer te trainen in het gemeentelijke vooronderzoek. Het 

kan ook zijn dat een lokale bestuurder minder kritisch 

bestuurt. Maatschappelijke belangen kunnen immers 

groot zijn. Helaas maken criminelen gebruik van deze 

situaties. Maar ondermijning gaat veel verder. Denk 

aan mensenhandel. Wijkteams kunnen contact hebben 

met een slachtoffer van mensenhandel, terwijl er een 

vergunning binnenkomt voor een seksinrichting waar 

hetzelfde slachtoffer werkzaam is. 

Elkaars ogen en oren zijn

Als u weet hoe de lijntjes lopen in uw eigen organisatie 

kunt u voor elkaar de signaalfunctie hebben. Basiskennis 

is cruciaal. Waarvoor geeft de gemeente vergunningen 

en subsidies? Hoeveel vastgoedtransacties doet de 

gemeente? Kunt u gemakkelijk vinden aan wie ze 

grond verkoopt?  Elkaars ogen en oren zijn binnen een 

organisatie is niet makkelijk. Tussen organisaties is dat 

nog moeilijker. U mag ook veel informatie simpelweg niet 

delen. De uitdaging is om kennis te bundelen en beter 

samen te werken. Zet uw antenne aan! Samen staan we 

sterker in de strijd tegen ondermijning. 

Juridische zaken & omgevingsrecht

Integriteit: 

    zet je antenne aan

De Wet Bibob is een belangrijk instrument in de strijd tegen 

ondermijning. Op dit moment gebruiken de meeste gemeentes 

BIBOB alleen bij de horeca. Toepassing van de BIBOB is 

niet verplicht, maar een bevoegdheid. De RIEC’s (regionale 

informatie en expertise centra) en het Landelijke bureau Bibob 

ondersteunen en adviseren bij de toepassing van de Wet Bibob. 

Schakel ook gerust externe deskundigen in die u vertrouwt. Zij 

kijken fris tegen een zaak aan, en kunnen uw medewerkers ook 

helpen en trainen om belangrijke signalen op te vangen. U kunt 

de gehele wet bekijken op wetten.overheid.nl.

OPLEIDINGEN JURIDISCHE  
ZAKEN & OMGEVINGSRECHT
REGELS ZIJN REGELS, MAAR NIET ALTIJD

Juridische zaken & omgevingsrecht

9

Marloes van Kalsbeek is een 

ervaren beleidsjurist binnen 

het bestuursrecht. Ze heeft 
ruim dertig jaar ervaring in 

het adviseren van bestuurders 

en hen vertegenwoordigen in 

bestuursrechtelijke procedures. 

Haar werkveld bevat 

diverse juridische (beleids)

vraagstukken binnen het 

OVER DE AUTEUR
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Jan Willem: “Docent-zijn is meer dan voor de klas staan. 

Het leukste is de interactie met studenten. Je ziet jonge 

mensen uitgroeien tot professionals met een visie op hun 

vak. Het is mooi als je kunt samenwerken met de praktijk. 

Niet alleen uit een boek doceren, maar ook de praktijk in de 

klas halen. NCOD en CHE HRM werken al een aantal jaren 

samen. Zolang ik hier werk zoemt de naam van NCOD door 

de gangen.”

Frisse blik en nieuwsgierige vragen

Jaap: “Het participeren in de eindexamengesprekken 

voelt voor mij iedere keer weer als een voorrecht. De 

gesprekken over afstudeeronderzoeken, de leerervaringen 

en wensen voor de toekomst. Een dergelijke rol zou ik 

iedere HRM-er aanraden. Het kost relatief weinig tijd en 

het levert inspiratie en nieuwe ideeën op. Binnen NCOD 

HRM begeleiden we jaarlijkse ook meerdere stagiairs en 

afstudeerders. We vinden het belangrijk om jonge mensen 

goede ontwikkelplekken te bieden en we leren van hun frisse 

blik en nieuwsgierige vragen.”

Een gezamenlijke eindassessment

Jan Willem: “Vier jaar geleden hebben wij een eindas-

sessment ontwikkeld om gezamenlijk vierdejaars studenten 

te beoordelen op hun visie op het vak. Dat was een joint ven-

ture. Voor NCOD is het een soort campusrecruitment, voor 

ons is het mooi om in de praktijk te beoordelen hoe goed 

onze studenten een eigen visie hebben ontwikkeld. En NCOD 

kan de toppers benaderen. Een quick-win. De studenten vin-

den het vaak spannend. Ze zitten in een vreemde context. Je 

moet je visie verdedigen tegenover een senior HR-profes-

sional die je niet kent. Studenten geven terug dat het goed is 

om doorgevraagd te worden door mensen die ze niet kennen, 

dat gebeurt bij het afstuderen ook.”

Jaap: “De jaarlijkse assessmentdagen met alle vierde-

jaarsstudenten bij ons op kantoor zijn uitgegroeid tot een van 

de mooiste uitingen van de samenwerking met CHE HRM. 

Samen met mijn collega’s kijk ik jaarlijks uit naar deze dag. 

We genieten van de visiedocumenten, de gesprekken en zijn 

positief verrast over het niveau van studenten.”

Samenwerkingspartner

Jan Willem: “Ik vind de hands-on mentaliteit van NCOD 

prettig. Lekker praktisch en tactisch samenwerken. Ik vind 

het heel erg leuk hoe NCOD ons ook echt als partner ziet 

om samen mooie dingen te maken. We hebben behoefte 

aan professionals, dan is het fijn als je dichtbij de bron 
staat. NCOD is een partner waar we intensief en graag mee 

samenwerken.”

Jaap: “De samenwerking is voor ons als bedrijf heel 

waardevol en inspirerend. We werken mee aan de ontwik-

keling van sterke HRM-professionals. Samen ontwikkelen 

we mooie concepten die beide organisaties verrijken. De 

komende jaren gaan we onze krachten verder bundelen door 

ook samen leergangen aan te bieden voor ervaren HRM-ers.”

Na het succes van de samenwerking op het gebied van HRM, 

is ook de opleiding Bedrijfskunde gestart met gezamenlijke 

assessments in samenwerking met NCOD Financiën en 

Bedrijfsvoering.
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Jan Willem Nuis (links op de foto) is docent, onderzoeker en opleidingscoördinator bij de HRM-opleiding op de 

Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Jaap Donker (rechts op de foto) is directielid en senior adviseur bij NCOD HRM. 

Samen ontwikkelden ze een eindassessment voor de HRM-studenten.

Voeren van lastige personeelsgesprekken

Soms zijn personeelsgesprekken lastiger dan normaal. Een 

niet-functionerende medewerker, een slechte beoordeling, 

slecht nieuws. Het is prettig om te weten hoe u een 

dergelijk gesprek opbouwt en voert en welke technieken u 

kunnen helpen om het gesprek beter te laten verlopen. 

Docent: Joël Mooij 

Datum: 30 mei 2018 

Prijs: € 495,-

Strategisch HRM-beleid ontwikkelen

Strategisch HRM-beleid ontwikkelen? Graag! Maar hoe? 

In deze cursus leert u hoe u strategisch HRM-beleid 

ontwikkelt.

HRM-beleid is strategisch wanneer het in lijn is met de 

organisatiestrategie (verticale integratie) en de HR-instru-

menten onderling op elkaar zijn afgestemd (horizontale 

integratie). Is dit het geval? En is er een directe relatie 

tussen de organisatie- en HRM-strategie? Dan zijn de HR-

instrumenten ondersteunend aan de organisatiestrategie. 

De kracht van deze benadering en het implementeren van 

een HR-cyclus, is dat het een raamwerk biedt om te sturen 

op de prestaties van uw medewerkers om zo de strategie 

van de organisatie te verwezenlijken.

Docent: Joël Mooij 

Datum: 22 mei 2018 

Prijs: € 495,-

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen we 
u graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

Opleidingen

OPLEIDINGEN HUMAN  
RESOURCE MANAGEMENT
UW HRM, ONS TALENT

‘Het is mooi als je kunt 
samenwerken met de praktijk’

Het goede gesprek

Steeds meer organisaties beseffen dat de traditionele 

HR-cyclusgesprekken met SMART-plannen en beoor-

delings-scores niet resulteren in meer bevlogenheid en 

betrokkenheid bij medewerkers. Veiligheid, vertrouwen, 

inspiratie en motivatie creëert u door regelmatig persoon-

lijke gesprekken te hebben. In deze training leert u welke 

basishouding van belang is, hoe u echt kunt afstemmen op 

de behoeftes van uw medewerkers en met welke gesprek-

stechnieken u iemand in zijn of haar kracht kunt zetten.

Docent: Joël Mooij  

Datum: 9 mei 2018 

Prijs: € 495,-

Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke herindeling vindt om uiteenlopende redenen 

plaats. De meest voorkomende zijn: het versterken van de 

bestuurlijke aanpak van maatschappelijke problemen, het 

vergroten van de bestuurskracht, de professionalisering 

van ambtelijke organisaties, reductie van gemeentelijke 

samenwerkingsvormen, verminderen van de kwetsbaar-

heid van ambtelijke organisaties, verbeteren van dienst-

verlening aan burgers, bedrijven en instellingen en het 

behalen van efficiency-voordelen. In deze korte cursus 
informeren wij u op hoofdlijnen over het proces van 

gemeentelijke herindeling én hoort u over ervaringen uit 

de dagelijkse praktijk.

Docent: Nico van den Berg  

Datum: 9 mei 2018 

Prijs: € 250,-

‘Veiligheid, vertrouwen, inspiratie en motivatie creëert u 

door regelmatig persoonlijke gesprekken te hebben’

Human Resource ManagementHuman Resource Management
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Arjan Slager (34) werkte vanaf zijn 19e in de horeca-

sector, maar de onregelmatigheid was op den duur 

niets meer voor hem. Bij NCOD Opleidingen volgde 

hij de basiscursus salarisadministrateur. Hij is nu 

werkzaam als financieel medewerker en medewerker 
salarisadministratie bij gemeente Eemsmond.

Vanwaar de switch van horeca naar 
salarisadministratie?
“De horeca is een hartstikke mooi vakgebied, maar je 

werkt vaak ‘s avonds en in de weekenden. Alleen al als 

je kijkt hoeveel uur je slaapt en hoeveel lange dagen je 

maakt. Om dat tot je pensioen te doen, was niets voor 

mij. Ik heb de hotelschool gedaan. Bedrijfseconomie en 

bedrijfsadministratie lagen mij toen wel. Ik ben ongeveer 

2,5 jaar geleden begonnen met een opleiding voor MBO 

Bedrijfsadministrateur. Ik dacht: we zien wel waar het 

schip strand.”

Hoe kwam je bij salarisadministratie uit?
“Bij de gemeente Eemsmond kon ik stage lopen. Daar 

ben ik begonnen op de financiële afdeling. Na een paar 
maanden kwam er een plek vrij bij de salarisadministratie. 

Ze kwamen handen te kort en ik zei: ‘Alles wat ik kan leren, 

wil ik graag doen.’ Vanaf 1 mei 2017 ben ik in dienst bij de 

gemeente. Ik werk nu 2 dagen bij de salarisadministratie 

en 3 dagen bij de financiële administratie: planning & 
control. Ik keek veel mee, maar de kennis had ik nog niet. 

De afdeling P&O zag de basiscursus salarisadministratie. 
Mijn collega zei: ‘Hé, dat is wel wat voor jou: een 

basiscursus gericht op overheid.’ Dat was een goede stap 

om mee te beginnen.”

Hoe verliep de opleiding?
“Het waren relaxte dagen. De opleiding was één dag in 

de week, in totaal zeven dagen. ‘s Ochtends legde docent 

Evert uit hoe het werkte, ‘s middags maakten we opgaves 

met de stof van de ochtend. Het mooie is: je zit de hele dag 

met een klein clubje. Je leert stap voor stap de basis van 

salarisadministratie. Je krijgt uitleg hoe je iets opzoekt 

in de CAR-UWO of hoe een bruto-netto berekening 

opgebouwd is. Er zijn genoeg personeelsleden die met 

vragen binnenkomen, na die cursus heb je daar ook zelf 

een beeld van. De andere cursisten zaten zowat allemaal 

al jaren in het vakgebied. In het begin dacht ik: waar gaan 

hun vragen allemaal over? Maar de docent begint heel 

rustig. Hij neemt overal de tijd voor, net zo lang tot je echt 

begrijpt waar het om gaat. Het is zelfs voor mensen die 

al langer in het vakgebied zitten een leuke opfriscursus.”
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Docent: Evert van den Brink 

Datum: 17, 24 en 31 mei 2018 

Prijs: € 975,-

Actualiteitencollege gemeenteraadsverkiezingen 

herindeling

Per 1 januari 2019 vindt in een aantal gemeenten een 

gemeentelijke herindeling plaats. Er worden in die 

gemeenten ook gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Als gevolg van deze verkiezingen komen veel raadsleden 

en wethouders niet terug in het nieuwe college. Ook 

treden burgemeesters af en wordt meestal eerst een 

waarnemend burgemeester benoemd. De beëdiging 

van de nieuwe raadsleden vindt pas plaats op de eerste 

of tweede werkdag na de herindeling. Hoe zit het in de 

tussentijd met de politieke verantwoordelijkheid? Krijgen 

bestuurders die aftreden ook na 1 januari tot de beëdiging 

doorbetaald? De situatie wijkt bij een gemeentelijke 

herindeling op een aantal punten af ten opzichte van de 

situatie bij reguliere verkiezingen. Met deze rechtspositie 

en arbeidsvoorwaarden krijgt u in de praktijk vaak weinig 

te maken, maar wanneer er een gemeentelijke herindeling 

is, moet u het wel weten.

Docent: Evert van den Brink 

Datum: 20 september 2018 

Prijs: € 225,-

Basiscursus gemeentelijke rechtspositie

In deze cursus van drie dagen wordt uitgebreid ingegaan 

op de algemene achtergronden van de wet- en regelgeving 

bij gemeenten en wordt ingezoomd op de belangrijkste 

hoofdstukken en onderwerpen uit de CAR-UWO. Kortom, 

een hele praktische cursus voor medewerkers met 

rechtspositie en arbeidsvoorwaarden in hun werkpakket.

Docent: Evert van den Brink 

Datum: 25 september, 2 en 9 oktober 2018 

Prijs: € 975,-

Het ambtenaarschap voorbij

Tijdens deze eendaagse training krijgt u een vooruitblik 

op de wijzigingen per 1 januari 2020 op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Onderwerpen die 

aan de orde komen zijn onder andere:

• Korte inleiding Burgerlijk Wetboek (Boek 7)

• De arbeidsovereenkomst

• De rol van het UWV

• De rol van de Kantonrechter

• De veranderingen in Beroep en Bezwaar

• CAR-UWO

Docent: Evert van den Brink 

Datum: 19 september 2018 

Prijs: € 225,-

 

Salarisadministrateur Lagere Overheid       

De functie van salarisadministrateur heeft zich in het af-

gelopen decennium sterk ontwikkeld. Door de steeds 

complexer wordende wet- en regelgeving en de toename 

van flexibele arbeidsvoorwaarden, wordt van de salarisad-

ministrateur steeds vaker een adviserende en voorlich-

tende taak naar zowel de medewerkers als het manage-

ment verwacht. Samen met HRM-medewerkers draagt de 

salarisadministrateur bij aan de ontwikkeling van de totale 

arbeidsvoorwaarden binnen de overheidswerkgever en 

adviseert over consequenties op het gebied van belastin-

gen, sociale verzekeringen en pensioenen.

Docent: Evert van den Brink 

Datum: 24 september, 1, 8, 15, 22, 29 okt en 5 nov 2018                                        

Prijs: € 2.150,-

Verdiepingscursus salarisadministrateur Lagere 

Overheid

Tijdens deze driedaagse opleiding gaan we in op 

complexe vraagstukken zoals afkeuring, ontslag, ontslag-

vergoedingen en de gegevensuitwisseling met de Belas-

tingdienst en het ABP.

• Dag 1: Ontslag, afkoopsommen en loonbeslag

• Dag 2: Samenloop arbeidsongeschiktheid en ontslag 

pensioenopbouw tijdens deze periode

• Dag 3: Loonaangiften, ambtsjubileum, WKR, auto van 

de zaak en private sector

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen we 
u graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

Opleidingen

OPLEIDINGEN PERSONEEL,  
SALARIS & RECHTSPOSITIE
FOUTLOOS, ELKE MAAND WEER

‘Hé, dat is wel wat voor jou: een 
basiscursus gericht op overheid’

Evert van den Brink: “Het grote voordeel 

van de kleine groepen waar we mee 

werken is de persoonlijke aandacht die 

je aan iedere deelnemer kunt geven. Je 

bent heel praktijkgericht bezig met je 

eigen vakgebied en daarnaast is er ruimte 

voor de deelnemers om zelf casuïstiek 

in te brengen. Op die manier leren de 

deelnemers ook van elkaar en houdt het 

mij als docent scherp.”

DOCENT AAN HET WOORD

Personeel, Salaris & RechtspositiePersoneel, Salaris & Rechtspositie
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DE OVERHEID MOET RADICAAL ANDERS GAAN DENKEN OVER 

INFORMATIEVRAAGSTUKKEN 

InterviewInterview Interview

informatievoorziening die u hierbij ondersteunt? Deze trai-

ning geeft u inzicht, perspectief en concrete handvatten.

Docent: Diversen 

Datum: september 2018 

Prijs: op aanvraag 

Collectiviseringsagenda: samen organiseren

‘Samen organiseren’ gaat de gemeentelijke informatievoor-

ziening drastisch veranderen. Wat betekent deze beweging 

voor u? Wanneer krijgt u ermee te maken? Hoe past u dit in 

uw informatiebeleid toe? In dagdeel 1 geven we u uitleg. We 

zorgen voor een inkijk in lopende trajecten zoals Gezamen- 

lijke Basisprocessen Inkomen (de eerste collectivisering van 

de agenda) en ondersteunen u praktisch. In dagdeel 2 heb-

ben we een toekomstwerkplaats voor u ingericht waar we 

u een rondleiding aanbieden langs innovatieve informatie- 

voorziening die aansluit op de Agenda 2020. Best practices 

die u inspireren en laten leren.

Docent: Peter Ruijters 

Datum: 10 oktober 2018 

Prijs: € 225,-

Ondernemersvriendelijke gemeente

Wordt de ondernemer in uw gemeente snel en efficiënt  
geholpen? Hoe staan het KCC, het digitaal ondernemersloket 

en de accountmanager bedrijven ervoor? NCOD organi-

seert samen met Stichting CLOK een trainingsaanbod voor 

gemeenten om een ondernemersvriendelijker gemeente te 

worden. Het richt zich op de competenties en vaardigheden 

die nodig zijn en legt de verbinding tussen het economisch 

krachtenveld, maatschappelijke belangen en dienstverlening.

Docent: Gert-Jan van Baal 

Datum: september 2018 

Prijs: op aanvraag 

Opleiding informatiemanagement                        

Gemeenten hebben diverse implementatie-opgaven: betere 

en meer digitale dienstverlening, efficiëntere bedrijfsvoering 
en de transformatie in het sociaal domein. Deze opgaven  

tijdig realiseren én optimaal (samen)werken is een com-

plexe uitdaging voor de informatievoorziening. Hoe zorgt u 

dat u als gemeente goede resultaten boekt? En wat is daar-

bij de rol van de informatiemanager? Tijdens de opleiding 

leert u hoe u sturing kunt geven aan de inrichting van het 

informatiemanagement in uw gemeente. De verschillende 

onderdelen uit het 9-vlaksmodel (Rik Maes c.s.) komen aan 

bod.

Docenten: Diversen 

Datum: september 2018 

Prijs: op aanvraag

Digitaliseringsagenda Slimmer Organiseren     

Slimmer werken door innovatie en digitalisering. Dat staat 

voorop in de digitaliseringsagenda 2020. Snellere en com-

pletere dienstverlening, meer gebruiksgemak, meer een-

voud, beter inzicht in prestaties: deze uitdagingen staan 

centraal. Wat is nu echt slim en haalbaar voor uw gemeente? 

Wat kunt u zelf doen en wat kunt u Samen Organiseren? 

Docent: Peter Ruijters 

Datum: 26 september 2018 

Prijs: € 225,-

Data-analyse

We verzamelen zelf steeds meer gegevens. Ook externe 

gegevens (open data, big data) staan tot onze beschik-

king. Hoe kunnen we deze gegevens benutten voor onze 

beleidsontwikkeling, dienstverlening, handhaving en  

andere informatiegestuurde diensten? Hoe kunt u gegevens 

ontsluiten? Wat doet een informatieanalist en wat doet een 

dataspecialist daarin? En hoe zorgt u voor een robuuste  

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen we 
u graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

Opleidingen

OPLEIDINGEN  
INFORMATIEMANAGEMENT  
& DIGITALISERING
APPARATEN EN SYSTEMEN ZIJN NIET GENOEG

Peter Ruijters is als adviseur, projectleider 

en interim manager dagelijks bezig met het 

inrichten en verbeteren van dienstverlening, 

bedrijfsvoering en informatievoorziening van 

gemeenten. Met zijn kennis en ervaring is hij 

in staat om complexe situaties te overzien, 

innovatie te stimuleren en breed gedragen 

oplossingen te bedenken én te realiseren.

Sander Bijvank kijkt met een frisse en inno-

vatieve blik naar vraagstukken op het gebied 

van digitalisering en informatiemanagement 

binnen het publieke domein. Hij is in staat 

om slimme oplossingen te bedenken en te 

implementeren en draagvlak te creëren door 

medewerkers enthousiast te maken.

OVER DE AUTEURS

Als gemeenten de waarde van de gegevens van hun burgers 

zouden kunnen verzilveren, heeft dat tegenwoordig zoveel 

commerciële waarde dat Nederland geen belasting meer 

hoeft te heffen.’ Dat was de conclusie van een rapport 

van accountantskantoor PwC een paar jaar geleden. 

Inmiddels is duidelijk dat datamanagement hét vraagstuk 

van de komende jaren is en er voor gemeenten een grote 

kans én opdracht ligt. Hoe kan de gemeente innoveren en 

haar data goed inzetten? 

De technologische ontwikkeling gaat hard en verandert 

denken en doen in het publieke domein.De inzet van 

blockchain, machine learning, big en smart data, virtual 

reality, kunstmatige intelligentie en robots gaat een grote 

impact hebben. Een belangrijke rol voor de gemeente 

hierin is het voeren van regie op ICT. Gemeenten moeten 

ervoor zorgen dat de informatievoorziening volledig, 

actueel en accuraat is, dat processen digitaal verlopen, 

de techniek betrouwbaar is en het systeem geen willekeur 

in de hand werkt.

 

Datagestuurd werken

De gemeente is een informatiehuis. Informatievoorziening 

staat steeds meer centraal in plaats van de uitvoering 

van taken door medewerkers. Datagestuurd werken gaat 

over het gebruik van interne en externe databronnen die 

na analyse nieuwe informatie bieden. Elke gemeente 

beschikt over enorme hoeveelheden data, meer dan 800 

verschillende gegevens per huishouden. En we kunnen met 

steeds geavanceerdere technieken deze data verwerken tot 

informatie. Die informatie kan bijvoorbeeld worden benut 

voor beleidsontwikkeling, dienstverlening en handhaving. 

Bij traditioneel datagestuurd werken maak je vaste criteria 

waarvan je data wilt onderzoeken. Als het bijvoorbeeld gaat 

over uitkeringsfraude haalde je tot voor kort iedere keer het 

net op met dezelfde mensen. Met nieuwe technologie als 

machine learning ontstaan dynamische risicoprofielen. 
Je krijgt iedere keer een meer relevante, preciezere oogst. 

Het systeem verbetert zijn eigen algoritme op basis van 

eerdere resultaten.

Gebrek aan kennis

We kunnen met de nieuwe technieken zoveel, maar 

benutten we de kansen wel? Op lokaal niveau is er vaak 

een gebrek aan kennis om de juiste discussie te kunnen 

voeren. In gesprek gaan om te kijken wat ontwikkelingen 

kunnen betekenen, en zorgen dat gemeenten van elkaar 

leren is het devies. Daarnaast is het cruciaal om te 

investeren in nieuwe medewerkers die deze ontwikkelingen 

begrijpen. Dit betekent een verschuiving van functies 

binnen de organisatie. Ook helpt het om met concrete kleine 

innovaties aan de slag te gaan. Nu al worden bijvoorbeeld 

drones ingezet om wietplantages in maïsvelden op te 

sporen en illegale bouw in beeld te krijgen.

Kansen

Als we de technologische ontwikkelingen goed inzetten 

dan biedt dit ontzettend veel kansen. Gelukkig wordt digita- 

lisering steeds minder gezien als een mogelijkheid om te 

besparen en steeds meer als investering in de toekomst. 

De overheid moet radicaal anders gaan denken over 

informatievraagstukken. Gebruik data voor het voeren van 

een preciezer beleid. Dat levert blijere burgers op, maar ook 

een efficiëntere en slimmere overheid.

Informatiemanagement & digitaliseringInformatiemanagement & digitalisering
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‘Slimmer werken door  

innovatie en digitalisering’ 
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Artikel Interview

proberen. Hier is, ook als gevolg van decentralisaties, 

meer ruimte voor. Ik zou vakgenoten willen oproepen 

om met elkaar te kijken, veel meer goede ervaringen te 

delen en dan die beweging in gang te zetten naar een 

nieuwe invulling van de controlfunctie.”

Marco: “Dat drijft mij ook in dit verhaal. Het moet 

groeien. Ik zeg weleens: ik ben te vroeg geboren. Als 

er vernieuwing en verbetering is, sta ik voorop en 

vooraan.”

tussen geld, beleid en prestaties. Borging is de 

kernkwaliteit van control. De control-functie moet 

meer samenwerken en zich veel meer verdiepen in 

informatiemanagement.” 

Marco: “Het is goed om samenwerking te 

bevorderen. Ook bij Het Nieuwe Werken en zelfsturende 

teams moet meer nadruk gelegd worden op: wat doen 

we allemaal, wat presteren we? Zo krijg je ook een stuk 

vergelijking en kun je met elkaar in gesprek gaan. Als 

we kunnen aantonen wat het oplevert, komen we als 

overheid ook beter uit de verf.”

Sheila: “Vanuit die control-functie moeten we gaan 

zoeken naar verbinding met verschillende disciplines 

en dat samenbrengen. Ik denk dat daar de meerwaarde 

zit van controllers. Je kunt verbinding mogelijk maken. 

We zijn gewend aan werken met deadlines en een 

proces volgen. Dat is een kwaliteit die je breder dan bij 

alleen financiën kunt inzetten. Je hebt nu de interne 
klant, maar ik zou het heel mooi vinden om veel meer 

opgavegericht te werken.”

De transformatie op gang brengen

Marco: “Ik denk dat het tussen de oren moet gebeuren. 

Proberen de gedachte op dezelfde lijn en in dezelfde 

richting te krijgen. Duidelijk vertellen dat geld belangrijk 

is, maar dat het niet ons doel is. De burger moet gehoord 

worden. We moeten erover blijven praten en mensen warm 

krijgen. Ik zie het begin van de verandering. De noodzaak 

en de vraag is er. Dan vind ik het leuk om daarin een rol 

te hebben en proberen mensen daarvoor warm te krijgen.”

Sheila: “Het begint bij bewustzijn. Voor mezelf 

heb ik nagedacht: wat is dan het eindbeeld? Tot ik me 

realiseerde dat dát juist de opgave is. Het gaat er juist 

om dat we met elkaar daarin gaan experimenteren en 

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen 
we u graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

De huidige invulling van control is gebaseerd op een 

klassiek rationale benadering van een organisatie. 

Wat is de nieuwe rol van de controler? Interim manager 

bedrijfsvoering & control  Sheila Chin en docent Marco 

Kramer gaan hier samen over in gesprek.

Sheila: “Financiële vraagstukken binnen de 

decentrale overheid zijn complexer geworden. In 

2007 de confrontatie met grote bezuinigingsopgaven, 

gevolgd door de ontwikkeling rondom het ruimtelijk 

domein en in 2015 de decentralisaties in het sociaal 

domein. De context waarin gemeenten opereren is erg 

veranderd. Hoe zie jij dat?”

Marco: “Er vindt een omslag plaats. De overheid 

bepaalt vaak wat er gebeurt voor de burger. 

Langzamerhand hoor ik hier en daar: “Burgers, wat 

voor problemen hebben jullie? Kunnen we dat voor 

jullie oplossen?” Dat is een hele andere manier van 

denken. Bij de decentrale overheid merk ik dat het veel 

om geld gaat. Er wordt veel in geld gedacht; terwijl ik 

denk: kijk eens naar de doelen en wat je daarvoor moet 

doen.”

Sheila: “Je bent ook niet alleen bezig met je eigen 

doelen, maar bijvoorbeeld ook met: hoe realiseer je 

samen met partners in het veld een transformatie in 

het sociaal domein? Het kost vaak een aantal jaren om 

zoiets op orde te krijgen. Terwijl je intussen te maken 

hebt met allemaal verschillende besturen die willen 

dat het zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk 

wordt uitgevoerd.”

Transformatie van control functie

Sheila: “Voor een grote gemeente ben ik betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van business control. 

Dan zie je dat het toch wel moeilijk is om dat goed 

geïmplementeerd te krijgen. Het stelt eisen aan je 

informatievoorziening: dit moet op een bepaald niveau 

zijn om andere soorten analyses te kunnen maken. 

Het vraagt ook andere competenties van mensen. 

Ik vind het  een uitdaging hoe we die transformatie 

gaan inzetten van control gericht op het verleden en 

de basis op orde, naar control gericht op toekomstige 

ontwikkelingen en innovatie.”

Marco: “Ik denk dat het tijd nodig heeft. Control 

is nergens formeel geregeld op hoger niveau. Er is 

behoefte een relatie te leggen tussen de 3 W-vragen. 

Dat vraagt nogal wat. Niet alleen kijken naar: wat kost 

het? Maar ook: wat doe ik ervoor en wat bereik ik ermee? 

Je ziet dat daar steeds meer aandacht aan besteed 

wordt, ook op Rijksniveau. Het is een andere manier van 

werken. Geld is belangrijk, maar staat niet op de eerste 

plaats. Het is een afgeleide van wat je doet. Doelen 

worden steeds belangrijker. Dat in beeld brengen is al 

heel lastig. Het meetbaar maken, het SMART maken is 

nog lastiger.”

 Verbinding met andere disciplines

Sheila: “Ik zie ook een verschuiving in de control-

functie. We hebben steeds meer data tot onze 

beschikking en we investeren in functies als data-

analisten en contractanalisten. Informatiemanagement 

en control zitten dichter op elkaar. Daar zit de koppeling 

Marco Kramer heeft 42 jaar gewerkt bij de 

decentrale overheid en is 30 jaar docent. Hij is 

inmiddels al 11 jaar gepensioneerd, maar het 

vak trok hem zo dat hij door wilde gaan. Hij is 

betrokken als docent bij NCOD opleidingen en 

is graag bezig met vernieuwing en verandering 

bij de decentrale overheid.

Sheila Chin werkt als interim manager 

bedrijfsvoering en control. Ze heeft voor 
diverse gemeenten gewerkt, waaronder de 

gemeente Amsterdam en Almere. De rode 

draad in haar carrière is het opbouwen 

van afdelingen en het implementeren van 

resultaatsturing. Daarnaast is zij verbonden 

aan NCOD als docent. 

OVER DE AUTEURS
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Artikel NCOD-Interwerk fonds

om de noodzakelijke verbouwingen te realiseren. Om 

zijn geld bij elkaar te krijgen heeft hij mee gedaan aan 

de verkiezing ‘Dragons Den’ voor maatschappelijke 

initiatieven welke NCOD samen met VNO/NCW heeft 

georganiseerd. Met enthousiasme heeft hij zijn initiatief 

daar gepresenteerd. Dit leverde hem een startkapitaal 

van € 20.000,- op. Aart van der Gaag (voorzitter van 

de verkiezing en ambassadeur van 100.000 banen) 

is bijzonder enthousiast over het concept van Happy 

Tosti: ‘Het zijn ondernemers met een sociaal hart. In 

dit concept tref je vriendelijkere bediening met een 

persoonlijk tintje waar mensen graag terugkomen. Ze 

laten zien dat deze manier van ondernemen werkt.’

Vanuit onze visie op maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zetten we regelmatig een deel van 

de winst in voor een goed doel. Managing partner 

Pim de Glas: “We hebben dit keer bewust gekozen 

om dit in ons eigen land en ons eigen vakgebied 

te doen. Wij zien in ons werk dat mensen aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt niet makkelijk 

aan de slag komen, we willen een bijdrage leveren 

om dat te verbeteren. We gaan de finalisten ook 
ondersteunen met onze kennis van gemeenten.”  

Bekijk alle informatie over het fonds op  

ncod.nl/fonds. 

Happy Tosti is in 2016 opgericht door een drietal 

ambitieuze jonge mannen. Vers van de Hotelschool 

wilden zij starten met een eigen onderneming die 

lekker eten serveert én een bijdrage levert aan de 

samenleving. Onlangs is een nieuwe vestiging in Breda 

geopend, met steun van het NCOD | Interwerk fonds.

Happy Tosti is een sociale lunchrestaurant waar iedereen 

vrolijk van wordt! De altijd-Happy-medewerkers met 

een arbeidsbeperking serveren namelijk de lekkerste 

tosti’s. De allereerste vestiging werd Den Haag: midden 

in het centrum, vlakbij Het Plein. Dit werd meteen een 

succes. Zelfs Mark Rutte komt hier dagelijks zijn kopje 

koffie halen! Al snel breidde Happy Tosti uit met nog 
twee locaties. De oprichters hadden grote ambities. 

Landelijke dekking werd het doel. Maar hoe krijg je 

succesvolle vestigingen met een gedreven manager? 

Zoektocht naar een locatie 

De oplossing vonden ze in een franchise concept. Ze 

gingen op zoek naar een gedreven en gepassioneerde 

ondernemer die met dit concept een nieuwe locatie 

wilde openen. Al snel kwam David Golverdingen 

in beeld. Hij is als jobcoach betrokken geweest bij 

enkele medewerkers van Happy Tosti. Geboren met 

ondernemersbloed en zijn ervaring als jobcoach waren 

een perfecte combinatie. In de horeca is het magische 

woord; locatie, locatie, locatie! Via Nieuwegein, Den 

Bosch, Tilburg werd uiteindelijk de perfecte locatie 

gevonden in Breda.

Startkapitaal

Helaas staan banken nog niet in de rij om dit soort 

initiatieven te financieren. Het was dan ook lastig voor 
David om voldoende startkapitaal bij elkaar te krijgen 

‘EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE SAMENLEVING’

Gemeentefinanciën voor raadsleden en burgerleden
Deze cursus gemeentefinanciën is specifiek gericht op 
raadsleden en burgerleden. Wat zijn uw rollen, taken,  

bevoegdheden en verplichtingen binnen de planning en 

control-cyclus. Wat moet u doen om uw rol krachtig te 

kunnen uitoefenen?

Docent: Marco Kramer 

Datum: 23 mei 2018 

Prijs: € 275,-

 

Gemeentefinanciën – de jaarrekening nader belicht
De jaarrekening is een belangrijk verantwoordingsdocument: 

het verschaft de gemeenteraad zicht op de uiteindelijke 

uitvoering van de begroting. In het document geven we 

antwoord op drie vragen:

• Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

• Hebben we gedaan wat we wilden doen?

• Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Het maken van een duidelijke en transparante jaarrekening 

is een grote uitdaging. Welke rol heeft u in het maken van 

een uitstekende jaarrekening? In deze cursus leert u in één 

dag de jaarrekening te begrijpen om zo ook uw rol beter in 

te vullen.

Docent: Marco Kramer 

Datum: 24 mei 2018 

Prijs: € 275,-

 

Gemeentefinanciën – De begroting nader belicht
Het maken van een duidelijke en transparante begroting 

is een grote uitdaging. Veel mensen zijn betrokken bij het 

maken van de  begroting. De relevante regelgeving is niet 

eenvoudig te begrijpen. De begroting geeft een overzicht 

van de beleidsdoelstellingen, kosten en opbrengsten. Voor 

de gemeenteraad is dit een belangrijk sturingsdocument. 

Het college van B&W heeft de taak om uit te voeren wat 

in de gemeentebegroting staat. Welke rol speelt u in het 

maken van een uitstekende begroting? In deze cursus leert 

u in één dag de begroting beter te begrijpen om zo ook uw 

rol zo goed mogelijk in te vullen.

Docent: Marco Kramer 

Datum: 6 juni 2018 

Prijs: € 275,-

BBV basis

U werkt binnen de overheid en bent dagelijks bezig met 

het proces van planning, control en/of de financiën. Om 
zelfverzekerder te zijn in de praktijk, wilt u meer grip krijgen 

op de inhoud van het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV).  Na het volgen van deze vierdaagse basistraining 

bent u op de hoogte gesteld van het BBV en weet u de 

theorie te vertalen naar de praktijk. Aan de hand van 

casussen wordt de theorie verder uitgewerkt.

Docent: Diversen 

Datum: september 2018 

Prijs: € 1.100,-

 

Financiële verantwoording ruimtelijke projecten        

Tijdens deze cursus bespreken we de volgende onderdelen:

 

1. Besluit begroting en verantwoording: Wat zijn de 

voorschriften voor de opbouw van de gemeentelijke 

begroting en jaarrekening voor de verantwoording van 

ruimtelijke projecten? Wat moet worden opgenomen 

in bijvoorbeeld de paragraaf Grondbeleid en hoe kan 

een verliesvoorziening worden berekend?

2. Wat is de rol en betekenis van de Grondexploitatiewet? 

Welke kosten mogen in een grondexploitatie worden 

meegenomen en hoe moeten deze kosten in de 

jaarrekening worden verantwoord? Wat wordt er 

bijvoorbeeld bedoeld met de kostensoortenlijst en 

met bovenwijkse kosten?

3. Projectmatig werken: Op welke manier kan 

projectfasering worden benut voor de inrichting van 

besluitvormingsprocessen? Hoe kan de rolverdeling 

tussen opdrachtgever en projectleider dienen als 

uitgangspunt voor de projectrapportages?

4. Programma- en projectportfoliomanagement 

Daarnaast is er gelegenheid om het programma 

aan te passen aan de inbreng en vragen van u als 

deelnemer en aan de hand van actuele thema’s. Het 

programma omvat in totaal 1 dagdeel.

Docent: Arjan van der Blom 

Datum: 31 mei 2018 

Prijs: € 195,-

 

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen 
we u graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

OPLEIDINGEN FINANCIËN  
& BEDRIJFSVOERING
OPTIMAAL ORGANISEREN VAN  
MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

“Zelfs Mark Rutte komt hier 

dagelijks zijn kopje koffie halen’“

Financiën & Bedrijfsvoering
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GRIP OP DE 
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Artikel

Gemeenten zijn verantwoordelijk om, in overleg met 

de regio, het volkshuisvestelijk beleid vast te stellen. 

Ze moeten vervolgens aansturen dat het beleid wordt 

uitgevoerd door de corporaties. Hoe krijgt u grip op de 

corporatiewereld?

Bij belangrijke besluiten van de corporaties is een 

zienswijze nodig van de gemeente. Zoals bij grootschalige 

verkoop van sociale huurwoningen, de uitbreiding van het 

werkgebied, fusie of splitsing. Deze zienswijze baseert 

u op de Woonvisie. Des te belangrijker is een goede en 

recente Woonvisie waarin doelstellingen en prioriteiten 

over de sociale woningvoorraad, aandachtswijken, 

bijzondere doelgroepen, betaalbaarheid, duurzaamheid 

en leefbaarheid zijn opgenomen. 

Van voorbereiding op het bod naar niet vrijblijvende 

prestatieafspraken

Om corporaties goed te laten functioneren moeten 

gemeenten en corporatie verplicht gaan samenwerken. 

Hierbij worden op basis van beleid prestatieafspraken 

gemaakt over betaalbaarheid en leefbaarheid. Als 

de gemeente de zaken op orde heeft, ontstaan er 

meer mogelijkheden om te sturen op het beleid en de 

investeringsruimte van corporaties. Corporaties zijn in de 

nieuwe wet verplicht bij te dragen aan het uitvoeren van 

het gemeentelijk woonbeleid. Wat de gemeente daarin 

verwacht, kan worden vastgelegd in prestatieafspraken. 

Die krijgen in de nieuwe constellatie een veel minder 

vrijblijvend karakter. Prestatieafspraken worden zelfs 

afdwingbaar. De wet vereist ook dat corporaties een 

volkshuisvestelijk verslag maken om te laten zien dat zij 

zich aan de afspraken met de gemeenten houden. 

Sturen op investeringsruimte

Gemeenten krijgen meer inzicht in de financiële situatie 
van de corporatie. De gemeente krijgt daarmee ook de 

verantwoordelijkheid om in te schatten of de corporaties 

hun investeringsruimte wel voldoende inzetten voor de 

volkshuisvestelijke opgave in de gemeente. Maar hoe 

bepaalt u de investeringsruimte van de corporatie? Wat 

zeggen de cijfers die het ministerie hierover publiceert voor 

onze gemeente? Wat zegt een ICR? Geeft de marktwaarde 

in verhuurde staat een goed beeld van de waarde van het 

bezit van de corporatie? En welk deel van hun vermogen 

kunnen ze besteden in onze gemeenten?

Waarop moet de gemeente voorbereid zijn?

Binnen de gemeente moet voldoende kennis én beoor-

delingsvermogen aanwezig zijn. Heeft u als gemeente 

de kennis om het beleid op te zetten, afspraken voor te 

bereiden en achteraf gegevens te controleren? Dat gaat 

zowel om de geleverde prestaties als om de financiële 
situatie van de corporatie, de jaarrekening lezen en de 

solvabiliteit en liquiditeit beoordelen. Wie heeft er binnen 

de gemeente verstand van Loan to Value en ICR’s?  

Er moet een nieuwe samenwerking opgezet worden, ook 

met de huurders kennis worden gemaakt en vertrouwen 

worden gekweekt. Er moet een pad uitgezet worden om 

tot een bindend beleid en prestatieafspraken te komen. 

Gemeenten moeten opnieuw de volkshuisvestelijke rol 

neer gaan zetten. Dan krijgen we als gemeente eindelijk 

weer grip op de volkshuisvesting.

Grip op de Corporatiewereld

De cursus ‘Grip op de Corporatiewereld’ is bedoeld voor 

(senior) beleidsmedewerkers en managers op het gebied 

van wonen en ruimtelijke ontwikkeling én strategisch 

adviseurs bij een gemeente die de gemeentelijke ambities 

op het gebied van wonen waar willen maken. Daarnaast 

richt de cursus zich op de financieel adviseurs bij de 
gemeente, die het ruimtelijk domein op dit gebied (gaan) 

adviseren. U werkt samen met woningcorporaties en wilt 

resultaatgerichte en bindende prestatieafspraken met hen 

maken.

Docent: Koen van Sleeuwen 

Datum: 17 mei 2018 

Prijs: € 195,-

Atelier Omgevingswet & Impactanalyse

Wat betekent de Omgevingswet voor u in de praktijk? In een 

interactieve bijeenkomst schetst u, onder begeleiding van 

ervaren bestuurskundigen en juristen, voor uzelf een beeld 

wat de Omgevingswet voor uw functioneren betekent.

Dat de Omgevingswet er komt, is bekend. Wat deze globaal 

inhoudt, namelijk dat de wet streeft naar een eenvoudiger 

wetstelsel en een efficiëntere uitvoering, zal ook bekend 
zijn. Maar welke gedachte er achter zit, wat de meerwaarde 

voor de gemeente zou kunnen zijn en wat de wet heel 

concreet voor het werk van een ambtenaar zou kunnen 

betekenen, zijn vragen waar men vaak nog geen antwoord 

op heeft. Het is goed om tijdig voorbereid te zijn op een 

andere invulling van het werk en dat vraagt soms veel tijd.

Docent: Dave Schut 

Datum: 24 mei 2018 

Prijs: € 250,-

Smart-in-Control in het buitengebied Masterclass

De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat 

prominent in de belangstelling. De verweving van 

onder- en bovenwereld is vaak economisch gedreven en 

kent veel verschillende verschijningsvormen, locaties 

en netwerken. Vrijwel altijd is het de gemeentelijke 

overheid die geconfronteerd wordt met uitwassen en 

wordt aangesproken op bestrijding en voorkoming. De 

regierol van gemeenten bij bestrijding van onveiligheid 

in het buitengebied is echter verzwakt. Dit is te verklaren 

door langdurige gebrekkige handhaving en toezicht en 

door het gedogen van afwijkingen en tekortschietende 

vergunningverlening.  / Dit betreft een masterclass.

Docent: Joep Thönissen 

Datum: 6 september 2018 

Prijs: € 750,-

Smart-in-Control in het buitengebied – Tweedaagse 

cursus

De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat 

prominent in de belangstelling. De verweving van 

onder- en bovenwereld is vaak economisch gedreven en 

kent veel verschillende verschijningsvormen, locaties 

en netwerken. Vrijwel altijd is het de gemeentelijke 

overheid die geconfronteerd wordt met uitwassen en 

wordt aangesproken op bestrijding en voorkoming. De 

regierol van gemeenten bij bestrijding van onveiligheid 

in het buitengebied is echter verzwakt. Dit is te verklaren 

door langdurige gebrekkige handhaving en toezicht en 

door het gedogen van afwijkingen en tekortschietende 

vergunningverlening.  / Dit betreft een tweedaagse cursus.

Docent: Joep Thönissen 

Datums: 13 juni en 11 juli 2018 

Prijs: € 1.250,-

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen 
we u graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

OPLEIDINGEN  
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
OMDAT ER NU NOODZAAK IS VOOR VERANDERING

‘Wat betekent de omgevingswet voor u in de praktijk?’

“Binnen de gemeente moet 

voldoende kennis én 

 beoordelingsvermogen zijn“

Koen van Sleeuwen is docent bij NCOD 

Opleidingen en werkt met passie aan een 

betere leefomgeving. Hij heeft 18 jaar 

werkervaring bij adviesbureaus, gemeenten 

en een grote woningcorporatie.

OVER DE AUTEUR
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HET LEERATELIER: 

SAMEN OP ZOEK NAAR KRACHTIGE OPLOSSINGEN
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Artikel

Het Sociaal Domein is dynamisch. Het is onderhevig aan 

constante veranderingen, vanwege nieuwe taken en het 

opnieuw vormgeven van vraagstukken. Om gemeenten 

hierbij te ondersteunen organiseren we leerateliers. 

Binnen een leeratelier werken deelnemers vanuit 

verschillende disciplines samen aan het oplossen van 

een gezamenlijk vraagstuk. 

Het uitwisselen en delen van kennis zorgt voor krachtige 

oplossingen. We dagen deelnemers in het Leeratelier uit 

om actief met elkaar aan de slag te gaan met een vraagstuk. 

Het leeratelier bestaat uit een groep van ongeveer 15 

personen en duurt een dagdeel. De deelnemers brengen 

elk hun eigen expertise in. Zo bundelen we de aanwezige 

kennis. Stilzitten is geen optie. We belichten een 

vraagstuk vanuit de verschillende invalshoeken. Hierdoor 

waarborgen we dat de oplossingsrichtingen realistisch en 

uitvoerbaar zijn en aansluiten bij de lokale situatie. 

Lokaal vraagstuk

De basis voor een leeratelier is een lokaal vraagstuk 

binnen het sociaal domein. Ingrid van der Meer, 

beleidsmedewerker jeugd bij gemeente Ouder-Amstel 

volgde met een lokaal vraagstuk van haar gemeente 

een sessie:”18- 18+ is in alle gemeenten wel een issue. 

Verdieping in de issues en wat daaraan ten grondslag ligt 

is van belang. We hebben aan het Leeratelier deelgenomen 

met Beleid en Uitvoering. Het was een oriëntatie op het 

onderwerp én een inventarisatie. Het wettelijk kader aan 

de ene kant, maar ook de interne invulling: wie hebben er 

allemaal mee te maken? Voor mij betekende dat niet per 

se hele nieuwe inzichten, maar het is goed om ter plekke 

mee bezig te zijn met collega’s. Het brengt afstemming 

op gang. Daarnaast biedt het duidelijkheid: waar hebben 

we het nu over? Het was heel prettig om juist met die 

diversiteit, vanuit Wmo, uitvoering en beleid Jeugdwet 

bij elkaar te zitten. Andere collega’s hebben denk wel 

meer nieuwe inzichten opgedaan. Ik kan me voorstellen 

dat je niet altijd in de gelegenheid bent om je in dingen 

te verdiepen. Na afloop kregen we een toolkit: een goed 

document om mee verder te gaan. Daarmee kun je het 

weer helemaal terughalen en ermee aan de slag.”

Programma 

De uitkomst van het leeratelier is een teamprestatie. 

Tijdens het leeratelier worden de verschillende 

oplossingsrichtingen, do’s en dont’s voor het vraagstuk 

geschetst. Het resultaat is een verzameling concrete 

handvatten waarmee je in de dagelijkse praktijk aan de 

slag kunt. Ook Joris Bakker, beleidsmedewerker Jeugd bij 

gemeente Uithoorn volgde het Leeratelier: “Het Leeratelier 

is een interactieve sessie, waarbij je met mensen uit 

verschillende domeinen aan de slag gaat. We hebben 

samen met beleidsmedewerkers van het Sociaal Domein 

gezeten. Hoe ga je om met casuïstiek die samenkomt in 

het snijvlak Wmo, Participatie- en Jeugdwet? Hebben we 

alles in huis om de doorgaande zorg te blijven leveren? 

Dat hebben we inzichtelijk gemaakt. Het was erg leerzaam 

en goed om met elkaar te doen. Het is een belangrijk 

vraagstuk dat we goed in de smiezen moeten houden. 

Volgens mij hebben we veel in huis, maar we hebben niet 

altijd die volledige afstemming om de integrale zorg te 

leveren. Dat behoeft nog wel aandacht. Het is goed zulke 

dingen met elkaar te blijven doen.”

Interesse om ook een Leeratelier te organiseren bij 

uw gemeente? Neem contact op en/of bekijk meer 

informatie via NCOD.nl/sociaal-domein. 

InterviewInterview

Tweeluik Jeugdwet

Kennis van de Jeugdwet is onontbeerlijk voor iedereen die 

in het sociaal domein te maken heeft met jongeren. In één 

dagdeel bespreken we de hoofdlijnen van de Jeugdwet 

gericht op de praktijk in wijk-/jeugd-/sociaalteams. Aan 

de hand van praktijkvragen zoals: Wanneer is toestemming 

voor jeugdhulp van de minderjarige, beide of één van de 

ouders vereist? Hoe zit het met het woonplaatsbeginsel? 

Wanneer moet u een PGB weigeren? Hoe zit het met de 

privacy? Deze en andere vragen worden op een interactieve 

wijze in de cursus behandeld.

Deze cursus kan bij u op maat in-huis gegeven worden. 

Meer informatie over prijzen en datums is op aanvraag.

Consulent Sociaal Domein

Veel gemeenten stappen over naar een geïntegreerde 

klantbenadering vanuit een sociaal team, gebiedsteam, 

wijkteam of andere benaming. De organisatievorm 

en het takenpakket van deze wijkteams kennen veel 

verschijningsvormen. De functie van klantmanager (werk 

en/of inkomen) blijft bij de meeste gemeenten gewoon 

bestaan. De verwachting leeft dat klantmanagers steeds 

meer de samenwerking zoeken met een wijkteam op 

casuïstiek niveau. Klantmanagers gaan meer deelnemen 

in een wijkteam als consulent sociaal domein, een 

generalistische functie met kennis van de Participatiewet. 

In deze functie is het belangrijk dat klantmanagers 

beschikken over kennis van het gehele sociale domein. 

Deze cursus biedt klantmanagers de mogelijkheid om de 

kennis van het sociale domein te verbreden, kennis op 

te doen van de wetten en taken, inzicht te krijgen in de 

verschillende rollen die een klantmanager kan hebben en 

de vertaalslag te maken wat dit betekent in de praktijk.

Docent: diversen 

Datum: september 2018 

Prijs: € 800,-

Cliëntervaringsonderzoek en –monitoring

Als gemeente kunt uwerkelijk verschil maken door cliënt- 

ervaringsonderzoek lokaal te organiseren. Elke 

gemeente neemt jaarlijks het wettelijke verplichte 

cliëntervaringsonderzoek af. Dit onderzoek kent vanwege 

het generieke karakter zijn beperkingen voor wat betreft 

toepasbaarheid voor daadwerkelijke verbetering van de 

inkoop van zorg, de toegangsregels en de dienstverlening. 

Niet meer een jaarlijkse generieke “foto”, maar een 

doorlopende specifieke “film”. Het stelt raad, bestuur, 
management, beleid en uitvoering in staat gericht 

interventies te doen in de toepassing van de Wmo, 

Jeugdwet en Participatiewet. Het brengt de kwaliteit van 

het Sociaal Domein van uw gemeente op een hoger niveau. 

Docent: Hans van der Vaart 

Datum: 17 en 24 mei 2018 

Prijs: € 495,-

Workshop Burgerparticipatie 

Zowel in het Sociaal Domein als in de fysieke leefomgeving 

komen steeds meer vragen en initiatieven vanuit de 

samenleving. Vrijwel elk thema of onderwerp is even 

waardevol of sympathiek. Maar vaak wordt naar de 

gemeente gekeken om zaken daadwerkelijk op te pakken. 

Andersom werkt het ook zo: vanuit gemeenten is er een 

toenemende behoefte om de “kracht van de samenleving” 

in te zetten.

Docent: Hans van der Vaart 

Datum: 19 april 2018 

Prijs: € 225,-

Actualiteit Participatiewet

De Participatiewet is ingegaan in januari 2015. In deze 

cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en 

juridische ontwikkelingen rondom deze wet. De meest 

recente ontwikkelingen en jurisprudentie komen in deze 

cursus aan bod. Ook behandelen we ontwikkelingen 

in het Sociaal Domein die raakvlak hebben met de 

Participatiewet.

Docent: Erik Verkade 

Datum: 23 mei 2018 

Prijs: € 225,-

Voor meer datums in de loop van 2018 én meer informatie over een specifieke opleiding verwijzen 
we u graag naar: opleidingen.ncod.nl. Hier vindt u ook meer informatie over in-huis op maat.

Opleidingen

OPLEIDINGEN SOCIAAL  
DOMEIN (NCOD-INTERWERK)
MENS CENTRAAL, KWALITEIT VOOROP

“Als gemeente kunt u  

werkelijk het verschil maken“
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