UITNODIGING VNG JURIDISCHE 2-DAAGSE 2019
Datum: Maandag 11 & dinsdag 12 november
Locatie: Congrescentrum Papendal, Arnhem
Informatie, actualiteiten, vaardigheden en inspiratie op juridisch vakgebied.
Dat is waar het al tien jaar om draait tijdens de VNG Juridische 2-daagse.
Daarom nodigen we u en uw juridische collega’s graag uit op maandag 11 en
dinsdag 12 november op het feestelijke jubileumcongres van de VNG
Juridische 2-daagse 2019 in Congrescentrum Papendal in Arnhem. Met als
letterlijk hoogtepunt: een inspirerend verhaal van plenaire spreker André
Kuipers.
Workshops
Om uw juridische kennis en kunde te ontwikkelen en updaten, zijn er ruim
twintig uitgebreide inhoudelijke deelsessies. Zo vindt u altijd een deelsessie
die past bij de vraagstukken binnen uw organisatie. Ook kunt u kiezen uit
twintig kortere workshops waarin u op belangrijke ontwikkelingen in het vak
op hoofdlijnen wordt bijgepraat. Daarnaast staan vier vaardigheidssessies
op de agenda: argumentatieleer, timemanagement voor juristen, in drie
stappen naar een begrijpelijk besluit en ‘mag het wat creatiever?’.
Inspiratie en netwerken
We prikkelen u niet alleen tijdens de workshops. U kunt rekenen op boeiende
plenaire sprekers als cabaretier en poppenspeler Armand Schreurs en
André Kuipers, arts en ESA-astronaut.
Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om uw collega’s uit het hele land te
ontmoeten, vragen te stellen aan het VNG Team Recht en onderling bij te
praten.
Schrijf nu in en krijg 15% korting

Op de website www.vngjuridische2daagse.nl staat het complete programma,
vindt u informatie over alle workshops, de inschrijfvoorwaarden en het
aanmeldformulier. En meldt u zich aan vóór zaterdag 20 juli? Dan krijgt u
15% korting op uw een- of tweedaagse deelname. Aanvullend kunt u kiezen
voor een diner of overnachting.

Graag tot ziens in Arnhem!
VNG Team Recht
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