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In deze editie: 

• Wetgeving en eenvoudig taalgebruik - verslag   

• Evaluatie van het puntenstelsel PWO   

• Trainee aan het woord   

• Selectieprocedure start op 27 februari 2017   
  

  

  

  
 

Een greep uit de agenda: 

• 21-02-2017 Conflict etiquette, regievoering in 
conflictsituaties   

• 09-03-2017 Meesterlijk onderhandelen | NIEUW  

• 15-03-2017 Politieke partijen, parlement en 
regering   

• 15-03-2017 Verdragenrecht in kort bestek   

• 16-03-2017 De rol van overheidsjuristen bij de 
opzet, inrichting en uitvoering van onafhankelijke 
onderzoeken | NIEUW  

• 31-03-2017 Beleidsregels 
  

• Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen  

• Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen 
 

 

  

Wetgeving en eenvoudig taalgebruik - verslag symposium Berlijn 

Aanwijzing 10 van de Aanwijzingen voor de regelgeving staat bij menig Nederlands 
wetgevingsjurist waarschijnlijk in het geheugen gegrift; toch maken zij er zich zelden druk over. 
Dat “gestreefd moet worden naar duidelijkheid en eenvoud van regelingen” is in andere landen 
ter wereld echter wel staand beleid. lees meer...  

Evaluatie van het puntenstelsel PWO 

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen maken jaarlijks afspraken met hun leidinggevenden 
over het op peil houden van hun vakbekwaamheid. Het Puntenstelsel voor de blijvende 
vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO) ondersteunt bij het maken en 
evalueren van die afspraken. lees meer...  

Trainee aan het woord 

Gideon van Meijeren zit in het 2e jaar van de traineeopleiding tot wetgevingsjurist. Hij werkt bij 
de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van BZK. We vroegen Gideon naar zijn 
ervaringen. lees meer...  

Selectieprocedure trainees start op 27 februari 2017 

Op maandag 27 februari start de selectieprocedure van 2017. Hierin gaat de Academie samen 
met de departementen op zoek naar nieuwe trainees die als groep 9 (OJ) en groep 17 (WJ) de 
juridische kwaliteit van de rijksoverheid zullen komen versterken. lees meer...  

  

  

  

Academie voor Overheidsjuristen Academie voor Wetgeving   

http://academievoorwetgeving.nl/cursus/conflict-etiquette-regievoering-in-conflictsituaties-1
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Volg de Academie voor Overheidsjuristen 

nu ook op LinkedIn. 

Volg de Academie voor Wetgeving 

nu ook op LinkedIn. 
   

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Stuur dan een e-mail naar academie@acwet.nl met het onderwerp 'Afmelden Actueel'  
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