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Basis Cursus Wet openbaarheid van bestuur
Intensieve cursus met in 3x3 uur alle technische en tactische basiskennis
Voor absolute beginners maar ook voor gevorderden
De meeste gevorderde Wobbers hebben technische kennis,
deze cursus gaat verder en behandeld bijvoorbeeld ook procesrecht en tactiek

Het succesvol Wobben staat of valt met aspecten buiten technische Wob-kennis om. Daarom in deze cursus expliciet aandacht voor overheidskennis, procesrecht en tactiek. Veel
Wob-procedures renderen niet optimaal wegens kennistekorten bij de indieners op dit soort
vlakken.
Wobben kun je met voetballen vergelijken: een team met ook tactisch inzicht komt verder
dan een met alleen maar technisch getrainde spelers.
De Basis Cursus Wob is de geheel vernieuwde opvolger van de Introductie Cursus Wob die
ik sinds 1991 aan zo'n 3.000 mensen gegeven heb. Er zijn drie varianten:
- vrije intekening
- in company
- in bachelor en master opleidingen
Komend najaar wordt de cursus tweemaal op basis van vrije intekening aangeboden; daarnaast is hij doorlopend te bestellen in de in company variant en in de opleidingen variant.

Schrijf nu in voor Basis Cursus Wob, kies uit twee mogelijkheden:
Woensdagavonden van 18.30-21.30 uur: 7, 14 en 28 oktober 2015
of
Dinsdagavonden van 18.30-21.30 uur: 3, 10 en 24 november 2015
De cursus wordt gegeven in Utrecht, vlakbij het centraal station en parkeergarages

De opbouw van de Basis Cursus Wob
1 - Eén week voor aanvang van de cursus
Cursisten leveren een onderwerp en degenen die al eens geWobd hebben
ook een voorbeeld van een door hen geformuleerd Wob-verzoek.
Het onderwerp vormt de basis voor een later in de cursus zelf te formuleren
Wob-verzoek [als het ongeschikt blijkt, kan het uiteraard vervangen worden].
2 - Eerste cursus-avond
Basiskennis over de Wob, het procesrecht en de overheid.
De Wob zelf is een helder en overzichtelijk wetje. Het venijn en het winnen, zit
buiten de Wob, in detailkennis van de overheid, staatsinrichting, trias politica
maar ook in kennis van de document-infrastructuur.
Goede kennis van het procesrecht is van belang bij schikken, bij ingebrekestelling en bij omgang met juridische termen als 'zo spoedig mogelijk', noodzakelijkheid, onverwijld, subsidiair, ex nunc, 'social watchdog', enz.
3 - Tweede cursus-avond
Basiskennis over weigergronden en tactiek.
Uitreiking van de digitale toolkit bestaande uit:
Wobben in vogelvlucht
Wob-Checklist
Model-Wob-verzoek
Model-Wob-bezwaar
Model-Wob-[hoger]beroep
Model-Awb-ingebrekestelling
4 - Huiswerk
Ombouwen van het oorspronkelijk geleverde, of een vervangend, onderwerp
tot een concept-Wob-verzoek.
5 - Derde cursus-avond: practicum [laptop meenemen svp]
Het bespreken en corrigeren van de concept-Wob-verzoeken, zodanig dat
iedereen eindigt met een indienklaar Wob-verzoek.
De vrije inteken cursus kost 400,00 € per cursist, dit omvat:
- 3 cursusavonden van 3 uur elk
- digitale toolkit
- begeleiding bij indienen van het tijdens de cursus gemaakte Wob-verzoek
- eenmaal 50% korting bij opstellen van een bezwaarschrift [140,00 ipv 280,00 € incl btw]
- consumpties tijdens cursus
- Wob-certificaat, voor eenieder die de cursus succesvol afrond
- btw
De ervaring leert dat tactiek en vooral het practicum de belangrijkste onderdelen zijn. Het is
mogelijk de cursus zonder practicum te volgen. Deze gestripte versie kost 300,00 € en bevat:
- 2 cursusavonden van 3 uur elk
- digitale toolkit
- consumpties tijdens cursus
- btw
Let op! Werk je bij een organisatie waar mogelijk meer mensen deze cursus willen lopen:
Vanaf ongeveer vijf-zes cursisten is de in company variant goedkoper, bovendien kent die
variant extended versies. Meer hierover op pagina 4.

Basis Cursus Wob - vrije inteken variant
Duur
Groepsgrootte
Inhoud
Toegangseis
Certificaat
Prijs

3x3 uur
8-16 cursisten
Alle basiskennis & Inleiding in de tactiek & Indienen van één verzoek per cursist
Geen
Succesvol de cursus afronden geeft recht op een certificaat [+bachelor niveau]
€ 400 per cursist [incl. toolkit / indienen verzoek / certificaat / consumpties / btw]

Gestript
Prijs gestript

Gestripte versie [2x3 uur] Basis cursus minus verzoek practicum, minus certificaat
€ 300 per cursist [incl. toolkit / consumpties / btw]

Extra

Cursisten krijgen 50% korting op hun eerste bezwaar dat ze met mij indienen

Aanmelden voor Basis Cursus Wob in oktober of november 2015
Attentie: Vol is vol, per cursus is het maximum aantal cursisten 16.
Als je je wilt aanmelden, mail me het hieronder gevraagde:
1 - Voor- en achternaam
2 - Voorletters
3 - Geboortedatum
4 - Geboorteplaats [de vragen 2/3/4 zijn nodig ivm Wob-certificaat]
5 - Woonplaats
6 - 06 nummer
7 - Kies wanneer je de cursus je wilt volgen:
A - Woensdagavonden: 7, 14 en 28 oktober 2015
B - Dinsdagavonden: 3, 10 en 24 november 2015
C - Je kunt beide [21 september hoor je of je in A of B bent ingedeeld]
8 - Vanwege welk werk of welke activiteit ben je in Wobben geïnteresseerd
9 - In het kort, maximaal een regel of 8-10, motivatie, doel en ervaring
Na ontvangst van je mail krijg je nadere informatie en het verzoek om het cursusbedrag over
te maken.

Basis Cursus Wob - in company variant
In de 3 cursusdagdelen is deze in company cursus gelijk aan de vrije inteken variant. Extra:
- er kan een customized deel vóór zitten. Wordt dit besteld dan kom ik 1-2 weken voor de
cursus langs om met de cursisten potentieel Wobbabele onderwerpen te bebespreken.
- er kan een extended deel besteld worden. Dit omvat ondersteuning, per telefoon en mail,
na indiening van de Wob-verzoeken en na dik 2 maanden een practicum om
de dan ontvangen beslissingen te bespreken en bezwaren op te stellen.
- de cursus vindt in company plaats. Dit kan overdag en dagdeel 1 en 2 kunnen, hoewel dit
zwaar is, op één dag.

Duur
Groepsgrootte
Inhoud
Toegangseis
Certificaat
Prijs

3x3 uur
Tot 16 cursisten
Alle basiskennis & Inleiding in de tactiek & Indienen van één verzoek per cursist
Geen
Succesvol de cursus afronden geeft recht op een certificaat [+bachelor niveau]
€ 2000 [incl. toolkit / indienen verzoek per cursist / certificaat per cursist / btw]
Opmerking 1: Vanaf 5-6 deelnemers is deze cursus goedkoper dan dezelfde cursus
op basis van vrije intekening
Opmerking 2: Iedere cursist dient in deze cursus een Wob-verzoek in wat een tegenwaarde van € 280 per cursist vertegenwoordigd

Gestript
Prijs gestript

Gestripte versie [2x3 uur] Basis cursus minus verzoek practicum, minus certificaat
€ 1500 [incl. toolkit / btw]

Extended
Prijs

Extended versie [4x3 hours] Basis cursus plus ondersteuning tot en met bezwaren
€ 2500 [in aanvulling op de € 2000 versie: mail/telefoon support / bezwaren indienen]

Customized
Prijs

De standaard en de extended versie gebaseerd op de praktijk van de cliënt
+ € 250 [incl btw]

Wanneer

Hele jaar beschikbaar

Bij wijze van kleine lettertjes
- Een korting van 25% kan gelden voor freelancers, particulieren en organisaties met een kleine beurs.
- Fringe Intelligence & Fringe Spitting Als package-deal geef ik twee gratis email maandbladen uit. Eén gaat
over Freedom of information, wereldwijd met een rubriek met nieuws over de Nederlandse Wob. De bladen
hebben 3100 abonnees in 115 landen. Een abonnement is een goede manier om juridische ontwikkelingen te
volgen en om op ideeën voor onderwerpen te komen.
Interesse? Mail me ‘Fringe samples’ voor twee proefnummers of ‘Start Fringe’ voor abonnement.
- LinkedIn Op dit netwerk beheer ik twee groepen over openbaarheid: FOIA Specialists [freedom of information
wereldwijd] en Wob Specialists [over openbaarheid in Nederland]. In beide groepen wekelijks meerdere postings
met nieuws over inhoud, over procesvoering, enz. Deze groepen hebben respectievelijk 2100 en 500 leden.

