Masterclass van regels naar praktijk en mensen….
BOUF legal & Victor advocaten organiseren een ontmoeting met andere ogen kijken
naar #aanbestedingen

Regels
De afgelopen drie jaar is voor het sociaal domein relevante en baanbrekende
jurisprudentie gewezen door het Hof van Justitie EU, de Centrale Raad van Beroep en de
Raad van State. Die jurisprudentie geeft richting aan het opdrachtgeverschap van
gemeenten. Welke keuzes kunnen gemeenten nu daarin nog maken? En welke keuzes
niet? En: waarom maakt een gemeente überhaupt bepaalde keuzes? Al deze facetten uit
onze (rechts)praktijken komen aan bod in deze nieuwe Masterclass die wij speciaal
ontwikkelden voor zorgorganisaties.
Mensen
Het zijn natuurlijk niet ‘gemeenten’ die keuzes maken, maar de mensen die daar werken.
Lijken deze mensen maatregelen te nemen die het voortbestaan van uw organisatie
bedreigen? Maakt u deze mensen uw belangen al actief duidelijk? En doet u dat op de
juiste manier? Ook als de waan van de dag regeert en u weinig ruimte in uw drukke
agenda hebt, kunt u op een laagdrempelige manier ruimte inbouwen binnen uw
organisatie om structureler aandacht te geven aan ‘het organiseren van invloed’ in de
praktijk. De Masterclass is bedoeld om u concreet te laten zien hoe u dat doet.
In deze #ontmoeting gaat u aan de gang met het realiseren van impact. U gaat oefenen
met krachtenvelddenken, de belangenarena doorgronden, te bepalen wat uw volgende
stap is. En natuurlijk vergeten we de factor ‘politiek’ niet. Het komt allemaal aan bod.
Tip! Breng je eigen casus in we selecteren er maximaal 3 om concreet uit te werken

Programma
Regels - in gesprek met mr. Tim Robbe
09:30 – 10:00

Inloop

10:00- 10:30

Kennismaking & verwachtingen

10:30 – 11:15

Baanbrekend jurisprudentie
- Er is geen aanbestedingsplicht?
- Resultaatgericht werken mag niet?
- Schaarste: altijd concurrentie?

11:15 - 12:00

Gemeente als opdrachtgever
- Welke keuzes kan de gemeente maken op proces, bekostiging,
transactie en toegang? Hoe raken deze keuzes uw organisatie?
- Beleidsproblemen als uitgangspunt

12:00 – 13:00

Lunch + boswandeling @Huize Schaerweijde

Praktijk – in gesprek met Ariadne Biessels
13:00 – 14:00

Bad practices #storytelling
-

Ervaringen van een strategisch inkoopadviseur gemeenten
Lessons learned

Mensen – in gesprek met mr. Loubna Boufrach
14:00 – 14:45

Invloed organiseren
-

Krachtenveld en waar sta ik
Belangen & framing
Hoe bepaal ik mijn volgende stap

14:45 – 15:00

Break

15:00- 16:00

Inzichten direct toetsen
- Stijlenspel
- ‘wat zou je doen als……’ #Mentimeter #politiek

16:00- 16:30

Filosofische noot mr. Robbe

16:30

Een drankje

Wie zijn wij?
Tim Robbe
Mr. drs. Tim Robbe biedt binnen het sociaal domein
bestuurders, beleidsmakers, juristen en inkopers die een
adviseur zoeken zijn persoonlijke diensten aan als
advocaat, trainer, coach, consultant en/of projectmanager.
Hij heeft meer dan 15 jaar zakelijke en persoonlijke
ervaring met het sociaal domein. Hij is ook auteur, docent,
ervaringsdeskundige naaste en toezichthouder in het
sociaal domein. Opdrachtgevers krijgen met hem een
eerlijke, ervaren en wat tegendraadse partner met een
eigenzinnige stijl die geen blad voor de mond neemt, maar
daarmee wel werkende oplossingen genereert. Tim Robbe
is oprichter van en partner bij Victor Advocaten.
Ariadne Biessels
Ariadne Biessels heeft als ervaren strategisch inkoop
coördinator bij meerdere organisaties gewerkt, zoals de
gemeente Utrechtse Heuvelrug waar het speerpunt lag op
beleid en de uitdaging voor het sociale domein. Op dit
moment is zij ingehuurd bij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat voor wie zij nu werkzaam is
bij het KNMI. Ariadne is kundig in het verbinden van
afdelingen met flexibele inkoopteams die binnen de
organisatie als waardevol en als constructief worden
gezien. Haar drijfveer is het verbinden en meekrijgen van
mensen in de breedste zin van het woord in: wat is ervoor
nodig om inkoop te laten bijdragen aan het primaire
proces: goede zorg voor cliënten op de juiste plek als
vertrekpunt blijft om die reden haar hoogste inzet.
Loubna Boufrach
Mr. Loubna Boufrach is CEO van BOUF Legal waar ‘van
regels naar mensen’ centraal staat in advisering. BOUF
Legal combineert invloed organiseren, met
waardegedreven governance in de bestuurskamer en
hecht organisatieverandering af met Legal engineering om
de belangen van diverse opdrachtgevers te behartigen in
de politieke arena. Loubna is adviseur voor
brancheverenigingen, regionale partijen, RvB’s en RvC’s,
actief op landelijk niveau als bestuurder van de Vereniging
Compliance voor de Zorg en adviseert bij complexiteit en
gedragsverandering zoals Big data en Toezicht. Zij bouwt
en onderhoudt relaties met stakeholders. Het denken,
schaken en handelen in belangen is haar tweede natuur.

Voor wie
Deze Masterclass is speciaal ontwikkeld voor directieleden, bestuurssecretarissen,
managers verkopers van zorg werkzaam bij zorgorganisaties. Wij bieden onze
Masterclass ook aan via uw brancheverenigingen en beroepsverenigingen in de zorg.
Wilt u meer hierover weten dan kunt u ons mailen. Er bestaat de mogelijkheid in
company voor zorgorganisaties een Masterclass te organiseren. We hanteren een
maximum van 25 deelnemers per keer.
Wanneer
- dinsdag 15 januari 2019
- donderdag 17 januari 2019
Kosten en aanmelden
De kosten voor deze Masterclass bedragen EUR 595,00 ex. btw. per deelnemer incl. alle
verzorging. U krijgt na de Masterclass een informatiepakket toegestuurd met daarin de
meest actuele informatie voor uw dagelijkse praktijk. U kunt zich aanmelden via
backoffice@bouflegal.nl
Waar
Onze Masterclass wordt compleet verzorgd aangeboden op onze prachtige locatie Huize
Schaerweijde, Utrechtseweg 75, 3702 AA Zeist, waar BOUF Legal is gevestigd. Wij
beschikken over voldoende gratis parkeergelegenheid. Huize Schaerweijde is gelegen
dichtbij meerdere snelwegen (A12, A28). Voor de reizigers met de trein stapt u uit bij
station Driebergen-Zeist, van daaruit is er een snelle busverbinding naar ons adres,
bushalte is op loopafstand.

Wij kijken uit naar uw komst!
Hartelijke groet, Tim Robbe, Ariadne Biessels en Loubna Boufrach

