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HBO-Monitor: 
positie HU-alumni verbeterd
De positie van alumni van Hogeschool Utrecht (HU) is verbeterd 
in 2017. De tevredenheid van HU-afgestudeerden over hun baan 
is gestegen, de werkloosheid in deze groep daalde licht. Ook 
verdienen HU-alumni nog altijd iets meer dan het landelijke 
gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van de HBO-Monitor 2017, 
waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun 
afgestudeerden kunnen vaststellen. In 2017 is de werkloosheid 
onder pas-afgestudeerden van de HU gedaald van 3,7 procent 
naar 3,3 procent. Ook landelijk daalde de werkloosheid onder 
pas-afgestudeerden: de werkloosheid onder HU-alumni kwam 
daarmee in 2017 vrijwel gelijk uit op de landelijke werkloosheid 
onder pas-afgestudeerden. De tevredenheid over de baan is 
onder HU-alumni gestegen: van 66 procent in 2016 naar 70 
procent in 2017. Daarmee was de tevredenheid over de baan in 
2017 vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde, waar HU-alumni 
vorig jaar nog minder tevreden waren met hun baan dan het 
landelijk gemiddelde. Op tevredenheid over de opleiding scoort 
de HU lager dan landelijk (64 procent tegenover 66 procent) 
maar dat verschil is in 2017 wel kleiner geworden.
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Bekostiging master Forensisch 
social professional toegekend
De bekostigingsaanvraag voor de master Forensisch social 
professional is toegekend. Esther Verboon, directeur van het 
Instituut voor Recht, noemt het besluit een maatschappelijke 
erkenning voor deze opleiding. Ze verwacht een toename van 
het aantal studenten. Vanaf september zullen studenten gewoon 
collegegeld gaan betalen, substantieel minder dan de prijs die 
ze nu moeten betalen voor de onbekostigde master. Ver-
boon: “De aanvraag voor bekostiging van een opleiding is een 
spannend en zeer intensief traject geweest en dat het gelukt is 
hebben we vooral te danken aan de inzet van Simone, de team-
leider, Jacqueline Bosker en Anneke Menger van het lectoraat 
Werken in gedwongen kader, en collega’s van OO&S en M&C.”

K O R T  K O R T K O R T

Scriptieprijs voor 
Paul van de Wiel
Paul van de Wiel (afgestudeerd juni 2017) heeft de scriptieprijs 
2017 van de vakbeweging gewonnen in de categorie hbo-scrip-
ties. Zijn afstudeeronderzoek had als titel “Werken voor ontslag 
– Het is niet alleen de werknemer die disfunctioneert” en betrof 
de inspanningen die werkgever en werknemer moeten verrichten 
om te komen tot herplaatsing als een medewerker niet goed 
functioneert. De jury was erg te spreken over het “zeer degelijke 
en uitgebreide onderzoek, en over het praktisch nut ervan voor 
de FNV” (een van de criteria om in aanmerking te komen voor 
nominatie). De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000, 
publicatie van de scriptie op de website van de Burcht (www.de-
burcht.nl) en ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor 
het tijdschrift Zeggenschap. Van de Wiel zal het geld besteden 
aan zijn huidige opleiding Rechten aan de Universiteit Tilburg.  

Prijswinnaar Paul van de Wiel en zijn moeder.
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O N D E R Z O E K

ONDERZOEKSPROJECT OVER 
(RECHTS)HULP BIJ 
MULTIPROBLEMATIEK

“DE ECHTE PROBLEMEN VAN CLIËNTEN MOETEN 
CENTRAAL KOMEN TE STAAN”



54

Correcte tekst van het Groot 
Dictee van het Instituut voor Recht
De woorden die fout waren, zijn 
hieronder correct gespeld en 
vetgedrukt.

1. Voor veel jongeren is de  
beroepskeuze lastig: worden ze 
diskjockey of kickbokser,  
elektricien of kassière, of gaan ze 
het humanresourcesmanagement-
beleid van het openbaarvervoer-
bedrijf opzetten?

2. Worden ze kok die au bain-marie 
een gerecht verwarmt voor een 
driegangendinertje of worden 
ze lid van het journaille dat 
dagelijks consciëntieus blocnotes 
volschrijft?

3. Of spreekt het docentschap 
Nederlands hen aan en gaan ze 
leergierige koters uitleggen of je 
onomatopeeën aaneenschrijft of 
niet?

4. Gelukkig hebben de hier 
aanwezige studenten hun keuze al 
gemaakt: rechtdoorzee als ze zijn, 
hebben ze klip-en-klaar gekozen 
voor een juridische opleiding, of 
ze nu pro-Deoadvocaat willen 
worden of een no-nonsense sjd’er.

5. Ze weten dat een jurist recht op 
zijn doel afgaat, niet aan voor-
de-gek-houderij doet en de juiste 
omgangsvormen kent: op een 
chic feest verschijnt hij in chique 
kleding.

6. Onze professionals in de 
dop kunnen grasduinen in de 
wettenbundel, hebben inzicht 
in de behoeften van de cliënt 
en hebben een jaloersmakende 
vlotte babbel, maar hun 
vaardigheid om gedachten 
eloquent en acribisch op schrift 
te stellen behoeft nog enige 
oefening, want waar blijven de 
studenten die het groot dictee 
feilloos schrijven? 

Vragen over de correcte spelling? 
Kijk op www.beterspellen.nl of 
www.onzetaal.nl voor uitleg van de 
spellingregels.

BIJ SOMMIGE CLIËNTEN IN DE RECHTSHULP 
STAPELEN DE PROBLEMEN ZICH OP. ZIJ KLOPPEN 
BIJVOORBEELD STEEDS OPNIEUW AAN BIJ HET 
JURIDISCH LOKET. ER IS DAN SPRAKE VAN 
MULTIPROBLEMATIEK.  

De dienstverlening aan deze burgers 
is niet optimaal. Dit was voor Esther 
Verboon (directeur van het Instituut voor 
Recht), Quirine Eijkman (lector Toegang 
tot het Recht) en collega’s reden om een 
aanvraag te schrijven voor een onder-
zoeksproject. 

Buurt- of wijkteams en juridisch profes-
sionals in de gesubsidieerde eerstelijns 
rechtsbijstand hebben met deze cliënten 
te maken. Zij melden zich met juridische 
vragen, waarachter een wereld aan pro-
blemen op diverse leefgebieden schuil-
gaat. Het Juridisch Loket is ingesteld als 
een laagdrempelig eerste contactpunt 
voor deze doelgroep. De huidige werkwij-
ze van deze organisatie is vooral gericht 
op het oplossen van de juridische vraag-
stukken. De problemen daarachter komen 
in de dienstverlening niet (voldoende) aan 
de orde. Er is dan ook weinig afstemming 
en samenwerking met instanties op ande-
re gebieden.

Esther Verboon, Quirine Eijkman, Maai-
ke Keesen en Majda Lamkaddem gaan 
samen met het Juridisch Loket subsidie 
aanvragen voor praktijkgericht onderzoek 
naar deze kwestie. Dat doen zij bij het 
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 
Onderzoek SIA. De bedoeling is dat de 
Hogeschool Utrecht en het Juridisch 
Loket gaan samenwerken met gemeentes 
en organisaties van buurt- of wijkteams en 
sociaal raadslieden. Bij goedkeuring zal 
het onderzoek starten in januari 2019. Het 
project zal ongeveer anderhalf jaar duren.

Doel van het onderzoek is te achterhalen 
hoe de hulp beter kan. De onderzoekers 
gaan daarbij uit van klantwaarde, een be-
grip uit de marketingwetenschap. In die 
benadering staat niet het vakmanschap 
van de juridisch dienstverlener centraal, 
maar het oplossen van de problemen die 

zich in het leven van de cliënt voordoen. 
Cliënten met multiproblematiek leven 
vaak in armoede of hebben schulden. Dit 
levert hun chronische stress op waardoor 
ze minder goed in staat zijn om proble-
men op te lossen. Gewenste opbrengsten 
van de dienstverlening aan deze cliënten 
zijn dus een verminderd chronisch stress-
gevoel, verbeterde basisbehoeften en 
goede stappen om in een (economisch) 
stabiele situatie te komen. 

De aanvragers willen (oud-)cliënten met 
multiproblematiek gaan interviewen. 
Daarnaast is het de bedoeling dat stu-
denten Sociaal Juridische Dienstverlening 
met vragenlijsten gaan onderzoeken hoe 
vaak deze meervoudige problematiek 
voorkomt onder baliebezoekers van het 
Juridisch Loket. Ook zullen professionals 
worden geïnterviewd over de huidige 
dienstverlening aan deze cliënten. De on-
derzoekers gaan ten slotte op zoek naar 
goede voorbeelden van dienstverlening 
bij multiproblematiek. Op basis van deze 
onderzoeksmethoden willen zij samen 
met deskundigen uit het werkveld nieuwe 
werkwijzen ontwerpen. Deze worden 
direct getoetst in de praktijk.

Naast Toegang tot het Recht, zullen nog 
drie lectoraten betrokken zijn bij het on-
derzoek: het lectoraat Marketing, Markt-
onderzoek en Innovatie, het lectoraat 
Methodologie van Praktijkgericht Onder-
zoek en ten slotte het lectoraat Schulden 
en Incasso. Het project valt samen met 
de ontwikkeling die het ministerie van 
Justitie en Veiligheid heeft ingezet om het 
stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te 
herzien. De eerste lijn moet worden ver-
sterkt en de echte problemen van cliënten 
moeten centraal komen te staan. 

Loulou Edelman
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Nadia Akka wilde altijd al “mensen helpen”, maar voelde zich 
niet zo aangetrokken tot de studie SJD. Daarom koos ze in 2003 
voor HBO-Rechten. “Ik behoor tot de eerste lichting studen-
ten”, zegt ze, niet zonder trots. Het bleek een prima keuze. “Ik 
wil graag mensen helpen met problemen, maar ik ben geen 
sociaal werker of zorgprofessional. Daarom heb ik voor rechten 
gekozen: wel betrokken, maar zakelijk en adviserend.” Dat de 
HBO-Rechtenopleiding gloednieuw was, leverde geen pro-
blemen op. “Natuurlijk was iedereen een beetje zoekende en 
sindsdien is er best veel veranderd. Maar het zat goed in elkaar, 
ik heb het uitstekend naar mijn zin gehad.”

Ze specialiseerde zich in het arbeidsrecht. “Dat sprak me echt 
aan, als docent had ik Paul van Grinsven. Ik vond het een heel 
leuk vak. Mijn minor heb ik ook over arbeidsrecht gedaan. Mijn 
afstudeerscriptie ging over werknemers die internetten tijdens 
hun werk, e-mailen en chatten. Dat was toen nog vrij nieuw: wat 
mag wel en wat niet?” Een stageplek was niet zo eenvoudig te 
vinden indertijd. “De studie was helemaal nieuw, dus hadden 
veel organisaties nog geen idee wat ze van hbo-juristen konden 
verwachten en hoe ze hen konden inzetten. Via de HU ben ik  
onder meer terechtgekomen bij de NBOV, de Nederlandse 
Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging, een werkge-
versorganisatie. Daar heb ik het arbeidsrecht leren kennen vanuit 
het perspectief van de werkgevers.”

Tegenwoordig beziet ze het recht vooral van de andere kant, 
die van de werknemers. “Ik heb eerst iets anders gedaan: ik 
heb gewerkt bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar 
Ministerie, de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures 
tegen verkeersboetes. Daar ben ik al begonnen toen ik nog de 
HBO-Rechtenopleiding volgde en nadat ik was afgestudeerd 
ben ik er fulltime gaan werken. In 2009 ben ik overgestapt naar 
mijn huidige baan als juridisch medewerker bij NU’91, een be-
roepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het 
is een fijne organisatie om voor te werken, informeel en laag-
drempelig. Ik heb een eigen caseload, met veel vrijheid. Mensen 
in de zorg hebben te maken met een hoge werkdruk. Zaken 
waar ik aan werk betreffen bijvoorbeeld ziekteverzuim, burn-out, 
reïntegratie, slecht functioneren of ontslag. Ik heb veel contact 
met leden en daarvoor zijn vaardigheden die ik tijdens mijn 
studie heb ontwikkeld heel toepasbaar, zoals onderhandelen en 
mediation. “

“Naast mijn gewone werk heb ik altijd extra taken gedaan, zoals 
het lidmaatschap van de ondernemingsraad. Ik begeleid nu ook 
zelf stagiairs van de HBO-Rechtenopleiding. Het is leuk om er 
iets bij te doen.” Die extra inzet heeft ze flink opgevoerd, want 
hoewel ze het prima naar haar zin heeft als hbo-jurist is ze toch 
weer gaan studeren. “Ik wil een master Arbeidsrecht doen aan 
de Universiteit van Amsterdam, het voortraject daarvoor volg ik 
nu via de Open Universiteit. Handig, want ik heb ook nog een 
gezin met twee kinderen en kan nu veel thuis studeren.” 

Bas Nieuwenhuijsen

BETROKKEN, ZAKELIJK, ADVISEREND

6

“IK HEB EEN EIGEN CASELOAD, 
MET VEEL VRIJHEID”
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Op 3 april jongstleden werd de jaarlijk-
se “Inspiratiedag HU” gehouden. 
Als key-note-spreker trad leiderschaps-
trainer Remco Claassen op. 

Normaal gesproken treedt hij op voor 
zalen volgestouwd met leidinggevenden 
uit bijvoorbeeld de bankensector. Bij dat 
soort bijeenkomsten wordt altijd “bruin 
fruit” geserveerd, bittergarnituur. Vooraf 
geeft hij het onderwijspersoneel van de 
HU een waarschuwing. “Geef tussentijds 
aan wat je wilt weten. Geen gezeik ach-
teraf.” Dat klinkt als een verademing voor 
een docent. Een PowerPointpresentatie 
heeft Claassen niet nodig. 

“Deel nooit het podium met iets wat 
meer licht geeft dan jezelf.” Hoe kun je 
een positieve bijdrage leveren aan de 
wereld om je heen? Dat begint met je 
begroeting. “Kijk iemand aan en kijk niet 
naar zijn schoenen.” En dan volgt een 
stortvloed aan one-liners. Van “wat het 
verst van je af ligt, daar groei je het meest 
naartoe” tot aan “lekker jezelf zijn en toch 
waardevol voor anderen zijn”. Zijn leer-
meester Covey is te herkennen in “je bent 
het gevolg van je vorige beslissing” en “je 
wordt je toekomstige beslissing”. Moraal 
van dit verhaal: kijk niet te veel naar ande-
ren, je bent zelf verantwoordelijk voor je 
positie op het werk.

Claassen maakt onderscheid tussen lei-
derschap en managen, twee verschillende 
zaken. Leiderschap ziet op het wat en 

waarom iets moet gebeuren en managen 
op het hoe en wanneer. Leiderschap gaat 
over koers en over authenticiteit. In zijn 
ogen heeft het managen in organisaties 
veruit de overhand gekregen. “Daarom 
is er ook een toename van burn-out en 
echtscheidingen.” Soms heeft Claassen 
behoefte aan een ktm’ertje, een klas-
siek tasermomentje, om de manager uit 
te zetten. Maar er is meer. “Als je lang 
genoeg niet goed in je vel zit, gaat je vel 
niet mee zitten.” Als je energiebalans 
verstoord wordt, loop je kans op allerlei 
kwalen zoals hartfalen, psoriasis, kanker 
etc. Het belangrijkste pad op ons werk – 
wat geeft ons energie? – is juist het pad 
waarin we niet worden begeleid. Pas als 
we een burn-out krijgen, is daar oog voor. 
“Dat is toch gek?” Het liefst ziet hij ons 
op het werk als zijn hond, “met een kwis-
pelstaart”. En dan volgt zijn toverformule 
“congruentie” waarbij passie en talent in 
elkaar overgaan. Hij ontleent die aan Ein-
steins E = MC2. De E staat voor energie/
empowerment, de M voor mission/koers 
(je weet wat je wilt), de C voor character 
(wie je bent) en competence (wat je kan). 
Als je dat voor elkaar krijgt, krijg je ener-
gie in plaats van dat het je energie kost. 
Als een van die componenten ontbreekt, 
ontstaat er incongruentie en op termijn 
dreigt een burn-out. 

Tot slot wenst Claassen ons toe dat we 
op ons werk niet ons best doen om straks 
weer opgelucht naar huis te gaan maar er 
plezier aan beleven. “If it is to be, it is up 
to me.” 

Paul van Grinsven

I N S P I R AT I E D A G  H U

IF IT IS TO BE, IT IS UP TO ME 

“DAN VOLGT ZIJN TOVERFORMULE WAARBIJ 
PASSIE EN TALENT IN ELKAAR OVERGAAN”

6
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Het werd een feestelijke bijeenkomst met 
humor en veel lof voor Anneke Menger. 
Het was druk: het werkveld, studenten en 
collega’s waren goed vertegenwoordigd 
in het publiek. Na een muzikale opening 
gingen drie sprekers in op de grote 
bijdrage van het lectoraat aan werkveld, 
onderwijs en wetenschap. Deze sprekers 
waren Sjef van Gennip (algemeen direc-
teur Reclassering Nederland), Elise Nauta 
(directeur Instituut Social Work) en Vivien-
ne de Vogel (een van Mengers opvolgers 
als lector Werken in Justitieel Kader). Een 
groot succes van het lectoraat was de 
oprichting van de master Forensisch  

 
 
 
 
 

 
 

Sociale Professional, die in januari 2015 
van start ging. Een ander hoogtepunt: het 
boek Werken in gedwongen kader, dat 
gezien wordt als de bijbel in het reclasse-
ringsvak.

Anneke Menger scriptieprijs
Tijdens het symposium werd voor het 
eerst de Anneke Menger scriptieprijs 
uitgereikt. De eer kwam toe aan Hiltje 
Nieuwenhuis. Zij volgde de master Foren-
sisch Sociale Professional. Haar winnende 
scriptie gaat over de voorlopige tenuit-
voerlegging van een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf. Anneke Menger werd voor 
de pauze ook verrast met filmpjes van 
mensen uit de praktijk, onderwijs en 
onderzoek, een komisch toneelstukje over 
het lastige werk van reclasseringswerkers 
en een liber amicorum. De verrassingen 
ontroerden haar (ze had zich voorgeno-
men niet te gaan huilen) en ze voelde zich 
vereerd. Als afsluiting van het program-

ma voor de pauze werd Anneke Menger 
toegezongen.

Duizendpoot 
Na de pauze spraken Anton Franken (lid 
college van bestuur Hogeschool Utrecht) 
en Lia van Doorn (directeur Kenniscentrum 
Sociale Innovatie). Van Doorn prees Men-
ger als een duizendpoot, een alleskunner, 
een vrouw met heel veel talenten. De 
directeur vertelde hoe Menger de afgelo-
pen tien jaar een prachtig lectoraat heeft 
uitgebouwd. Zij werd een “zeer gezag-
hebbende lector met grote bekendheid”. 
Een jaar geleden kwam dan ook de vraag 
op: “Hoe moet dat als Anneke vertrekt?” 
Door een goede overdracht aan opvol-
gers Jacqueline Bosker en Vivienne de 
Vogel, heeft Van Doorn echter het volste 
vertrouwen in de toekomst.

Betekenis 
Toen was het tijd voor de afscheidsrede 

“WETENSCHAP BEGINT VOOR HAAR NIET BIJ 
CIJFERS, MAAR BIJ FANTASIE”

AFSCHEID VAN LECTOR ANNEKE MENGER: 
“EEN VROUW MET HEEL VEEL TALENTEN”

NA EEN PERIODE VAN TIEN JAAR NAM ANNEKE MENGER (1952) AFSCHEID 
ALS LECTOR WERKEN IN EEN JUSTITIEEL KADER BIJ HET KENNISCENTRUM 
SOCIALE INNOVATIE VAN HOGESCHOOL UTRECHT. ZIJ GAAT MET PENSIOEN. 
DAAROM WERD OP 26 APRIL 2018 EEN SYMPOSIUM GEORGANISEERD IN 
EEN GROTE COLLEGEZAAL AAN DE PADUALAAN. HET SYMPOSIUM GING OVER 
PROFESSIONALITEIT EN CONTINUÏTEIT IN HET FORENSISCH-SOCIAAL WERK.
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van Anneke Menger. Na alle lof van de 
voorgaande sprekers, was zij bang dat de 
afscheidsrede zou tegenvallen, vertelde 
ze grappend. Dus: “Ik ga maar gewoon 
wat doen.” Menger besprak energiek 
de belangrijkste inhoud van haar werk 
als lector. Zij constateerde tijdens haar 
carrière dat de aanpak van criminaliteit 
versnipperd was. Menger heeft onder 
andere een bijdrage geleverd aan meer 
continuïteit in die aanpak. Wetenschap 
begint voor haar niet bij cijfers, maar bij 
fantasie. Over haar loopbaan vertelde 
de vertrekkend lector dankbaar dat zij 
betekenis voelde in wat zij deed. Over de 
Hogeschool Utrecht zei Menger luchtig: 
“Ik heb vreselijk gelachen om de bureau-
cratie.” Ze sprak ook waardering uit voor 
de organisatie: als lector kreeg zij veel 
professionele ruimte.

Daders 
Ten slotte had Menger twee personen 
gevraagd een co-referaat te houden. 
Natascha Schilder is reclasseringswerker 
en een van de eerste afgestudeerden van 
de master Forensisch Sociale Professional. 
Zij gaat in gesprek met verdachten en 
daders en schrijft strafadviezen voor de 
rechtbank. Schilder ging in haar lezing 
in op de vraag die haar schoonzus haar 
ooit stelde over haar pittige werk: “Wat 
bezielt je?” Daarbij gaf zij een inkijkje in 
wat het reclasseringsvak inhoudt. Het 
lectoraat voorziet in haar behoefte aan 
wetenschappelijke kennis en vult haar 
professionele ‘gereedschapskist’ aan.

Ervaringsdeskundige 
Sheyenna (haar achternaam laat ik hier 
weg) is ervaringsdeskundige. Zij stelde 
zich voor als “een doorsnee dame van 
33 die heel lang heeft geleefd in het 
gedwongen kader”. Op haar achttiende 
werd zij opgepakt voor het plegen van 
een levensdelict. De straf: twee jaar cel 
en tbs met dwangverpleging. Sheyenna: 
“Werken in het gedwongen kader vergt 
uithoudingsvermogen, zelfinzicht, intuïtie, 
out of the box denken en in mijn optiek, 
authentiek blijven.” Zij vestigde ook de 
aandacht op de vergeten doelgroep: de 

ouders van daders. Anneke Menger hoor-
de haar eens spreken en was zo onder de 
indruk dat zij haar vroeg om gastcolleges 
te verzorgen aan de Hogeschool Utrecht. 
Tot hilariteit van het publiek, kreeg 
Menger aan het eind van het symposi-
um ‘een nachtje brommen’ cadeau: een 
overnachting met haar man in het Huis 
van Bewaring Hotel in Almelo. Een laatste 
persoonlijk woord voor Anneke Menger 
kwam van dochter Rianne Lems, over haar 
succes als moeder. 

Loulou Edelman

Het lectoraat Werken in Justitieel 
Kader levert via praktijkgericht 
onderzoek een bijdrage aan het werk 
van ruim 20.000 professionals die in 
Nederland werken in een justitieel 
kader. Denk aan toezichthouders 
bij de reclassering, groepsleiders in 
Justitiële Jeugdinrichtingen, gezins-
voogden bij Bureau Jeugdzorg of 
begeleiders in tbs-klinieken. Dit werk 
vraagt om een hoge mate van profes-
sionaliteit, effectieve methodieken, 
specifieke competenties en gerichte 
opleidingen.
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Likkebaardend keken de liefhebbers uit 
naar de tweede editie van het Groot 
Dictee van het Instituut voor Recht, de 
jaarlijkse lofzang op de taal waarmee het 
nieuwe jaar – op 11 januari 2018 – werd 
geopend. Net als vorig jaar was de or-
ganisatie in handen van studievereniging 
Codex en docenten Douwe Bos en Joost 
Welten. Als bijzondere gast hadden zij mr. 
Willibrord Davids uitgenodigd, oud-pre-
sident van de Hoge Raad. Met een droge 
humor vertelde hij met hoeveel zorg de 
leden van de Hoge Raad de taal bezigen 
en hoe hun de haren te berge rijzen bij 
de ‘verharing’ van de taal: de neiging om 
woorden ten onrechte als vrouwelijk op te 
vatten (‘Amsterdam en haar inwoners’). 

Daarna kreeg de bijeenkomst het karak-
ter van een toernooi, met docenten en 
studenten die rechtdoorzee en zon-

der voor-de-gek-houderij woorden als 
‘chic’ en ‘chique’ correct probeerden te 
schrijven. De volzinnen gingen over de 
moeilijke beroepskeuze van jongeren, 
maar de aanwezige studenten lieten er 
geen twijfel over bestaan dat zij de juiste 
beroepskeuze hadden gemaakt. Als aan-
komende sjd’ers en hbo-juristen schreven 
zij acribisch. De winnaar was uiteindelijk 
Harmen van Middelkoop, een tweede-
jaarsstudent hbo-rechten. De slechts 
negentien fouten die hij maakte, leverden 
hem de hoofdprijs op, een iPad. Onder 
de docenten was Saskia Lucassen haar 
collega’s de baas met een fraaie score van 
veertien fouten. 

Joost Welten

TWEEDE EDITIE VAN HET GROOT DICTEE 
VAN HET INSTITUUT VOOR RECHT

Benieuwd of u zelf de spellingregels 
allemaal nog beheerst? Hieronder ziet 
u de tekst van het dictee. We hebben 
er voor deze HUridisch diverse fouten 
in aangebracht. Aan u de taak om die 
eruit te halen. Herkent u ze allemaal? 
Op pagina 5 vindt u de antwoorden.

1. Voor veel jongeren is de beroeps- 
keuze lastig: worden ze disc 
jockey of kickbokser, elektriciën of 
kassière, of gaan ze het human-
resourcesmanagementbeleid 
van het openbaarvervoerbedrijf 
opzetten?

2. Worden ze kok die au bain marie 
een gerecht verwarmt voor een 
driegangendinertje of worden ze 
lid van het journaille dat dagelijks 
consciëntieus bloknotes volschrijft?

3. Of spreekt het docentschap 
Nederlands hen aan en gaan ze 
leergierige koters uitleggen of je 
onomatopeën aaneen schrijft of 
niet?

4. Gelukkig hebben de hier aan-
wezige studenten hun keuze al 
gemaakt: rechtdoorzee als ze zijn, 
hebben ze klip en klaar gekozen 
voor een juridische opleiding, of 
ze nu pro deo advocaat willen 
worden of een no-nonsense sjd’er.

5. Ze weten dat een jurist recht op 
zijn doel af gaat, niet aan voor-
de-gek-houderij doet en de juiste 
omgangsvormen kent: op een 
chic feest verschijnt hij in chique 
kleding.

6. Onze professionals in-de-dop 
kunnen grasduinen in de wet-
tenbundel, hebben inzicht in de 
behoeften van de cliënt en heb-
ben een jaloersmakende vlotte 
babbel, maar hun vaardigheid om 
gedachten elokwent en acribisch 
op schrift te stellen behoeft nog 
enige oefening, want waar blijven 
de studenten die het groot dictee 
feilloos schrijven?

Harmen van Middelkoop neemt de prijs in ontvangst van Willibrord Davids
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“Een duivels dilemma”, zo klonk het uit de mond van minister 
Grapperhaus na kennisname van de toespraak van imam Fawaz 
Jneid over burgemeester Aboutaleb. En de juristen blaten hem 
als schapen na. Ondertussen verkeren ze in goed gezelschap van 
arabisten als Jan Jaap de Ruiter. Hij pleit ervoor om de wetge-
ving vooral niet aan te passen vanwege de uitspraken van een 
nar. Als kenners van de geldende jurisprudentie weten zowel ju-
risten als arabisten dat dit soort lieden bij de rechter vrijuit gaat 
als er een beroep op de religieuze overtuiging wordt gedaan. 
Eerder kon deze imam ook al zijn gang gaan toen hij in een mos-
kee het corrigerend slaan van vrouwen goedkeurde. Zijn collega 
El Moumni verklaarde in datzelfde jaar dat “Europeanen lager 
staan dan honden en varkens omdat ze homo’s toestaan met 
elkaar te trouwen”. En de christelijke politicus Leen van Dijke van 
de toenmalige RPF kwam met de schrik vrij na zijn bewering dat 
“een homoseksueel niet beter is dan een dief”. 

Dat was koningin Beatrix ook niet ontgaan. In haar kersttoe-
spraak van 2006 sprak zij de wijze woorden “Godsdienstvrijheid 
is geen vrijbrief om te kwetsen of op te roepen tot haat”. Het is 
een gotspe dat haar visie nog niet is omgezet in wetgeving. Die 
is van meer importantie dan de wetgeving alleen maar aanpas-
sen vanwege uitspraken van narren of religieuze engerds. We 
moeten namelijk af van die dubbele bescherming van gelovigen. 
Als zij zich op grond van hun godsdienst beledigd voelen rennen 
ze telkens verontwaardigd naar de rechter en als zij zelf andere 

bevolkingsgroepen kwetsen beroepen zij zich lafhartig op hun 
geloofsovertuiging. Dat laatste doet onze toch slimme salafist 
Fawaz nu al twee decennia lang. Als u als atheïst of agnost zijn 
uitspraken herhaalt, riskeert u wel een strafrechtelijke vervolging.

Het is dus de hoogste tijd dat onze (wetgevings)juristen eens 
uit hun comfortzone kruipen. Het Recht gaat niet alleen over 
hoe het is maar ook over hoe het behoort te zijn. Ook mogen ze 
eens gaan shoppen bij artikel 17 van het EVRM dat een verbod 
van misbruik van recht inhoudt. Vrij vertaald naar ons onderwerp: 
in sommige situaties ben je je vrijheid van meningsuiting niet 
waard en verdien je geen bescherming op basis van dat grond-
recht. Als je een dergelijke bepaling in onze Grondwet opneemt, 
is er zelfs sprake van een dubbele bijvangst. Tegen ongefundeer-
de uitspraken van polariserende politici als Wilders (PVV), die de 
islam vergelijkt met het nazisme, en Kuzu (DENK), die beweert 
dat artsen de stekker er eerder uittrekken bij oudere migranten, 
kunnen we voortaan zeggen: u bent uw vrijheid van meningsui-
ting niet waard! En in een klap komt het Recht weer wat dichter 
bij de regels van fatsoen te staan. 

Paul van Grinsven

EEN SLIMME NAR
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In het vorige nummer van HUridisch 
kwam het gezaghebbende boek “De 
wet als kunstwerk” van Willem Wit-
teveen aan bod. In deze editie wordt 
“Het proces Socrates” van I.F. Stone 
besproken. 

Door angina pectoris werd hij gedwongen 
om na 19 jaar I.F. Stone’s Weekly op te 
geven. Dit Amerikaanse tijdschrift kreeg 
bekendheid vanwege unieke onthullingen 
over de Vietnam-oorlog. Alsof I.F. Stone 
zelf op het slagveld de strijd versloeg. 
Niets is minder waar. Hij beschikte over 
goed ingevoerde informanten ter plekke. 
Omdat Stone de vrijheid van denken en 
spreken hoog in het vaandel had staan, 
wilde hij na zijn ziekte per se Grieks leren 
om de Griekse filosofen in hun origine-
le taal te kunnen lezen. Hij vertrouwde 
namelijk niet op de Engelse vertalingen. 
Het boek “Het proces Socrates”, ISBN 
90 246 4730 4, verscheen in 1988 in de 
SESAM-reeks. De auteur was toen 80 
jaar oud. Helaas is zijn boek alleen nog 
verkrijgbaar bij antiquariaten. Het boek 

verdient een beter lot. Als niet-jurist weet 
Stone als geen ander juridische thema’s 
op een heldere wijze te verwoorden.  

Querulant 
Anders dan in het huidige tijdsbestek 
waarin het Socratische gesprek van alle 
kanten bejubeld wordt, waagde Stone 
het om Socrates op een kritische wijze 
te benaderen. Hij vond hem een beetje 
een querulant. Onder het motto “de aard 
van iets, is de definitie van iets” verleidde 
Socrates constant zijn gesprekpartners tot 
het geven van definities die hij vervol-
gens onderuithaalde zonder ooit zelf 
een definitie te geven. Stone merkt op: 
“Het probleem is niet alleen dat dingen 
continu veranderen en zich zo onttrekken 
aan absolute definitie. Het probleem is 

HET PROCES SOCRATES

“ONGELUKKIGERWIJS DEED SOCRATES NOOIT EEN 
BEROEP OP DE VRIJHEID VAN SPREKEN”

Jacques-Louis David, De dood van Socrates
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eveneens dat, zoals iedere rechter in een 
gerechtshof weet, omstandigheden niet 
alleen – in de formulering van de advoca-
ten – de zaken kunnen veranderen, maar 
ook aan de toepasbaarheid van schijnbaar 
onveranderlijke principes kunnen tornen.” 
Hij laat dat ook zien aan de hand van de 
door Socrates zelf beleden waarheids-
getrouwheid als basisvoorwaarde voor 
deugdzaamheid; een leugenaar is volgens 
Socrates geen deugdzaam mens. Maar 
dat gaat niet altijd op. Met een anekdote 
adstrueert Stone dat. “Stel dat een vriend 
van je ligt dood te gaan in een ziekenhuis; 
hij vraagt zich af waarom zijn geliefde 
vrouw hem niet komt opzoeken in zijn 
laatste uren. Wat is dan deugdzaam: de 
arme kerel de hele waarheid zeggen – dat 
ze er met hun knappe chauffeur vandoor 
is gegaan? Of hem in zijn laatste uren 
troosten en kalmeren met een verzinsel?”
Vervolgens maakt Stone onder verwijzing 
naar Plato en zijn leerling Aristoteles de 
stap naar de reikwijdte van de wetten. Al-
lereerst haalt hij de dialoog “Staatsman” 
van Plato aan. Die laat “een vreemde-
ling” het volgende uitspreken: “Een wet 
zal nooit bij machte zijn om te bepalen 
wat voor allen samen het beste en het 
rechtvaardigste is, want er zijn toch zoveel 
verschillen immers van mens tot mens en 
van handeling tot handeling en bovendien 
is niets ook maar één ogenblik in rust. 
Daarom is het niet mogelijk om éénvoudi-
ge regels uit te vaardigen toepasselijk op 
alles en voor altijd geldend.” De vreem-
deling vraagt “of het dan niet uitgesloten 
is dat een onveranderlijke éénvoudige 
regeling goed aangepast zou zijn bij nooit 
eenvoudige toestanden.” Het antwoord 
daarop is dat geschreven noch ongeschre-
ven wet en regel helemaal toereikend zijn. 

Holmes, de koning der rechtvaardigheid 
formuleerde het met Olympische bon-
digheid: “Concrete zaken onttrekken zich 
aan algemene overwegingen.” En dan 
trekt Stone bijna jubelend de conclusie 
“het is het klassieke argument om aan de 
wet toe te voegen wat in verschillende 
wettelijke systemen wordt aangeduid als 
billijkheid.” In een adem haalt hij Aristo-
teles aan die ons inzicht heeft gegeven in 
de begrippen “redelijkheid en billijkheid”. 
In zijn “Retorica” schrijft hij het volgende: 
“Wetgevers hebben de verplichting om 
een universele stelling te formuleren die 
niet op alle, maar slechts op de meeste 
kwesties van toepassing is. Het is moeilijk 
om een definitie te geven, omdat er een 
oneindig aantal gevallen is.” Anders ge-
zegd, er is geen absolute definitie te ge-
ven, omdat ieder geval zijn eigen karakter 
heeft. Redelijkheid komt van het Griekse 
woord epieikeia. Aristoteles noemde het 
ook “de geest als tegenstelling van de 
letter van de wet.” In de “Nicomache-
ische ethica” noemde hij de billijkheid 
“een correctief…op de wet, waar deze 
door algemeenheid tekort schiet.” Wie nu 
nog durft te zeggen dat “redelijkheid en 
billijkheid” vage begrippen zijn, mag van 
mij dus linea recta weer de schoolbanken 
in.

Martelaar 
Tot slot het proces zelf. Hierbij beperk ik 
mij tot één van de aanklachten. Deugd 
stond voor Socrates gelijk aan kennis op-
doen en kon niet onderwezen worden aan 
alle burgers. Waarom? Omdat die kennis 
maar door weinigen kon worden bevat. 
In dat kader moet de beroemde zinsne-
de van Socrates “het enige wat ik weet, 
is dat ik niets weet” worden begrepen, 

een uitspraak die Stone maar matig kan 
bekoren. “Hij spoort zijn mede-Atheners 
aan tot deugd, maar ondertussen zegt 
hij dat die niet onderwijsbaar is… en als 
klap op de vuurpijl verklaart Socrates, 
nadat hij zijn gesprekspartners het gevoel 
heeft gegeven dat ze tekortschieten en 
onwetend zijn, dat hijzelf niets weet. Die 
uiterste nederigheid begint op een vorm 
van eigendunk te lijken. Iemand vertellen 
dat hij nog minder weet dan een man 
die opgewekt volhoudt dat hij niets weet 
betekent de ene belediging op de andere 
stapelen.” En juist daarop wordt Socrates 
in zijn proces aangesproken. “Doordat hij 
de deugd gelijkstelde met onbereikbare 
kennis ontnam hij de gewone mensen hun 
hoop en ontkende hij dat zij het vermo-
gen hadden om zichzelf te regeren.”

Aan het einde van het boek neemt Stone 
het dan toch nog op voor Socrates: “Het 
proces tegen Socrates was een proces 
tegen ideeën. Hij was de eerste martelaar 
van vrijheid van spreken en denken. Als hij 
zijn verdediging had gevoerd in het teken 
van de vrijheid van spreken en zich op de 
basisprincipes van zijn stad had beroepen, 
dan had hij, naar mijn overtuiging, de ver-
deelde jury gemakkelijk voor zich kunnen 
winnen. Ongelukkigerwijs deed Socrates 
nooit een beroep op het beginsel van de 
vrijheid van spreken.” En wat had hij dan 
volgens Stone precies moeten zeggen? 
“Jullie vervolgen me niet om iets wat ik 
heb gedaan, maar om hetgeen ik heb 
gezegd en onderwezen.” In dat geval 
had de jury hem vrijgesproken en was de 
gifbeker aan hem voorbijgegaan. 

Paul van Grinsven
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Jeanny Houvast-Walraven was vijftig toen ze met de deeltijd-
opleiding HBO-Rechten begon. “Ik was de oudste in de groep 
waarmee ik startte, verder waren het veel twintigers en derti-
gers. En ik vroeg me af of ik nog wel kon studeren. Maar na een 
paar weken speelde het leeftijdsverschil in de groep geen enkele 
rol meer en voor mijn eerste toets haalde ik een 9,3. Ik had van 
tevoren een heel goed beeld van de studie. In het verleden was 
ik rechten gaan studeren aan de Universiteit Utrecht, maar die 
studie heb ik niet afgemaakt. Ik ging werken als directiesecre-
taresse, trouwde, kreeg een gezin. Maar de rechtenstudie bleef 
voelen als een loose end, iets dat niet af was. Toen in 2010 onze 
jongste op kamers ging wonen, dacht ik: nu moet ik het doen.”

“Indertijd was ik directiesecretaresse bij een bank. Studeren 
naast die fulltimebaan was pittig, ook voor mijn man die een 
eigen praktijk als fysiotherapeut heeft, waar ik ook altijd in mee-
gewerkt heb. Hij heeft me steeds gesteund. In 2012 raakte ik 
door een reorganisatie mijn baan bij de bank kwijt, maar doordat 
ik ook voor mijn man werkte, kon ik de studieopdrachten toch 
uitvoeren. Daardoor kon ik mijn studie toch ‘met genoegen’ 
afronden.”

“Aanvankelijk vond ik in de studie de theorievakken het leukst. 
De vaardigheidstrainingen lagen mij niet. Tot ik inzag dat ik voor-
al mezelf in de weg zat; je kunt overal iets uithalen, het is nooit 
zinloos. Toen kantelde mijn beeld helemaal: gesprekstechnieken, 
onderhandelen en dergelijke begon ik echt leuk te vinden. De 
studie heb ik per blok aangepakt: de eerste weken gebruikte ik 
om de hoofdzaken van dat blok op te sporen, daarna maakte ik 
een samenvatting voor mijzelf om me de stof eigen te maken. 
En op vakantie gingen de studieboeken mee. Ik wilde geen 
vertraging oplopen, het leek me moeilijk om die dan weer weg 
te werken.”

“Nadat ik mijn baan bij de bank had verloren, ben ik op tijdelijke 
contracten als secretaresse gaan werken. Inmiddels werk ik voor 
een detacheerder in topfuncties in de secretaressewereld. Vaak 
voor gemeenten, maar ook bij bedrijven. Het is heel afwisselend, 
dat vind ik erg leuk. Overal leer je iets en ik merk dat mijn studie 
me steeds weer van pas komt. Naast mijn werk ben ik al acht 
jaar vrijwilliger bij een wetswinkel, waar ik onafhankelijk juridisch 
advies geef. Als mensen dan opgelucht de deur uitgaan, is dat 
voor mij de mooiste beloning.” 

Bas Nieuwenhuijsen

“DE STUDIE KOMT STEEDS WEER VAN PAS” 
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“IK MERK DAT MIJN STUDIE ME 
STEEDS WEER VAN PAS KOMT”
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Inmiddels is Ineke van den Berg al een 
aantal maanden werkzaam als lector 
Toegang tot Recht bij Hogeschool In-
Holland. Dit studiejaar nam ze met een 
symposium afscheid als hoofddocent bij 
de opleiding HBO-Rechten en als onder-
zoeker bij het HU-lectoraat Schulden en 
Incasso.

Van den Berg beet zelf het spits af op 
het afscheidssymposium met een be-
toog over de broze relatie tussen recht, 
rechtvaardigheid, welzijn en menselijke 
waardigheid. Als nieuwe uitdaging voor 
het onderwijs noemde zij de gevolgen 
van digitalisering en technologisering. 
Deze ontwikkelingen beïnvloeden de 
toegang tot het recht. Niet iedereen is 
immers digitaal voldoende geletterd. Elke 
HBO-jurist, inclusief de kandidaat-ge-
rechtsdeurwaarder, moet daarom digitale 
ondersteuning kunnen bieden, aldus 
Ineke van den Berg. 

Een andere keerzijde van deze ontwikke-
lingen is dat de privacy onder druk komt 
te staan. Data verzamelen moet daar-
om veilig, doordacht en volgens regels 
gebeuren. Het Rathenau-instituut, dat o.a. 
de maatschappelijke aspecten van nieuwe 
technologieën onderzoekt, bepleit zelfs 
twee nieuwe mensenrechten, namelijk:

- het recht om niet gemeten, geanaly-
seerd en beïnvloed te worden;

- het recht op betekenisvol menselijk 
contact.

Zij sloot haar betoog af met een citaat van 
Molengraaff uit 1895: “... dat het recht 
slechts dan een ars boni et aequi (= de 
kunst van het goede en gelijke) mag hee-
ten, als het in overeenstemming is met 
ethische beginselen en tot doorvoering 
daarvan medewerkt”, m.a.w. als het recht 
doet aan de menselijke waardigheid.

Coolblue
Om aan te sluiten bij deze belangrijke 
ontwikkelingen, heeft Van den Berg 
samen met docent Ondernemingsrecht 
en advocaat Martijn Noordermeer de 
module Digitalisering en Recht ontwor-
pen voor het nieuwe curriculum. Martijn 
Noordermeer was bovendien de tweede 
spreker op het afscheidssymposium. Hij il-
lustreerde met voorbeelden dat het recht 
om een vordering te incasseren soms 
strijdig is met het recht op bescherming 
van de privacy. Sinds de invoering van 
de AVG (Algemene Verordening Gege-

vensbescherming) in mei 2018 gelden er 
duidelijke restricties. De incassant:

- moet zo min mogelijk gegevens
- zo kort mogelijk bewaren
- en mag ze niet doorgeven aan gege-

venshandelaren.

De incassant is bovendien verplicht de 
debiteur actief informatie te verstrekken 
over het verzamelen en bewaren van 
gegevens. Volgens Martijn Noordermeer 
is privacy misschien wel één van de be-
langrijkste grondrechten in onze Westerse 
samenleving.

Als derde spreker belichtte docente 
Schriftelijke communicatie Tialda Sikkema 
enkele opzienbarende resultaten uit haar 
promotie-onderzoek naar de begrijpe-

lijkheid van de dagvaarding. Aan haar 
proefschrift en de consequenties daarvan 
voor het onderwijs, besteden we uitge-
breid aandacht in een volgend nummer 
van HUridisch; daarom gaan we er hier 
niet verder op in.   

In haar slotwoord stelde Van den Berg dat 
de deurwaarders 20 jaar geleden voorop 
liepen qua automatisering, maar dat er 
nu sprake is van een achterstand. Als een 
21e-eeuwse Molengraaff pleitte ze voor 
“human centered legal design”. Concreet 
betekent dat: aansluiten bij de klant, 
ofwel - in haar eigen bloemrijke woorden: 
“Word de Coolblue van de juridische 
markt!” 

Lidwien van der Pas
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“WORD DE COOLBLUE VAN DE JURIDISCHE MARKT!”
Afscheidssymposium Ineke van den Berg

Na haar studie Rechten aan de Universiteit Utrecht werkte Ineke van den Berg als 
docent Privaatrecht bij het Instituut Molengraaff. Vanaf 1997 was zij nauw be-
trokken bij de opleiding tot Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder, ook toen die nog 
niet was ondergebracht bij de HU. Haar enorme betrokkenheid blijkt o.a. uit haar 
promotie-onderzoek dat ze in 2013 afsloot met het proefschrift “De gerechtsdeur-
waarder: ambtenaar en ondernemer”. Hierin belichtte ze ontwikkelingen in het 
beroep en de gevolgen daarvan voor de opleiding. Ze heeft 15 jaar gewerkt voor 
het Instituut voor Recht.
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Jos Rutten, docent recht bij de Juridische 
Deeltijdopleidingen en voormalig deur-
waarder, is vanaf het prille begin betrok-
ken bij het digitaliseringsproject van De 
Rechtspraak Kwaliteit En Innovatie (KEI, 
zie kader). 
Rutten: “Een wetsvoorstel komt eerst in 
consultatie. Het verschijnt dan op internet 
en daar kan iedereen op reageren. Ik zit in 
de commissie Wetgeving van de Konink-
lijke Beroepsorganisatie van Gerechts-
deurwaarders (KBVG) en in die rol heb ik 
meegeschreven aan een reactie op het 
conceptwetsvoorstel. Dat zal ongeveer vijf 
jaar geleden zijn. Ik was al eerder in die 
commissie terechtgekomen bij wetsvoor-
stellen over burgerlijk procesrecht, waar 
ik onder andere les in geef. Het gaat bij 
KEI om een heel ingrijpende wijziging van 
het procesrecht en dat werkt het beste als 
je dat in overleg doet met de mensen die 

er daadwerkelijk mee te maken hebben, 
dus advocaten, gerechtsdeurwaarders en 
medewerkers van de rechterlijke macht. 
Ik werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor 
proefsessies waarin de eerste versies van 
de digitale omgeving gepresenteerd wer-
den en ik heb meegedacht over teksten 
die bestemd waren voor de procespartij-
en.”

Digitale oefenomgeving
“Vanuit de HU hebben we gewerkt aan 
een digitale oefenomgeving die lijkt op 
het KEI-systeem. We laten studenten nu 
procederen in een oefenrechtbank met 
papieren stukken, maar om ze voor te 
bereiden op de digitalisering wilden we 
ze ervaring laten opdoen met een digitaal 
systeem. Daar komen andere vaardighe-
den bij kijken: wat vraagt het van mij als 
ik mijn stukken digitaal moet ordenen, 
moet uploaden in het juiste format en als 
ik digitaal moet procederen? Deze pilot 
is blijven steken in de testfase vanwege 
het ‘on hold’-staan van KEI. Dat is jammer, 
maar het heeft een heel interessante 
samenwerking met De Rechtspraak opge-
leverd.”
“Het doel van het KEI-project was aanvan-
kelijk niet alleen om een digitale postbus 
en een digitaal dossier te creëren, maar 
ook de procesvoering en het administra-
tieve systeem te automatiseren. Vol-
gens dat idee zou degene die een zaak 
aanhangig maakt, alle gegevens die hij als 

DIGITALISERING RECHTSPRAAK 
GERESET (PROJECT KEI) 
 Jos Rutten: “Er wordt echt goed nagedacht over toegankelijkheid en eenvoud” 

KORT VOOR DIT INTERVIEW PLAATSVOND, KWAM 
HET BERICHT NAAR BUITEN DAT DE “DOELEN VAN 
KEI (...) TE AMBITIEUS (WAREN) EN DE UITVOERING 
TE INGEWIKKELD OM HET PROJECT TE LATEN 
SLAGEN” (WWW.NRC.NL/NIEUWS/2018/04/10/
DIGITALISERING-RECHTSPRAAK). HET GESPREK 
GING DAAROM NIET ALLEEN OVER DE INHOUD VAN 
KEI EN DE ROL VAN JOS RUTTEN DAARBIJ, MAAR 
OOK OVER WAT ER MISGING EN HOE NU VERDER.

“HET BLEEK VEEL COMPLEXER DAN VAN TEVOREN 
BEDACHT WAS”
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eiser inbrengt, digitaal beschikbaar moe-
ten stellen en ook alle vervolgstappen 
- behalve de hoorzitting - zouden digitaal 
verlopen. Bijvoorbeeld het genereren van 
het bericht waarmee de verweerder wordt 
opgeroepen. Dat doel bleek op korte ter-
mijn onhaalbaar door alle hobbels en de 
vele verschillende wensen. Het bleek veel 
complexer dan van tevoren bedacht was. 
Daarom is die eerste focus nu verlaten en 
verlegd naar digitale communicatie met 
De Rechtspraak.”

Tijdpad
“Men is begonnen wetgeving te schrijven 
voordat er een digitaal systeem was. Het 
lijkt mij beter om eerst te bekijken wat er 
digitaal mogelijk is en daar de nieuwe wet 
op te baseren. Een digitaal systeem werkt 
met een aantal logische stappen en kan 
slecht omgaan met uitzonderingen, terwijl 
het recht behoorlijk veel uitzonderingen 
kent, die ook nog eens op verschillende 
manieren geïnterpreteerd kunnen wor-
den. Je merkte dat het project haperde 
door de vele wijzigingen in het tijdpad: 
volgens de eerste planning zouden we 
nu al digitaal aan het procederen zijn. KEI 
civiel is uiteengetrokken in vijf fasen: 1.0 
t/m 5.0. Fase 1.0 heeft betrekking op alle 
vorderingszaken met verplichte proces-
vertegenwoordiging (over €25.000 of 
meer), 2.0 gaat over hoger beroep, 3.0 is 
kanton, 4.0 gaat over verzoekprocedures 
en 5.0 is kort geding. Elke fase was dan 
weer in twee onderdelen verdeeld: de 
pilot, die alleen bij een paar rechtbanken 
zou draaien, en daarna de invoering in de 
rest van het land. We zitten sinds septem-
ber 2017 in de pilot van civiel 1.0 en die 
loopt bij de rechtbanken Midden-Neder-
land en Gelderland. Volgens de formele 
berichten gaat de invoering van 1.0 in 
de rest van Nederland nog wel door, 
ondanks de ‘reset’ van KEI. Verder doet 
De Rechtspraak nu geen uitspraken over 
de planning.”

Juridisch ingewikkelder
“Eén van de doelen van KEI was vereen-
voudiging van procedures, maar juridisch 
is het eerder ingewikkelder geworden. 
Bovendien is de oude manier van werken 
voor de professional bekend terrein, het 
nieuwe systeem met de nieuwe berich-
ten moet hij nog in de vingers krijgen. 
Als de digitale omgeving goed wordt 
ingericht, kun je als burger wel makkelij-
ker een zaak aanhangig maken, omdat 
je langs een aantal invulvelden wordt 
geleid. Het is daarbij nog onduidelijk in 
hoeverre de rechtbanken in kantonzaken 
een leek gaan faciliteren. Het is behoorlijk 
ingewikkeld om goed te bepalen wie je 
aanspreekt en helder te formuleren wat 
je precies eist. In plaats van een leeg 
invulveld, zou je dan in het systeem kun-
nen inbouwen dat elke voorwaarde voor 
een complete juridische vordering de 

revue passeert. Interessante vraag is dan 
in hoeverre De Rechtspraak niet aan het 
meeprocederen is en op de stoel van een 
rechtshulpverlener gaat zitten.”
“Op dit moment vind ik het nieuwe 
systeem veelbelovend en de nieuwe 
berichten die in de maak zijn, zijn veel dui-
delijker dan de klassieke dagvaardingen. 
Er wordt nu echt goed nagedacht over 

toegankelijkheid en eenvoud. Maar hoe 
het traject verder vervolgd zal worden, 
weet ik niet. Los van het resultaat heeft 
mijn betrokkenheid bij KEI me veel waar-
devolle contacten opgeleverd en meer 
inzicht in het wetgevingsproces.” 

Lidwien van der Pas

Kwaliteit En Innovatie (KEI): het digitaliseringsproject van De Rechtspraak 

Het project KEI is opgestart om procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker 
te maken. In april heeft de Raad voor de Rechtspraak erkend dat het project 
‘gereset’ moet worden. In de nieuwe aanpak worden kortere projecten opgezet 
met minder ambitieuze doelen voor een beperkter deel van de organisatie. Een 
voorbeeld hiervan is om het voor burgers en advocaten mogelijk te maken in een 
beveiligde omgeving met elkaar te communiceren.

KEI heeft betrekking op alle rechtsgebieden, maar Jos Rutten concentreert zich in 
dit interview op KEI civiel, omdat dat aansluit bij zijn expertise.
Voor meer informatie, zie: www.rechtspraak.nl/kei
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C A R R I È R E

Camiel Roemaat heeft heel wat omwegen bewandeld voordat 
hij de studie SJD ging doen, die hij in 2002 met succes afrondde. 
“Ik ben gestart op de mavo. Ik kook graag en ben daarna een 
koksopleiding gaan doen. Maar toen ik stage liep, viel de stress 
in een professionele keuken mij tegen. Bovendien ben ik lang 
en het staand werken aan de werktafels bleek onhandig te zijn. 
Toen ben ik de administratieve kant opgegaan, de meao. De juri-
dische elementen in die opleiding vond ik leuk. Ik wilde vervol-
gens een hbo-opleiding volgen, maar de heao was het niet voor 
mij. Een kennis wees me toen op de SJD-studie aan Hogeschool 
Utrecht. Ik ben naar een open dag gegaan en wist: dit is het!”

“SJD past goed bij mij, ik vind het leuk om mensen te helpen 
die kennis ontberen op juridisch terrein. In de studie vond ik de 
rechtenvakken interessant, maar ook de trainingen op gebieden 
zoals sociale vaardigheden, omgaan met cliënten en onderhan-
delen. Ik kijk met voldoening terug op mijn studietijd, ik heb 
het goed naar mijn zin gehad en ik heb nog altijd veel vrienden 
uit die periode. In mijn werk heb ik vooral veel aan de sociale 
kanten van de opleiding, de S van SJD dus: vaardigheden zoals 
gesprekstechnieken en onderhandelen.”

“Tijdens de studie liep ik stage bij Stichting De Ombudsman. 
Daar ben ik gaan werken toen ik afgestudeerd was. Bij die stich-
ting was het Steunpunt Chronisch Zieken en Gehandicapten on-
dergebracht, waarvoor ik het telefonische spreekuur deed. Dat 
was een heel breed terrein, maar ik kreeg toch het gevoel dat 
ik niet verder kwam. Ik ben toen gaan werken voor het Centrum 
voor Werk en Inkomen, een voorloper van het UWV. Op de afde-
ling Juridische Zaken daar hield ik me bezig met het behandelen 
van ontslagvergunningen. Vragen beantwoorden van werkgevers 
en werknemers en dossiers opbouwen die aan de ontslagcom-
missie werden voorgelegd. Ik had een tijdelijk contract en toen 
daar een reorganisatie werd uitgevoerd, hield het voor mij op. 
Via via ben ik bij de FNV gekomen, waar ik nu alweer ruim twaalf 
jaar juridisch medewerker ben. Ik doe individuele belangenbe-
hartiging voor ambtenaren, die bij lagere overheden werken, 
zoals provincies en gemeenten en waterschappen en ik heb 
cliënten die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. Het 
werk is zeer divers en dat maakt het ook uitdagend: zoals be-
zwaarschriften schrijven (als een ambtenaar het bijvoorbeeld niet 
eens is met een beoordeling, disciplinaire maatregel of ontslag) 
en cliënten vertegenwoordigen tijdens een hoorzitting. Maar 
ook onderhandelen met werkgevers en advocaten als partijen uit 
elkaar willen gaan, waarbij wel een WW-uitkering veilig gesteld 
moet worden. Vaak ben ik ook intern vertrouwenspersoon bij de 
FNV.” 

Bas Nieuwenhuijsen

MENSEN HELPEN DIE JURIDISCHE KENNIS MISSEN
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“IN MIJN WERK HEB IK VOORAL 
VEEL AAN DE SOCIALE KANTEN 
VAN DE OPLEIDING”
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Mensen helpen om van zorgverzeke-
ring te veranderen klinkt misschien 
niet bijzonder ingewikkeld. Maar als ze 
slecht Nederlands spreken of compleet 
digibeet zijn, is het nog niet zo sim-
pel, merkten Tabita Bruis en Lisanne 
Meeuwisz, tweedejaars voltijd SJD-stu-
denten.

Onderdeel van de studie is het uitvoeren 
van zogeheten PGA’s, Praktijkgestuurde 
Activiteiten. Studenten moeten daarmee 
aantonen dat ze over bepaalde com-
petenties beschikken, zoals analyseren, 
adviseren, beoordelen en beslissen. In het 
kader daarvan gingen Bruis en Meeuwisz 
op pad om inwoners van Utrecht te hel-
pen met de keuze van hun zorgver-
zekering. Dat gebeurde in samenwerking 
met onder meer de gemeente Utrecht, 
die een eigen zorgverzekering aanbiedt: 
het pakket Utrecht-Standaard en het 
uitgebreidere pakket Utrecht-Top. “De 
verzekering is bedoeld voor mensen met 
een laag inkomen, die zijn dan beter uit 
dan wanneer ze bij een ‘gewone’ zorgver-
zekeraar zitten”, legt Bruis uit. “Op zo’n 
collectieve verzekering via de gemeente 
krijgen ze een korting. Wij moesten daar 
voorlichting over geven”, vult Meeuwisz 
aan. Om dat naar behoren te kunnen 
doen, moesten ze zich eerst verdiepen in 
de polissen en de bijbehorende voor-
waarden. Meeuwisz: “We zijn naar enkele 
bijeenkomsten geweest waarop mensen 
van de gemeente uitlegden hoe die 
verzekeringen in elkaar zitten. Dus toen 
we zelf voorlichting gingen geven, wisten 
we er veel van. Bovendien waren daar ook 
weer mensen van de gemeente bij, die 
antwoord konden geven op vragen die wij 
zelf niet konden beantwoorden, bijvoor-
beeld of zwemlessen werden vergoed.”

Die informatiebijeenkomsten vonden 
plaats in buurthuizen en dergelijke. “Wij 
zaten daar dan om vragen te beantwoor-
den en mensen te helpen die wilden 
overstappen op de zorgverzekering van 
de gemeente”, vertelt Bruis. Dat was vaak 
best lastig, vond ze. “Er kwamen veel 
mensen die slecht Nederlands spraken 
of die niet snapten hoe internet werkt.” 
Officieel mochten de studenten geen 
adviezen geven, maar alleen informatie. 
Meeuwisz: “Maar soms was meteen dui-
delijk dat ze zoveel zorg nodig hadden, 
dat ze het beste het uitgebreide pakket 
konden nemen. In dat pakket is bijvoor-
beeld het eigen risico meegenomen.” 
De gesprekken daarover leverden heel 

wat leermomenten op, bijvoorbeeld op 
het vlak van communicatie. Bruis: “We 
krijgen wel communicatietrainingen, maar 
je leert het pas echt in de praktijk. Er 
zaten bijvoorbeeld mensen bij die zelden 
hun huis uit komen. Voor hen waren wij 
het koffie-en-thee-momentje, waarop ze 
hun hele hart konden luchten. Vaak over 
heel andere dingen dan de zorgverzeke-
ring, zoals de huishoudelijke hulp of zo.” 
“Ik vond ook leerzaam dat we moesten 
omgaan met mensen die de Nederlandse 
taal niet goed beheersen”, voegt Meeu-
wisz toe. “En omgaan met boze klanten, 
dat is een goede oefening voor volgend 
jaar als we stage moeten lopen”, ver-
wacht Bruis.

“In het begin waren we superzenuwach-
tig”, vertelt Meeuwisz. “We dachten van 
tevoren dat er maar tien mensen zouden 
komen, maar dan liepen we naar binnen 
en dan zaten er een stuk of honderd. 
Daar kregen we wel zweethandjes van 
de eerste keer. Maar bij de derde keer 
gingen we gewoon zitten en vragen be-
antwoorden.” Het leukste vond Bruis de 
gesprekken met mensen. “Het waren alle-
maal verschillende gesprekken, het werd 
nooit eentonig.” “En dat je mensen blij 

maakt, dat ze tevreden weggaan”, vindt 
Meeuwisz. De twee studenten hebben 
ook een advies uitgebracht om sommige 
zaken te verbeteren. Bruis: “Iedereen in 
de doelgroep krijgt een herinneringsbrief 
over de mogelijkheid om op de collec-
tieve zorgverzekering van de gemeente 
over te stappen, ook de mensen die dat 
al hebben gedaan. Die mensen vonden 
dat erg verwarrend, die zou je zo’n brief 
niet moeten sturen.” “En de organisatie 
van de voorlichtingsbijeenkomsten kan 
beter”, merkt Meeuwisz op. “Als we 
binnenkwamen, zaten er vaak al heel veel 
mensen te wachten. Maar er waren geen 
nummertjes, dus wisten we niet wie het 
eerst aan de beurt was. Dat was een beet-
je chaotisch.” 

Bas Nieuwenhuijsen

Organisaties in het SJD-werkveld die ook 
mogelijkheden zien om 2e jaars SJD-
studenten mooie praktijkopdrachten te 
laten doen kunnen contact opnemen 
met Eelco.Koot@hu.nl (Kwartiermaker 
werkveld SJD).

“WE KRIJGEN WEL COMMUNICATIETRAININGEN, 
MAAR JE LEERT HET PAS ECHT IN DE PRAKTIJK”

Links Lisanne Meeuwisz en rechts Tabita Bruis.

“IN HET BEGIN WAREN WE SUPERZENUWACHTIG”
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“COMING TOGETHER IS A BEGINNING;
KEEPING TOGETHER IS PROGRESS;
WORKING TOGETHER IS SUCCES”
Henry Ford


