
Magazine voor alumni en de beroepspraktijk van het 
Instituut voor Recht van Hogeschool Utrecht. juni 2019 41

SPRINGKUSSENS: ONSCHULDIG VERMAAK, 
MAAR WIE IS AANSPRAKELIJK ALS ER EEN 
KIND VALT EN LETSEL OPLOOPT?

ALTERNATIEVE RECHTSPLEGING | KUNST AAN 
PADUALAAN 101 | LEZEN IS NIET BEGRIJPEN | DE DOCENT 
VAN NU | MITSDIEN EN ALSDAN: KLARE TAAL GRAAG | 



2 3

Paula Timmermans wint 
publieksprijs in verkiezing 
docent van het jaar
Aan het eind van de nieuwjaarsviering van de HU op 17 januari 
2019 werd de ‘Docent van het Jaar 2019’ bekendgemaakt. De 
eer viel ten deel aan Johan Toonstra (Instituut Paramedische 
Studies), die in de HU Klinieken bij uitstek onderwijs, onderzoek 
en praktijk combineert. De publieksprijs was voor Paula 
Timmermans van het Instituut voor Recht. Timmermans is docent 
bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening, waar ze 
colleges verzorgt in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

HU-studenten hadden 21 docenten aangemeld als mogelijke 
kandidaat, van wie een jury vervolgens vijf docenten had 
genomineerd. Tijdens het Onderwijsfestival ‘HU next19’ 
dat voorafging aan de nieuwjaarsviering, vond de finale van 
de verkiezing plaats. De vijf finalisten verzorgden ieder een 
minicollege voor jury en publiek. Timmermans pleitte in haar 
presentatie voor empathie: “Blijf binnen de regels, maar kijk ook 
naar de mens achter het verhaal. Niet alleen in het werkveld, 
maar ook als docent.” Na afloop van de minicolleges mocht 
het publiek stemmen op de beste docent. Met haar heldere en 
persoonlijke verhaal was Timmermans favoriet.

Loulou Edelman

Gezamenlijke opleiding 
schuldhulpverlening
Vier hogescholen en vijf lectoraten beginnen samen een 
beroepsopleiding schuldhulpverlening. De opleiding krijgt als 
standplaats Hogeschool Utrecht (HU). De HU werkt mee met het 
lectoraat Schulden en Incasso. Lector Nadja Jungmann: “Deze 
opleiding is de erkenning dat schuldhulpverlening een vak is.”
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Accreditatie SJD
De opleiding SJD heeft van Nederlands Quality Agency de 
kwalificatie ‘goed’ gekregen voor de standaarden ‘beoogde 
leerresultaten’, ‘onderwijsleeromgeving’ en ‘toetsing. Voor de 
standaard ‘gerealiseerde leerresultaten’ heeft de opleiding de 
beoordeling ‘voldoende’ ontvangen. 

Peter Kosterman

Master Forensisch sociale 
professional 
Marie-José Geenen volgt Jacqueline Bosker op als hogeschool 
hoofddocent bij de master Forensisch sociale professional. Zij 
wordt inhoudelijk verantwoordelijk voor het masteronderwijs. 
Jacqueline Bosker, die eerder deze functie vervulde, is lector 
Werken in justitieel kader geworden. Marie-José Geenen is 
als docent al verbonden aan de master. Daarnaast is -en blijft- 
zij (gepromoveerd) onderzoeker bij het lectoraat Werken in 
justitieel kader. Haar deskundigheid is professionele reflectie. 
In het bijzonder op dit onderwerp hoopt zij vanuit haar nieuwe 
functie de verbinding verder te ontwikkelen tussen de master en 
het bacheloronderwijs van IvR. 
Verder heeft de master Forensisch sociale professional de 
status van Topopleiding in de keuzegids 2019 bereikt. De 
opleiding deelt die eer met drie andere masters van de HU 
(Projectmanagement, Physician Assistant en Innovatie in Zorg en 
Welzijn). Voor ons is het de eerste keer.
We hopen dat dit bijdraagt aan verdere bekendheid van de 
master en mogelijk groeiende instroom de komende jaren.

Bas Nieuwenhuijsen 

L I Z E T  va n  D O N K E R S G O E D

Exploring Ethics 

in the Practice of Public

Welfare Professionals

Uitnodiging
voor het bijwonen van de

openbare verdediging
van het proefschrift

Exploring Ethics

in the Practice of Public
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in het Academiegebouw, 
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Exploring Ethics
Op Internationale Vrouwendag promoveerde Lizet van 
Donkersgoed, docent SJD-voltijd, bij de Universiteit Utrecht 
(UU) op een verkennend onderzoek naar ethiek in de praktijk 
van bijstandsprofessionals. In de Senaatszaal van de UU aan 
het Domplein werden de toehoorders omringd door prachtige 
lambriseringen en statige portretten van louter mannelijke 
rectoren en hoogleraren. Die vlieger ging niet op voor haar 
opponenten. Achter de tafel met hoogleraren zaten evenveel 
vrouwen als mannen, zoals dat ook buiten Internationale 
Vrouwendag om hoort. Omdat haar verdediging in het Engels 
plaatsvond, werd het dilemma bij het opzoeken van de 
discretionary space in de wet door Lizet tweeledig geduid: 
“more a dance” en “sometimes it collapses”. Zij hecht ook veel 
waarde aan het relational constructionism. Bij deze metatheorie 
gaat het niet alleen om de relatie met de klant maar ook 
om participatie met collega’s. Die opmerking gaf haar de 
gelegenheid om haar liefste wens uit te spreken: “Ethics in the 
center of the attention.” Oftewel towards an ethical space.
Lizet van Donkersgoed, Exploring Ethics in the Practice of 
Public Welfare Professionals, Universiteit Utrecht, 
ISBN 978-94-6375-253-4.

Paul van Grinsven
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CHARLOTTE VAN MOURIK OVER DE DOCENT VAN NU

“ JE MOET NU VEEL MEER COACHINGS- 
VAARDIGHEDEN KUNNEN INZETTEN”

WAT BETEKENT HET TEGENWOORDIG OM DOCENT 
TE ZIJN? WAT VRAAGT HET VAN JE EN HOE KAN 
DE ORGANISATIE DAT ONDERSTEUNEN? OVER DIE 
VRAGEN BOGEN ZICH HET AFGELOPEN STUDIEJAAR 
DRIE STUDENTEN, DRIE DOCENTEN EN EEN 
MANAGER, VERENIGD IN HET JURYBERAAD. 

“ ALS JE NU VOOR DE KLAS STAAT, VRAAGT DAT 
ECHT WAT ANDERS DAN TIEN JAAR GELEDEN”

Charlotte: “Als je nu voor de klas staat, 
vraagt dat echt wat anders dan tien 
jaar geleden. Je voelt wel dat er dingen 
veranderen, maar het is heel moeilijk 
er je vinger op te leggen. Om toch een 
poging te wagen: je moet nu veel meer 
coachingsvaardigheden kunnen inzetten, 
omdat het type opdrachten is veranderd. 
We laten studenten nu vooral werken 
aan beroepsproducten, we besteden 
meer tijd aan feedback en feed forward, 
zijn meer procesbegeleider. Voor veel 
docenten komt het aan op learning on 
the job terwijl ze tegelijk bezig zijn met 
het ontwikkelen van nieuw onderwijs voor 
het volgende jaar. En dan is er ook nog de 
verwachting dat elke docent niet alleen 
actief is in het onderwijs, maar ook in 
onderzoek  of in het werkveld.”

Onzeker
“Studenten hebben veel behoefte aan 

duidelijkheid en structuur, maar die 
krijgen ze nu minder. Ze moeten veel zelf 
uitvogelen, uit hun comfort zone stappen 
en dat roept soms weerstand op. Wij 
zeggen dan: de maatschappij verandert 
en daar moeten jullie op voorbereid 
zijn, je moet zelfstandig kunnen leren 
en onderzoeken. Maar veel docenten 
voelen zich ook onzeker in die nieuwe 
rollen of hebben hun vraagtekens bij 
het nieuwe onderwijs. Die onzekerheid 
is echt groter dan tien jaar geleden. Er 
zijn er ook die hier goed in gedijen hoor 
en die enthousiast aan de slag zijn, het 
tempo verschilt per docent. Maar we zien 
ook wel overbelasting. Daarom hebben 
we het management geadviseerd om 
duidelijker kaders aan te geven voor 
onderwijs en toetsbeleid.”

Aukema (2018) pleit voor de mogelijkheid 
om één van de vier rollen te kiezen en 

die verder te ontwikkelen, zoals blijkt uit 
de volgende alinea uit het genoemde 
artikel:  “Wij zien dat binnen die 
(docent)rol differentiatie gaat ontstaan 
in vier specialismen. Dit biedt kansen 
voor docenten om los te komen van 
de klassieke docentrol met daarbij 
behorende verplichtingen, maar te kiezen 
voor de rol (of rollen) die het beste past 
bij hun oriëntatie (mens- of zaakgedreven) 
en persoonlijkheid (meer introvert of 
extravert).”

Het Juryberaad maakt daarin een 
andere keuze en vindt dat iedere 
docent alle vier de rollen in enige mate 
moet beheersen. Er zijn immers te veel 
dwarsverbanden om ze van elkaar los te 
koppelen. Charlotte: “Het advies van het 
Juryberaad en de rollen die daarin zijn 
benoemd, helpen vooral om richting te 
geven en een gemeenschappelijke taal te 
ontwikkelen. Daarnaast adviseren we om 
samenwerking te stimuleren en daarbij 
ieders voorkeursrol te benutten. Dat 
laatste lijkt mij het meest urgent nu. Dat 
vereist ook dat je weet wat je het liefste 
doet: wil ik liever onderwijs ontwikkelen, 
stages begeleiden of dingen organiseren 
-  en dat je dat van elkaar weet.”

“Een experiment mag ook mislukken, 
maar omdat alle betrokkenen het thema 
zo belangrijk vonden, wilden we wel heel 
graag met een bruikbaar advies komen. 
We zijn dan ook blij dat het management 
ons advies heeft overgenomen. De 
reactie was: het 4-rollenmodel spreekt 
ons aan en we gaan bekijken met 
een HR-adviseur hoe we dit kunnen 
inzetten bij teamontwikkeling en in de 
beoordelingscyclus. De uitwerking moet 
dus nog vorm krijgen, maar we hebben 
wel een stapje gezet.” 

Lidwien van der Pas

Terwijl we net in gesprek zijn over de 
docent van nu, krijgt Charlotte van 
Mourik (docent bij HBO-Rechten) een 
urgent telefoontje van de aannemer die 
bezig is in haar huis. “Kenmerkend voor 
het onderwerp”, lacht ze. “Als docent 
heb je veel verschillende rollen en moet 
je diverse ballen tegelijk in de lucht 
houden. Ik weet even niet hoe ik dit 
anders moet oplossen dan dit telefoontje 
in werktijd te beantwoorden. Maar ik 
zit ook regelmatig in privétijd voor de 
HU te werken. Docenten voelen zich 
erg verantwoordelijk en zijn daar vrij 
oeverloos in.”

Vorig studiejaar was Charlotte nog lid van 
de Hogeschoolraad. Ze stopte daarmee 
om een minder versnipperd takenpakket 
te hebben, zodat ze beter zou kunnen 
voldoen aan alle nieuwe eisen die aan 
docenten worden gesteld. De kennis 
die ze over medezeggenschap had 
opgedaan, wilde ze wel graag nog één 
keer inzetten als procesbegeleider van het 

Juryberaad. En ook het thema, de docent 
van nu, had haar belangstelling.

Juryberaad
In de afgelopen jaren is de 
medezeggenschapsstructuur van de HU 
veranderd, omdat de faculteiten zijn 
opgeheven. Elk instituut heeft nu zijn 
eigen raad. Het College van Bestuur 
wilde daarnaast experimenteren met 
nieuwe vormen van participatie. Daar is 
een aantal projecten uit voortgekomen 
en het Juryberaad is er één van. 
Instituutsdirecteur Esther Verboon legde 
al snel de koppeling met het onderwerp 
van de jaaropening “de docent van nu”. 
En zo is de combinatie ontstaan van een 
participatie-experiment met een actueel 
thema. 

Charlotte: “Als vorm werd aanvankelijk 
gedacht aan Jury duty; dat wil zeggen 
dat je een willekeurig samengestelde 
groep mensen verplicht om een besluit 
te nemen over een bepaald onderwerp. 
Die verplichting vonden we toch wat ver 
gaan. Daarom hebben we een mildere 
variant gekozen met vrijwillige deelname 
en als doel een advies, dus geen 
besluit. Er zaten studenten, docenten, 

iemand uit de Instituutsraad en een 
opleidingsmanager in de jury, waardoor 
de vraag vanuit veel verschillende 
invalshoeken werd bekeken. Er waren 
ook twee medewerkers van het lectoraat 
bij betrokken zodat een onderbouwde 
terugkoppeling aan het CvB kon worden 
gegeven.”

“Onderdeel van het experiment was 
de vraag: hoe geven we vorm aan het 
Juryberaad? We hebben ervoor gekozen 
om een aantal avonden met elkaar te 
brainstormen, maar als ik het opnieuw 
zou doen, zou ik kiezen voor één hele 
dag. We waren namelijk geen enkele keer 
voltallig aanwezig en op één dag kun je 
veel geconcentreerder werken naar een 
einddoel.”

Vier docentrollen
Charlotte: “Ik vond het winst dat we de 
kans kregen om na te denken over de 
vraag wat wordt verwacht en gevraagd 
van de docent van nu en dat dit een 
wens was vanuit het management. 
Maar het onderwerp bleek eigenlijk te 
veelomvattend: het gaat over didactiek, 
over pedagogiek, over de organisatie, 
over HRM; het was handig geweest als 
dat eerst wat beter was ingekaderd.” 
Het Juryberaad heeft de opdracht zelf als 
volgt aangescherpt:

Wat heeft de docent van nu nodig: 

1. om te kunnen functioneren in een 
docententeam; 

2. qua kennis, vaardigheden en 
houding t.b.v. onderwijsinnovatie en 
onderwijsuitvoering; 

3. om te kunnen omgaan met diversiteit 
binnen de studentenpopulatie

Vervolgens zijn - met dank aan het artikel van Aukema en anderen(2018)1 - vier 
docentrollen onderscheiden:

Organisator: Verbindt inhoud en 
organisatie met het onderwijs
Next level:
• Eigenaarschap van organisatieproces 

en onderwijs
• o.b.v. studentgedreven standaarden

Vakspecialist: Is up to date in zijn vak 
en verbonden met onderzoek
Next level:
• Vakgroepen werkzaam voor meerdere 

opleidingen
• Blended vormen van overdracht
• Sterke binding met praktijkgericht 

onderzoek

Co-creator: Verbindt multidisciplinaire 
projecten aan theorie en praktijk
Next level:
• Samenwerken met andere docenten 

en studenten rond multidisciplinaire 
projecten

• Leerwegonafhankelijk toetsen

Coach: Begeleidt studenten tijdens  
persoonlijke leerroute
Next level:
• Niet opleidingsgebonden 
• Niet klasgebonden 
• Kan leerroutes arangeren door brede   

kennis en blik

4 DOCENTROLLEN

Visuele notulen over De docent van nu 
1 Fokke Aukema e.a. (2018) ‘Flexibilisering vraagt onderwijskundig leiderschap. De docent als sleutel voor 

succesvolle verandering.’ In: Science Guide (https://www.scienceguide.nl/2018/12/flexibilisering-vraagt-onderwijskundig-leiderschap
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In de zomer van 2018 deed ik mee aan 
een zogenaamde ‘obstacle run’, die 
bestond uit springkussens. Het doel 
was om het parcours zo goed mogelijk 
af te leggen door op, onder of over de 
springkussens te klimmen. Op de helft 
van deze obstacle run rustte ik even uit en 
keek ik om mij heen. Het viel mij op dat 
er weinig veiligheidsmaatregelen zoals 
matten of netten waren geplaatst. Er was 
ook niet op ieder deel toezicht. Bij het 
begin van de deelname was tevens niet 

duidelijk gemaakt wat de risico’s waren. 
Op sommige punten op de stormbaan 
waren veel mensen tegelijk. Mag en kan 
dit eigenlijk wel? Wat als iemand van het 
kussen valt en letsel oploopt? Wie is dan 
aansprakelijk? Is het de eigen schuld (want 
veelal is het gebruik op eigen risico)? Of 
is er daadwerkelijk iets te verwijten? En 
kan een organisator van springkussens 
bij deze situaties aansprakelijk zijn voor 
verwezenlijking van het letsel? Of sterker 
nog: heeft een springkussenorganisator 

HET GEBRUIK VAN EEN SPRINGKUSSEN:  
WANNEER SPRINGT HET 
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT IN?

“ WAT ALS IEMAND VAN HET KUSSEN VALT EN 
LETSEL OPLOOPT? WIE IS DAN AANSPRAKELIJK?”

6

het besef eigenlijk wel dat er een 
gevaarlijke situatie kan ontstaan waarna 
hij aansprakelijk kan zijn bij het letsel? 

Een springkussen is gemakkelijk te 
huren, maar het is onduidelijk (voor 
zowel de organisator als de gebruiker) 
hoe het springkussen veilig kan worden 
gebruikt. Daarnaast zijn de partijen 
die een springkussen gebruiken niet 
bezig met het hoe en wat rondom de 
aansprakelijkheid, maar willen zij een 
leuke tijd beleven en verwachten ze 
domweg een veilige situatie zonder 
risico’s. 

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek 
naar de aansprakelijkheid van spring-
kussenorganisaties bij letsel dat is 
ontstaan door het gebruik van een 
springkussen.1 Er zal stapsgewijs 
worden ingegaan op het gebruik van 
de springkussens in verhouding tot de 
aansprakelijkheid. De conclusie en tevens 
mijn visie volgen als afsluiting van dit 
artikel.

Spring jezelf (g)een ongeluk!
Tegenwoordig worden springkussens 
steeds meer gebruikt, door zowel 
kinderen als volwassenen. Ze worden 
gebruikt als stormbaan, als nevenactiviteit 
op festivals of tijdens een buurtfeest. 
Door deze toename is er een stijging te 
zien in het aantal ongelukken.2 Een recent 
voorbeeld van een ongeluk met een 
springkussen is de situatie in Emmen in 
juli 2018. In dit geval viel het springkussen 
om en raakten zes kinderen gewond, van 
wie een zwaargewond.3 Een ander recent 
voorbeeld is de situatie op een camping 
in Stroe. De gebruiker klom op de randen 
van het kussen, maar viel vervolgens na 
een metershoge val naast het kussen. 
Deze deelnemer moest naar het 
ziekenhuis.4 Een val van een springkussen 
kan zelfs een dodelijke afloop hebben.5

De zorgplicht
Voordat ik verder inga op de 
aansprakelijkheid van een organisator, 
is het van belang om bekend te zijn 
met de op hen rustende zorgplicht. De 
zorgplicht volgt uit de jurisprudentie 
en omvat het volgende: organisatoren 
dienen voldoende maatregelen te treffen 
en zich voldoende in te spannen om 
de veiligheid van personen te kunnen 
waarborgen.8 De zorgplicht is een 
ongeschreven plicht en houdt verband 

met hetgeen de maatschappij verwacht 
van een ander. De springkussengebruikers 
verwachten namelijk een veilige situatie. 
In veel gevallen is een organisator niet 
bekend met deze zorgplicht en worden 
letselschadekwesties afgedaan met: 
“Het gebruik is voor het eigen risico”. 
Een organisator die de veiligheid niet 
waarborgt is hiermee strijdig met de 
zorgplicht. In geval van letsel kan de 
organisator met succes aansprakelijk 
worden gesteld.

De maatregelen voor springkussens 
volgen, net als de zorgplicht, uit de 
rechtspraak: 
  •  Toezicht9

  •  Matten plaatsen10

  •  Uitleg en instructies11

  •  Begeleider12

  •  Effectieve waarschuwingen13

  •  Verplichte veiligheidsmiddelen14

Gevolgen zorgplicht 
De zorgplicht is nageleefd als een 

SANTINE VAN 
BUNNIK STUDEERDE 
ONLANGS AF OP EEN 
ONDERZOEK NAAR 
AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR LETSEL BIJ 
HET GEBRUIK VAN 
SPRINGKUSSENS. 
HIERONDER EEN 
INGEKORTE VERSIE 
VAN HAAR ARTIKEL 
OVER DIT ONDERWERP, 
WAARVOOR ZE EEN 
HONOURSSTER KREEG.

“ Er sprongen wel twintig mensen op het springkussen! Nu ben ik hierdoor 
van het springkussen gevallen en heb mijn arm gebroken. Wat nu?” - 
Springkussengebruiker.6

“ Voor het buurtfeest heb ik een springkussen geregeld. We kunnen dat ding 
daarginds neerzetten en gaan wij daar om de hoek in de zon zitten. Laat ze maar 
lekker spelen.” - Springkussenorganisator.7 
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organisator er in redelijkheid alles aan 
heeft gedaan wat van hem kon worden 
verwacht, dus het waarborgen van de 
veiligheid door het nemen van voldoende 
maatregelen. Er is dan geen groot risico 
op letsel. De springkussenorganisator is 
dan niet aansprakelijk voor het letsel. 

Bij het treffen van onvoldoende 
maatregelen kan sprake zijn van een 
gevaarlijke situatie, waarbij de veiligheid 
niet is gewaarborgd. Er is dan sprake 
van een zorgplichtschending. In dat 
geval is de organisator aansprakelijk voor 
het letsel, behalve als er geen causaal 
verband is tussen de schending en het 
letsel.15

Het letsel kan, ondanks de 
zorgplichtschending, te wijten zijn aan 
de springkussengebruiker. De gebruiker 
heeft dan een aandeel gehad in zijn 
letsel. Het moet dan gaan om roekeloos, 
gevaarlijk of onzorgvuldig gedrag 
van de gebruiker. Om de mate van 
aansprakelijkheid te bepalen, is het nodig 
om het gedrag te vergelijken met hoe een 
ander zou handelen.16

Om te beoordelen welke partij 
aansprakelijk is voor het letsel behoeven 
meerdere vragen een antwoord:
Is er sprake van een 
zorgplichtschending?
• Welke veiligheidsmaatregelen zijn er 

genomen?
• Hoe was de situatie? 

o Drukte, leeftijd gebruikers, externe 
omstandigheden zoals het weer en 
tot slot: was het doel duidelijk? 

• Wie was de springkussenorganisator?
o Een niet-professionele of wel een 

professionele organisator?17

Is er sprake van eigen schuld? 
• Wat was de rol van de benadeelde? 

o Is er sprake van roekeloos, 
onvoorzichtig of gevaarlijk gedrag?

• Was de benadeelde bekend met de 
veiligheidsinstructies?

Deze vragen zullen per omstandigheid 
verschillend worden beantwoord. 
Uiteindelijk blijft de vraag wie 
aansprakelijk is afhankelijk van de 
concrete omstandigheden van het geval. 
Er dient rekening te worden gehouden 
met de verschillende maatstaven van 
aansprakelijkheid.18

De grondslag van de aansprakelijkheid
De zorgplichtschending betreft in de 
regel de aansprakelijkheid gebaseerd 
op artikel 6:162 lid 2 BW.19  De 
aansprakelijkheid volgt op grond van 
hetgeen volgens ongeschreven recht in 
het maatschappelijk verkeer betaamt.20 

Een aansprakelijkheidsprocedure is 
mogelijk als het letsel een logisch 
gevolg is van de zorgplichtschending. 
Er mag geen afbreuk worden gedaan 
aan de beginselen van het Nederlands 
aansprakelijkheidsrecht.21

Naar mijn mening kan er gesteld 
worden dat het gebruik van 
springkussens altijd een risico-
activiteit blijft met een ingewikkelde 
vraag voor aansprakelijkheid. Het 
aansprakelijkheidsrecht springt uitsluitend 
in op het moment dat er een verwijtbare 
en onrechtmatige handeling is van 
een springkussenorganisator of de 
springkussengebruiker. 

Santine van Bunnik

1 S.F.M. van Bunnik, ‘Letsel door het gebruik 
van springkussens, een onderzoek naar de 
aansprakelijkheid van springkussenorganisaties 
bij letsel door het gebruik van springkussens’, 
Onderzoeksrapport afstuderen Hogeschool 
Utrecht 7 januari 2019
2 Letsel Informatie Systeem 2008-2017, 
VeiligheidNL, Bevolkingsstatistiek 2008-2017, 
Centraal Bureau voor de Statistiek
3 Website NU, Zes kinderen gewond na omvallen 
springkussen Emmen, 2018
4 Website RTL Nieuws, Weer ongeluk met 
gevaarlijk multiplay springkussen Stroe, 18 
oktober 2018
5 Website NVWA, actuele onderwerpen, NVWA 
erkent aansprakelijkheid, 2018 
6 De natuurlijke persoon (volwassene of kind) die 
gebruiktmaakt van het springkussen
7 De organisatie (een vennootschap, stichting, 
vereniging, een natuurlijk persoon of een groep 
natuurlijke personen) die een springkussen in 
eigendom heeft of huurt en het springkussen 
plaatst ter vermaak van anderen.
8 HR 6 oktober 1995, NJ 1998,190 (disloque-
arrest), rechtsoverweging 3.4
9 Rechtbank Utrecht 2 november 2011, 
(ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3428), Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, vergaderjaar 2018 – 2019, 
Aanhangsel van de Handelingen, nr. 224
10 HR 6 oktober 1995, NJ 1998,190, 
Rechtbank Den Haag 23 maart 2016, r.o. 4.9 
(ECLI:NL:RBDHA:2016:3712), Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, vergaderjaar 2018 – 2019, 
Aanhangsel van de Handelingen, nr. 224
11 Rechtbank Amsterdam 25 juni 2014 
(ECLI:NL:RBAMS:2014:5015)    
12 Rechtbank Midden-Nederland 21 juni 2017 
(ECLI:NL:RBMNE:2017:3055)
13 HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105, J. Spier, T. 
Hartlief, A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh, R.D. 
Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en 
schadevergoeding, nr. 5, Deventer: Wolters 
Kluwer 2015
14 HR 25 november 2005, NJ 2007, 141 
(Skeelerarrest)
15 Voor de aansprakelijkheid moet het letsel een 
logisch gevolg zijn van de schending - HR 6 
oktober 1995, NJ 1998,190 r.o. 3.8 
16 Artikel 6:101 BW, Oosterveen/Frenk, 2011 (T&C 
Burgerlijk Wetboek), art. 6:101 BW, aant. 3
17 Voor de beoordeling moet de 
springkussenorganisator worden vergeleken 
met een redelijk handelend en gelijkwaardige 
organisator
18 De causale verdeling en de billijkheidscorrectie 
- Oosterveen/Frenk, 2011 (T&C Burgerlijk 
Wetboek), art. 6:101 BW, aant. 3
19 Spier e.a., 2015, p. 55
20 Artikel 6:162 lid 1 BW - Rechtbank Gelderland 4 
januari 2019 ECLI:NL:RBGEL:2019:8, r.o. 6.1
21 Eenieder draagt zijn eigen schade, tenzij dit 
verwijtbaar is aan een ander
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C A R R I È R E

Toen Nico Adams naar het vmbo ging, had hij niet gedacht 
dat hij jaren later een master Bedrijfskunde zou gaan volgen 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Toch is hij nog niet 
zo lang geleden daarmee gestart, nadat hij in mei zijn hbo-
rechtenopleiding aan Hogeschool Utrecht had afgerond. 
“Inmiddels werk ik nu 13 jaar bij de politie: eerst als agent in de 
surveillancedienst in Wageningen, later in het recherchewerk 
en nu als projectleider in Apeldoorn. In 2014 ben ik aan de 
hbo-rechtenstudie begonnen, omdat ik wilde doorgroeien. Ik 
wilde mij verbreden en verdiepen. Waarom doen we ons werk, 
zoals we het doen? In het recherchewerk wil je soms bijzondere 
opsporingsmiddelen inzetten: wat mag wel en wat niet? Die 
beleidsmatige en strategische keuzes zijn interessant.”

“Ik vond de hbo-rechtenopleiding een interessante studie en we 
hadden heel leuke docenten. De opleiding sloot ook goed aan 
bij de dagelijkse praktijk van mijn werk. 
Ik vond vooral het civiel recht leuk, met onderdelen als 
huurrecht en arbeidsrecht. Daar heb je bij de politie veel mee 
te maken, bijvoorbeeld als je bemiddelt in conflicten, maar ook 
toen ik operationeel leidinggevende was, in de omgang met 
medewerkers. Het is goed om een stevig juridisch fundament te 
hebben. Nu ben ik bezig met een master Bedrijfskunde. Ik wil 
graag onze bedrijfsprocessen verbeteren en dynamischer maken. 
Dat komt goed van pas in mijn huidige functie als projectleider 
ITCC.”

“Die letters staan voor Integraal Toekomstperspectief 
Centralisatie Cellencomplex. We onderzoeken of we de 
afhandeling van arrestanten moderner en efficiënter kunnen 
inrichten. De cellencomplexen in Oost-Nederland zijn nu 
verspreid over 13 locaties. Dit werkt niet erg efficiënt: we kijken 
samen met alle betrokken partijen hoe we in de toekomst het 
arrestantenproces beter kunnen inrichten. De maatschappij 
verandert snel en wij moeten meegaan daarin. Dat moet je 
persoonlijk doen, maar het geldt ook voor de organisatie. Alles 
wat de politie doet, doen we in dienst van de burger. Ik wil niet 
achter de feiten aanlopen, maar proactief aan de slag gaan. Mijn 
opleiding heeft daar zeker aan bijgedragen.” 

Bas Nieuwenhuijsen

VERBETEREN EN MODERNISEREN
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“ IK WIL NIET ACHTER 
DE FEITEN AANLOPEN”
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Nog maar een half jaar geleden stond Nederland op zijn kop 
waar het de beweerde aantasting van twee grondrechten 
betrof: het recht op betoging en de gelijke behandeling van 
burgers ongeacht hun seksuele geaardheid of gerichtheid.  
Het begon in november 2018 met de jaarlijks terugkerende 
‘Zwarte Piet’–discussie. Burgemeesters en minister van 
Binnenlandse Zaken Ollongren verdrongen zich op televisie om 
onverkort het recht op betoging te belijden. Bij de landelijke 
Sinterklaasintocht moesten speciale vakken gecreëerd worden 
voor zowel de pro- als anti-Zwarte Piet demonstranten, zelfs 
als ze zich nog niet hadden aangemeld. Zo nodig moesten 
de actievoerders daartoe worden uitgenodigd. Wat is dat 
voor een flauwekul? Staan die morele bewakers van dat recht 
ook op 4 mei een demonstratie toe van dierenactivisten op 
de Dam om met hondengeblaf aandacht te vragen voor de 
omgekomen dieren tijdens de Tweede Wereldoorlog? Nee, 
toch? Net zomin als ik Pegida bij een Utrechtse moskee een 
vergunning zou verlenen om daar provocatief varkensvlees te 
barbecueën, zou ik demonstraties bij een kinderfeest toelaten. 
Breng ik met mijn opvatting de rechtsstaat in gevaar? Welnee, 
ik gebruik alleen mijn gezond boerenverstand. Net zomin als 
andere grondrechten is het recht op betoging een absoluut 
recht. Je mag dat recht waar nodig beperken. Uiteraard 
moet je voornoemde demonstranten niet verbannen naar 
een afgelegen industrieterrein of een verlaten Uithof op 
zondagnamiddag. Laat ze demonstreren op een plek waar 
hun spreekkoren en argumenten gehoord worden. Zo nodig 
onder forse politiebescherming. Dan is hun recht op betoging 
voldoende gewaarborgd.

Een aantal prominente orthodoxe christenen ondertekende 
in januari 2019 de zogenoemde Nashville-verklaring. Het 
homohuwelijk en de seksuele geaardheid of gerichtheid 
van LHBT’ers komen blijkbaar niet overeen met hun stellige 

geloofsovertuiging. De verontwaardiging in het land was 
groot. Gemeenten hingen de regenboogvlag uit en het 
Openbaar Ministerie (OM) kondigde strafrechtelijk onderzoek 
aan. Ik kon mijn ogen en oren niet geloven. Het is hetzelfde 
OM dat eerder niet in actie kwam toen radicale imams 
uitspraken deden als “homo’s moet je van het balkon werpen” 
en ”Nederlanders die het homohuwelijk erkennen, staan nog 
lager in aanzien dan varkens”.  Toentertijd zag ik geen enkele 
regenboogvlag in Nederland wapperen. Of waren die niet 
voorradig? Toch nog maar eens een lesje in tolerantie geven. 
Tenslotte gaat dit land daar zo prat op. Tolerant zijn is ook 
accepteren wat je zelf tegen de borst stuit. Ja, lieve linkse 
mensen, ook orthodoxe christenen mogen een mening hebben 
en u mag die opvatting, net zoals ik dat doe, met alles wat in u 
is weerleggen en bestrijden, maar graag buiten de rechtszaal. 

Nog geen paar maanden later schreef een docent van de 
Universiteit Utrecht op Facebook: “Volkert, waar blijf je?” Als 
reactie op de verkiezingswinst van Forum voor Democratie 
(FvD).  Deze linkse fascist doet dus precies wat hij FvD verwijt. 
Toch hoorde ik mijn collega’s hier nauwelijks over. Wel was 
er rumoer over het ingestelde meldpunt van FvD om linkse 
docenten die indoctrineren te melden. Ben ik even blij dat 
deze prikkel niet op de burelen van FvD belandt. Kortom, waar 
zijn we in dit land mee bezig? 

Paul van Grinsven

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING
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“ TOLERANT ZIJN IS OOK ACCEPTEREN 
WAT JE ZELF TEGEN DE BORST STUIT”

Waren de fashionista’s in het voordeel bij het derde dictee dat studievereniging 
Codex op Valentijnsdag organiseerde of waren het de dandy’s? Het thema was dit 
jaar mode en rechter Joyce Lie, beter bekend als de twitterende rechter Judge 
Joyce, las het dictee geheel in stijl voor, in haar rood-blauwe deux-pièces. 

JUDGE JOYCE LEEST 
HET GROOT DICTEE 2019 
MET SCHWUNG VOOR

Studente HBO-Rechten Frederieke 
Lemmen won de hoofdprijs (een tablet) 
met maar 20 fout! Een hele prestatie, 
want van de spelling van Franse 
leenwoorden zou zelfs de grootste 
taalpurist aan het twijfelen raken. Van 
de medewerkers deelden Maud van den 
Berg en Jos Janssen de eerste plaats.
Tijdens het juryberaad stelden de 
deelnemers vragen aan de eloquente 
rechter Lie. Zij bleek niet alleen veel te 
weten over klare taal, en waarom rechters 
en advocaten er zo mondjesmaat in 
slagen om hun taal af te stemmen op de 
burger, maar ook over de relatie tussen 
het gezag van de rechter en de taal die 
daarbij hoorde. Ze spoorde haar publiek 
aan om helder en begrijpelijk te (blijven) 
schrijven voor burgers.  
Hoe je trenchcoat schrijft, haute-couture 
of plissérok; misschien kun je dat beter 
opzoeken en is het veel belangrijker dat 
je helder formuleert. 
Volg Judge Joyce op Twitter:  
@JudgeJoyce_ of op Insta of Facebook. 

Tialda Sikkema

Benieuwd of u zelf de spellingregels allemaal nog beheerst? Hieronder staat de tekst van het dictee, geschreven door Joost 
Welten. 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 11 vindt u de antwoorden.

1. De grootste verrassing uit mijn carrière aan deze onderwijsinstelling is de uitkomst van een enquete onder onze 
studenten, waaruit onomstotelijk blijkt wat zij het belangrijkste vinden aan een docent: dat hij of zij er stijlvol gekleed 
bij loopt!

2. Welnu, alle feministisch gekrakeel ten spijt hebben vrouwen in de afgelopen twee eeuwen veel meer rechten 
verworven dan mannen en hebben zij de mannen op mode gebied gedegradeerd tot tweederangsburgers. 

3. Achteloos wisselen vrouwen van een klassiek deux-piècesje naar een stretchbroek, van plissérok naar jumpsuit, van 
skinnyjeans naar salopette.

4. De fashionista’s zijn spekkopers in de fourniturenwinkel, waar ze pailletten en pompoms kopen, jacquardlint en 
biaisband, roesjes en andere accessoires.

5. Wat een saai leven heeft de man daarentegen, met zijn keuze tussen tenue de ville en casual, cravate en vlinderstrik, 
trenchcoat en colbert. 

6. Op de rode loper vormen de mannen in hun kraaiepakken het zwarte decor waartegen de dames in hun flamboyante 
robes afsteken als een lavaspuwende vulkaan tegen een nachtelijke hemel.

7. Ook al lopen de stijliconen van het Instituut voor Recht niet op de passerel of catwalk en ook al beschikken zij eerder 
over een prêt-à-porter- dan over een haute-couturecollectie, zij geven de wandelgangen en collegezalen toch schwung 
met hun verrassende creaties.
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Syncasso, Kredietbank Nederland, de 
Rijksuniversiteit Groningen en Stichting 
Lezen & Schrijven voerden samen 
een onderzoek uit naar de invloed 
van beperkte leesvaardigheid op het 
omgaan met financiële problemen. 
Het eindrapport beschrijft de directe 
aanleiding voor dit onderzoeksproject: 
de observatie van medewerkers van 
schuldhulpverleningsorganisatie 
Kredietbank Nederland én 
gerechtsdeurwaarders- en incassobureau 
Syncasso dat een deel van hun klanten 
moeite heeft met lezen. Om de resultaten 
van het onderzoek te delen, organiseerde 
de projectgroep vijf seminars verspreid 
door het land. De deelnemers kregen ook 
tips en materialen om mensen met een 
beperkte leesvaardigheid beter te kunnen 
bereiken.

Esther Verboon, directeur van het Instituut 
voor Recht, verzorgde de opening op de 
Hogeschool Utrecht. Zij ging in op het 
promotieonderzoek van Tialda Sikkema 
naar de taal van de incasso en op haar 
eigen proefschrift over loyaliteit van 
cliënten in de advocatuur, waarin ook het 
belang van begrijpelijke taal naar voren 
komt. Verboon stelde dat het begrijpelijke 
taalgebruik in onze dienstverlening in 
essentie gaat over echte interesse in de 
cliënt, en in dat wat hem of haar het beste 
gaat helpen.

Mitsdien en alsdan
Daarna kwam de Utrechtse wethouder 
Linda Voortman (GroenLinks) aan het 
woord. Voortman vindt dat de gemeente 
een voorbeeldfunctie heeft als het gaat 
om taal en tekst en dat taal voor de 
burger nooit een belemmering mag zijn 
om mee te doen. Haar ambitie is hoog: 
“Wij willen heel graag de begrijpelijkste 
gemeente van Nederland worden.” De 
website van de gemeente is al geschreven 
in het eenvoudigere taalniveau B1 en 
daarnaast denkt Voortman aan gebruik 
van meer beeldtaal.

Daarop volgde een inleiding door 
gerechtsdeurwaarder Paul Otter, die ook 
dagvoorzitter was. Woorden als heden, 
mitsdien en alsdan: onze stukken staan 
er vol van, aldus Otter. Hij wees op het 
rapport van de Nationale ombudsman, 
waaruit bleek dat de branches incasso en 
schuldhulpverlening moeten werken aan 
begrijpelijkere teksten.

Laaggeletterdheid 
Vervolgens ging Radj Ramcharan van 
Stichting Lezen & Schrijven in op de vraag 
wat laaggeletterdheid is. Daaronder vallen 
veel vaardigheden: “Geletterdheid omvat 
het kunnen toepassen in het dagelijks 
leven en in werksituaties van luisteren, 
spreken, lezen en schrijven, rekenen en 
digitale vaardigheden.” In Nederland 
hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar 
en ouder moeite met lezen, schrijven en/
of rekenen. Van die laaggeletterden leeft 
19 procent ten minste één jaar onder de 
armoedegrens. Ook blijken mensen die 
moeite hebben met lezen of rekenen 
oververtegenwoordigd te zijn in de 
schuldhulpverlening.

Ramcharan ging in gesprek met 
ervaringsdeskundige Melvin, die het 
publiek meenam in het leven van een 
laaggeletterde. Melvin zet zich in als 
taalambassadeur voor Stichting Lezen & 
Schrijven. Hij viel uit op school en heeft als 
kind nooit goed leren lezen en schrijven. 
Een treinkaartje kopen, bijvoorbeeld, 
vormde voor hem een probleem. Aan 
een vreemde uitleggen dat je niet kunt 
lezen, is lastig, dus het smoesje van een 
vergeten bril bood uitkomst. Nu volgt 
Melvin alsnog een cursus om te leren 
lezen en schrijven. Melvin zelf had geen 
last van schulden, maar hij deelde wel een 
tip met de deurwaarders in het publiek: 
stuur geen brief, maar bel even, zodat 
de ander meteen vragen kan stellen. Het 
publiek was heel geïnteresseerd in wat 
voor contact voor Melvin wél werkt.

Schrijven en schulden
Daarna vertelde Martijn Keizer van de 
Rijksuniversiteit Groningen over het 
onderzoek naar de invloed van beperkte 
leesvaardigheid op de omgang met 

financiële problemen. Dit onderzoek 
werd mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Door het 
taboe op slecht kunnen lezen en op 
schulden was het moeilijk om genoeg 
deelnemers te vinden voor deze studie, 
maar het is uiteindelijk toch gelukt. 
Leesvaardigheidsproblemen blijken 
veel voor te komen onder klanten van 
Syncasso en Kredietbank Nederland. 
Van de 557 deelnemers kwam de helft 
als laaggeletterd uit de test. Met andere 
woorden: de helft van de mensen met 
schulden heeft moeite met lezen en 
schrijven. Leesvaardigheidsproblemen 
geven onzekerheid en stress. Door 
onbegrip maken laaggeletterden 
fouten en zij vinden vaak geen hulp of 
ontwijken deze. Dit heeft effect op hun 
financiële gedrag. Keizer concludeerde 
dat beperkte leesvaardigheid van klanten 
een belangrijk probleem is binnen de 
schuldenketen.

Mogelijke oplossingen die naar voren 
komen in het onderzoek betreffen het 
aanpassen van schriftelijke communicatie 
en van de dienstverlening. De schriftelijke 
communicatie kan worden verbeterd 
door eenvoudige woorden te gebruiken, 
korte, eenduidige brieven te schrijven, 
ondersteunende pictogrammen te 
gebruiken en een duidelijke structuur 
aan te bieden. Professionals kunnen 
hun dienstverlening aanpassen door 
persoonlijk contact te stimuleren, op de 
situatie van het individu in te gaan en 
stressfactoren weg te nemen.

Na afloop van het plenaire programma 
gingen de deelnemers in kleinere 
groepen aan de slag met het onderwerp. 
Ze gingen met elkaar in gesprek over 
vragen bij concrete scenario’s waar 
schuldhulpverleners, incassomedewerkers 
en gerechtsdeurwaarders mee te maken 
kunnen krijgen.

Meer informatie over het project is te 
vinden op www.lezenisnietbegrijpen.nl.  

Loulou Edelman

“ DE HELFT VAN DE MENSEN MET SCHULDEN HEEFT 
MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN”

SEMINAR OVER 
BEPERKTE 
LEESVAARDIGHEID 
EN FINANCIËLE 
PROBLEMEN 

Correcte tekst van het Groot Dictee 
van het Instituut voor Recht

De woorden die fout waren, zijn 
hieronder correct gespeld en 
vetgedrukt.

1. De grootste verrassing uit mijn 
carrière aan deze onderwijsinstelling 
is de uitkomst van een enquête 
onder onze studenten, waaruit 
onomstotelijk blijkt wat zij het 
belangrijkste vinden aan een docent: 
dat hij of zij er stijlvol gekleed bij 
loopt!

2. Welnu, alle feministisch gekrakeel 
ten spijt hebben vrouwen in de 
afgelopen twee eeuwen veel meer 
rechten verworven dan mannen 
en hebben zij de mannen op 
modegebied gedegradeerd tot 
tweederangsburgers. 

3. Achteloos wisselen vrouwen van 
een klassiek deux-piècesje naar een 
stretchbroek, van plissérok naar 
jumpsuit, van skinny jeans naar 
salopette.

4. De fashionista’s zijn spekkopers in de 
fourniturenwinkel, waar ze pailletten 
en pompoms kopen, jacquardlint 
en biaisband, ruches en andere 
accessoires.

5. Wat een saai leven heeft de man 
daarentegen, met zijn keuze tussen 
tenue de ville en casual, cravate en 
vlinderstrik, trenchcoat en colbert. 

6. Op de rode loper vormen de 
mannen in hun kraaienpakken het 
zwarte decor waartegen de dames in 
hun flamboyante robes afsteken als 
een lava spuwende vulkaan tegen 
een nachtelijke hemel.

7. Ook al lopen de stijliconen van 
het Instituut voor Recht niet op 
de passerelle of catwalk en ook 
al beschikken zij eerder over een 
prêt-à-porter- dan over een haute-
couturecollectie, zij geven de 
wandelgangen en collegezalen 
toch schwung met hun verrassende 
creaties.

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

OP 31 JANUARI 2019 VOND HET SEMINAR 
LEZEN ≠ BEGRIJPEN PLAATS OP DE HOGESCHOOL 
UTRECHT. DIT SEMINAR GING OVER DE INVLOED 
VAN BEPERKTE LEESVAARDIGHEID OP DE 
OMGANG MET FINANCIËLE PROBLEMEN. DE 
80 TOT 100 DEELNEMERS WERKEN ONDER 
ANDERE IN DE SCHULDHULPVERLENING, BIJ 
DEURWAARDERSKANTOREN, ZORGVERZEKERAARS 
EN WONINGCORPORATIES.

Hoe ga je om met klanten met leesvaardigheidsproblemen? De organisatie van het 
seminar deelde de volgende vier tips, ook prettig voor klanten die wél goed kunnen 
lezen:

          Tip 1:  Bied een duidelijke structuur aan. (Zet de kernboodschap bovenaan. 
  Gebruik kopjes. Gebruik opsommingstekens. Niet langer dan 1 A4.)
          Tip 2:  Gebruik korte zinnen.
          Tip 3:  Gebruik pictogrammen.
          Tip 4:  Verplaats je in je gesprekspartner.
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Hartendorp is altijd al bezig geweest 
met innovatie van de rechtspraak, dus 
sprak de vacature voor een bijzonder 
hoogleraar Maatschappelijke Effectiviteit 
van de Rechtspleging in Leiden hem 
aan. Per 1 mei is hij benoemd. “De 
rechtspraak als sociale handelingspraktijk 
vind ik interessant”, zegt hij. “Onze 
rechtspraak bestaat in de huidige vorm 
nu tweehonderd jaar. Het is een model 
waarin partijen stelling nemen tegenover 
elkaar en de rechter een uitspraak doet. 
Dat biedt veel structuur en houvast, 
maar het is nogal improductief als manier 
om een conflict op te lossen. Het helpt 
partijen niet om hun relatie te verbeteren 
of onderliggende problematiek aan te 
pakken. Ik wil onderzoeken waarom 
het dan toch nog aantrekkelijk wordt 
gevonden. Misschien is het omdat het 
een strijdmodel is, met een winnaar en 
een verliezer. En ik wil bekijken welke 
alternatieve manieren er zijn om de 
procedure zo in te richten dat andere 
aspecten aantrekkelijk worden, zoals het 
herstellen van de relatie. Alternatieve 
vormen van rechtspraak zijn overigens 
niet voor alle zaken geschikt of nodig. De 
‘gewone’ rechtspraak kan in veel gevallen 
volstaan. Alternatieven zijn wel interessant 
als het bijvoorbeeld gaat om conflicten 
in duurzame relaties, zoals huwelijken, 
zakelijke partnerschappen en dergelijke.”

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTIVITEIT VAN DE RECHTSPLEGING

MEERWAARDE HBO-JURISTEN 
IN ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING

“ MISSCHIEN MOETEN WE WEL MEER  
AANSLUITEN BIJ BIJVOORBEELD MEDIATORS  
EN HULPVERLENERS, ZONDER DIE ROLLEN  
OVER TE NEMEN”

DE RECHTSPRAAK IS BIJ UITSTEK HET DOMEIN 
VAN RECHTERS EN ADVOCATEN, ZOU JE ZEGGEN. 
MAAR ER LOPEN TAL VAN EXPERIMENTEN DIE 
DAT BEELD VERANDEREN. VAN COMMUNITY 
COURT EN WIJKRECHTER TOT REGELRECHTER 
EN BRUGGESPREK. EEN GESPREK MET ROGIER 
HARTENDORP, RECHTER BIJ DE RECHTBANK 
IN DEN HAAG EN BIJZONDER HOOGLERAAR 
MAATSCHAPPELIJKE EFFECTIVITEIT VAN DE 
RECHTSPLEGING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, 
OVER ALTERNATIEVE MANIEREN VAN GESCHILLEN 
OPLOSSEN EN DE MOGELIJKHEDEN DAARIN VOOR 
HBO-JURISTEN.  
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Op de middelbare school was Jasper Poll (40) geen uitblinker, 
hij ging liever tennissen. “Ik was druk met sport en het leven 
ontdekken. Maar uiteindelijk kwam ik niet in de absolute top, dat 
is maar voor weinigen weggelegd. Na school ben ik eerst gaan 
werken in een telefoonzaak. Na een jaar ben ik overgestapt naar 
KPN in een facilitaire functie. Toen overleed mijn vader en wilde 
ik iets gaan doen voor andere mensen. Dankzij mijn moeder, die 
de sociale academie had gedaan, ben ik de mbo-4-opleiding 
Sociaal Juridisch Medewerker gaan doen, die ik in 2005 heb 
afgerond.”

“Intussen werkte ik in de schuldhulpverlening, gedetacheerd bij 
verschillende gemeenten in Noord-Holland, het laatst in Heiloo. 
Daar veranderde de functie: in plaats van als bemiddelaar of 
belangenbehartiger dichtbij de klant te staan, kwam ik meer op 
afstand. Projecten voor minima werden beëindigd. In 2012 ben 
ik overgegaan naar de Heinen Adviesgroep in Alkmaar, waar ik 
nu nog werk. Ik kende de organisatie al, omdat we regelmatig 
samenwerkten. Het is een fijn bedrijf, ik ben bewindvoerder 
en curator. We gaan hier echt voor de klanten, proberen het 
onderste uit de kan te halen voor ze.”

“Toen ik hier begon, kon ik een hbo-opleiding gaan doen die 
bij mijn werk past. Ik had van 2005 tot 2009 al een opleiding 
bedrijfskunde gedaan, waarvan onder meer het financieel-
economische deel heel waardevol was. In 2012 ben ik de studie 
SJD aan Hogeschool Utrecht gaan doen, in deeltijd, naast mijn 
werk.  Met veel plezier, als je zoals ik op iets latere leeftijd 
studeert, is je perspectief anders. De combinatie van mijn 
werkervaring met de theoretische kant van de opleiding was erg 
goed. Ik was wel kritisch. Er was veel aandacht voor bijvoorbeeld 
gesprekstechniek, dat had van mij, gezien mijn ervaring wel 
minder gemogen. Van de inhoudelijke vakken had ik meer 
diepgang verwacht. Maar ik kijk er prettig op terug, de docenten 
waren goed en heel benaderbaar.”

“Ik heb veel aan de opleiding gehad. Je krijgt toch een kritische 
blik aangeleerd, je neemt niet alles zomaar aan. De theoretische 
kennis helpt daarbij, en ook bij het voeren van bezwaar- en 
beroepsprocedures. Die kan ik nu beter onderbouwen en 
beargumenteren. Dat is belangrijk, want we doen dat steeds 
vaker. De gemeente Alkmaar heeft de hulp versoberd en 
hanteert strikt de bijstandsnorm. Zit je daar net boven, dan moet 
je bijvoorbeeld zorgkosten zelf betalen, ook als je dat eigenlijk 
niet kunt. De financiële gevolgen daarvan zijn uiteindelijk groter, 
dan de kosten van bijzondere bijstand. De gemeente zou beter 
aan schuldpreventie kunnen doen. Wij strijden voor elke klant en 
blijven praten met de gemeente, dat houdt niet op.” 

Bas Nieuwenhuijsen

HET ONDERSTE UIT DE KAN VOOR DE KLANT
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“ JE KRIJGT TOCH EEN KRITISCHE 
BLIK AANGELEERD, JE NEEMT 
NIET ALLES ZOMAAR AAN”



Nieuwe experimenten
De zoektocht naar alternatieven voor 
procederen is al vele jaren aan de gang. 
Mediation bijvoorbeeld is het stadium 
van experiment inmiddels ver voorbij en 
geschillencommissies voor de afhandeling 
van klachten bestaan ook al decennia. 
Toch zijn de afgelopen jaren een flink 
aantal nieuwe experimenten gestart met 
alternatieve vormen van rechtspleging en 
conflictoplossing. Op de website van De 
Rechtspraak is een overzicht te vinden 
van twaalf projecten op dit gebied (www.
rechtspraak.nl/Themas/maatschappelijk-
effectieve-rechtspraak, en zie ook 
het kader bij dit artikel). Hartendorp: 
“Naar alternatieve rechtspleging wordt 
onder meer gezocht om de druk op de 
rechtspraak te verlichten. Dat is terecht, 
want de werkdruk is echt hoog. Maar het 
is niet de enige drijfveer, we zoeken ook 
naar mogelijkheden om de rechtspraak 
anders in te zetten. Daarnaast speelt 
een rol dat de rechtspraak door de 
voortschrijdende digitalisering verandert. 
Kunstmatige intelligentie neemt veel 
van het ‘doorsnee’ juridische werk over. 
IT-systemen kunnen steeds meer taken 
vervullen, ook de beslisfunctie. Zodra 
mensen ervan overtuigd raken dat de 
computer betere besluiten neemt dan jij, 
waar blijf je dan als rechter? Wat betekent 
dat voor het vertrouwen in jou en voor je 
gezag?”

Meerwaarde 
“Wil je als rechter toegevoegde waarde 
houden, dan moet je meer dan alleen een 
beslisser zijn”, concludeert Hartendorp. 

“Hoe kun je als rechter echt effectief zijn? 
Maatschappelijke effectiviteit uit zich 
onder meer in acceptatie en tevredenheid 
bij de betrokken partijen. Maar het 
is ook belangrijk dat onderliggende 
problemen worden opgelost, want het 
gaat vaak om langdurige relaties, die 
ook na een uitspraak van de rechter 
blijven bestaan. Mensen moeten 
verder met elkaar. Het is een illusie te 
denken dat een rechter een complex 
geschil in een uurtje kan oplossen. 
Daarvoor heb je een bredere oriëntatie 
nodig. Misschien moeten we wel meer 
aansluiten bij bijvoorbeeld mediators 
en hulpverleners, zonder die rollen over 
te nemen. De rechter is nu vaak het 
‘ultimum remedium’ en komt er dus pas 
in laatste instantie bij. Dat zou beter 
eerder kunnen gebeuren, voordat het 
conflict zodanig escaleert dat partijen er 
niet meer uitkomen. Ik kan me voorstellen 
dat bij zo’n procedure een bemiddelaar 
aan de slag gaat met de relatie tussen 
de partijen, dat hulpverleners kunnen 
worden ingeschakeld om bijvoorbeeld 
schuldenproblematiek aan te pakken, 
en dat een rechter op bepaalde punten, 
eventueel tussentijds, een knoop 
doorhakt en uitspraak doet.”

“Ik denk zeker dat hbo-juristen in zulke 
procedures een toegevoegde waarde 
hebben. Het strikt juridisch benaderen 
van conflicten is volgens mij een deel 
van het probleem: het recht is in veel 
gevallen zo complex, dat het partijen 
onnodig moeilijk wordt gemaakt om 
tot een oplossing te komen. Ze hebben 

juist baat bij een meer praktische 
benadering. Daarbij is het in relationele 
conflicten heel belangrijk dat je als 
jurist naast afdoende kennis beschikt 
over empathisch vermogen, goede 
communicatieve vaardigheden en 
gesprekstechnieken. Mensen hebben 
vaak te hoge verwachtingen van het recht 
of een rechter. Dan spreekt het recht, en 
wat heb je dan? En procederen is duur. 
Ik denk daarom dat er behoefte is aan 
een procedure, waarin rechtspraak en 
hulp worden gecombineerd. Daar zit 
meerwaarde in.”

Keerzijde 
Alternatieven, zoals community courts, 
hebben niet alleen voordelen, merkt 
Hartendorp op. “Een gerechtsgebouw, 
de toga’s die we dragen en de taal die we 
gebruiken, scheppen een zekere afstand. 
Dat dwingt respect af bij mensen en 
abstraheert van emoties, waardoor zaken 
beter bespreekbaar worden gemaakt. Als 
je de zitting houdt in een wijkcentrum, 
valt dat toch wel weg. Ik heb zelf ervaring 
met bijvoorbeeld geschillen tussen buren 
en ga dan ook wel bij de betrokken 
mensen thuis op bezoek om mij op de 
hoogte te stellen. In de rechtszaal maak 
ik nooit mee dat mensen uit de bocht 
vliegen, bij die bezoeken wel, dan lopen 
ze soms boos weg. Dat kan op zichzelf 
trouwens ook informatief zijn en zelfs 
helpen bij het oplossen van het conflict.”  

Bas Nieuwenhuijsen

1716

EXPERIMENTEN OP EEN RIJ 
In Nederland worden of zijn experimenten gedaan om de maatschappelijke effectiviteit 
van de rechtspraak te vergroten. Een overzicht:

Schuldenrechter (landelijk)
Mensen met schulden hebben vaak te maken allerlei problemen die kunnen leiden tot 
rechtszaken. Het vraagt om een rechter die álle problemen in samenhang aanpakt. 

Aanpak problematische schulden (rechtbank Zeeland-West-Brabant)
In Tilburg kijken tijdens een proefperiode inwoner, bewindvoerder en een medewerker 
van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende dienstverlening is. 

De Videorechter (rechtbank Noord-Nederland)
De rechtbank Noord-Nederland behandelt in samenwerking met de gemeente Emmen 
bewindzaken via een videoverbinding. 

Vechtscheidingen (landelijk)
Een aantal rechtbanken en gerechtshoven experimenteert met een andere aanpak 
van problematische echtscheidingen (vechtscheidingen) om de schade voor kinderen 
zoveel mogelijk te beperken, onder meer door het zogenoemde ‘toernooimodel’ (eiser 
versus verweerder) los te laten. 

Bruggesprek (rechtbank Overijssel)
Bij het indienen van het ouderschapsplan moeten ouders laten zien hoe zij hun kinderen 
betrokken hebben bij het opstellen van het plan en het regelen van de zorgtaken. 

Aanpak zaken rondom huiselijk geweld (rechtbank Rotterdam)
De rechtbank Rotterdam wil rechtszaken rondom een gezin snel en in onderlinge 
samenhang behandelen. Deze aanpak richt zich niet alleen op de strafzaak over 
huiselijk geweld maar ook op eventuele familiezaken. 

De Rotterdamse regelrechter
De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een civiel geschil in een goed 
gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet, dan hakt de regelrechter alsnog de 
knoop door. 

Community Court (rechtbank Oost-Brabant)
In het huidige strafrechtssysteem ligt de nadruk op het afdoen van strafbare feiten. 
Maar veel mensen hebben bijvoorbeeld ook schulden of familierechtelijke problemen. 
Bij community courts gaat het om het aanpakken van die multiproblematiek. 

De Wijkrechter (rechtbank Den Haag)
De Wijkrechter wil de leefbaarheid in de wijken verbeteren door conflicten tussen 
inwoners op te lossen. De Wijkrechter gaat naar partijen toe, die hun burenruzies en 
andere geschillen die met de leefbaarheid hebben te maken, voorleggen. 

Bemiddelingsraadsheer (gerechtshof Den Haag)
Wanneer partijen in handelszaken in een hoger beroepzaak samen kostenefficiënt tot 
een snelle en definitieve afwikkeling willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen 
aan een zogenoemde Bemiddelingsraadsheer.

Spreekuurrechter (rechtbank Noord-Nederland)
De rechter probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen in geschillen 
waarin burgers en bedrijven betrokken zijn. Mensen betalen de helft van het griffierecht 
en hebben geen advocaat nodig. 

Tot op de bodem (rechtbank Noord-Holland)
De rechtbank Noord-Holland wil bij bouwgeschillen rechters (samen met een 
bouwdeskundige) ter plaatse laten kijken naar de situatie om snel tot een oplossing te 
komen.  
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De mbo-opleiding waaraan hij ooit was begonnen, heeft Gert 
de Heus niet afgemaakt. Maar de deeltijdstudie SJD wél. Dat 
was in 2015 en inmiddels is hij bezig met de master Innovatie en 
Welzijn aan Hogeschool Utrecht. “Ik ben altijd geïnteresseerd 
geweest in het recht en in sociale zekerheid. Maar ik heb eerst 
in de ICT gewerkt en daarin een aantal certificaten behaald. Ik 
deed support, systeembeheer. In 2007 ben ik bij de politie gaan 
werken en hielp ik agenten die applicaties moesten gebruiken. 
Toen de vorming van de nationale politie werd voorbereid, kreeg 
ik allerlei basissystemen te beheren. En ik leidde als jobcoach 
collega’s op. Daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Ik 
stapte bij de politie van de ICT over naar personeelszaken: 
opleidingen, in-, door- en uitstroom, arbeidscontracten, 
ziekteverzuim. Daar kwam de SJD-opleiding, waar ik in 2011 
aan was begonnen, goed van pas. Aan de ICT-kant kon ik 
meewerken aan de digitalisering van het personeelswerk. Leuk, 
maar ook wel saaier vond ik, want ik miste het directe contact 
met de mensen.”

“Ik ben toen bij de politie weggegaan. Ik had tijdens mijn 
studie SJD onderzocht wat de gevolgen van de Participatiewet 
voor de politie waren. Dat vonden ze heel interessant, maar 
de organisatie was er destijds niet klaar voor. Toen ben ik 
asielzoekers en statushouders gaan helpen om werk te vinden. 
Tegenwoordig werk ik veel met autisten, onder meer als 
ambulant begeleider. Ik help ze zelfredzamer te worden op 
verschillende gebieden, dat gaat van koken tot het vinden en 
behouden van werk. Autisten hebben duidelijkheid en structuur 
nodig. Het UWV bijvoorbeeld onderschat wel eens hoe moeilijk 
het voor autisten is om daar een gesprek te voeren. Ik fungeer 
dan als een soort tolk tussen het UWV en de cliënt.”

“Nu doe ik de master Innovatie in Zorg en Welzijn. In 
samenwerking met Voorzet en de CED Groep ben ik bezig met 
een app, Sociaal op stap, te vernieuwen en te verbeteren. Met 
die app kun je bijvoorbeeld een stappenplan maken, scenario’s 
voor bijvoorbeeld een gesprek bij het UWV, op school of ergens 
anders. Het is een soort spiekbriefje, dat cliënten samen met hun 
begeleiding kunnen maken. Het brengt zorg, onderwijs, welzijn, 
werk en ICT  samen in een app.”

“Door de SJD-opleiding weet ik dat leren leuk is. Toen ik begon 
was ik 35 en moest ik een toelatingstoets doen. In het begin 
was het lastig bij te benen naast mijn baan bij de politie. Maar 
uiteindelijk ben ik als beste van mijn groep afgestudeerd. Met 
de docenten had ik goed contact, ze namen de tijd om vragen 
te beantwoorden. Maar ik moest wel leren om die te durven 
stellen!” 

Bas Nieuwenhuijsen
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  “ HET BRENGT ZORG, 
ONDERWIJS, WELZIJN, WERK 
EN ICT SAMEN IN EEN APP”

Padualaan 101 is de thuisbasis van het Instituut voor Recht. Sinds 
december 2017 sieren een aantal kleurrijke kunstwerken dit 
gebouw. Wat is de filosofie achter deze kunst?

Reflectie 
De kunstenaars van KASBOEK art & design hebben het 
kunstproject gerealiseerd, dat zij “KASBOEK XV, point of view” 
noemen. Het uitgangspunt: soms kijken we naar hetzelfde beeld 
en zijn we ons er niet van bewust dat iedereen wat anders ziet. 
Wat de toeschouwer ziet, is niet het werk zelf, maar de reflectie. 
Hoe kijken wij naar onszelf, elkaar en onze omgeving en hoe is 
de interactie daartussen?

Dialoog
KASBOEK is een collectief in Breda van Cathalijne Postma 
(1981), Debbie van Berkel (1980) en Jojanneke Postma (1983). 
De dialoog met het publiek en/of de locatie staat centraal in 
hun kunst. Op hun website kasboek.org schrijven de kunstenaars 
dat zij regelmatig op Padualaan 101 zijn geweest om de plek te 
leren kennen en gesprekken aan te gaan met de docenten en 
studenten van de vier instituten Social Work, Veiligheid, Arbeid 
en Organisatie, Recht, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en 
andere medewerkers. “Tijdens deze ontmoetingen bleek dat bij 
elk instituut de mens en de maatschappij centraal staan.”

Kleur en beweging 
Padualaan 101 biedt met haar open ruimtes en de grijze 
tinten alle ruimte aan kleur en beweging. Voor elk instituut 
hebben de kunstenaars een eigen patroon ontworpen. Deze 
patronen zijn verwerkt in driedimensionale collages op de 
instituutspleinen en in de centrale hal. Het geheel symboliseert 
een stukje samenleving. “Met het kunstwerk brengen we 
een uitbundig kleurenspectrum van warme tinten, van cyaan, 
blauw, magenta tot rood en goud. Wanneer je standpunt 
verandert, transformeert de kleur. Ook heeft het kunstwerk 
de reflecterende eigenschap waardoor interactie ontstaat 
tussen jou, je omgeving en het kunstwerk.” De kunstwerken 
zijn nooit af, het totaalwerk bestaat bij de ‘point of view’ van 
de toeschouwer. Zijn waarneming verandert met de positie ten 
opzichte van het spiegelende oppervlak.

Kijkje nemen 
De foto’s bij dit artikel geven een indruk van het kunstwerk, 
maar voor een goed beeld zou de liefhebber een kijkje moeten 
nemen op Padualaan 101. Pas dan ontstaat de reflectie, de 
beweging en de interactie. Eerder maakten de kunstenaars ook 
al “KASBOEK XIV, sense of place” voor de Hogeschool Utrecht. 
Dit werk is een abstracte boom, waarvan het ‘bladerdek’ wordt 
gevormd door transparante woorden met ledverlichting. Het 
bevindt zich in de centrale hal van Heidelberglaan 7. 

Loulou Edelman

KUNSTPROJECT OP PADUALAAN 101: 
REFLECTIE, BEWEGING EN INTERACTIE

“ DE KUNSTWERKEN ZIJN NOOIT AF”



HET RECHT IN DE LITERATUUR
‘...want tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren...’

De kans is groot dat u deze regels wel eens ergens hebt gehoord of gelezen. Ze zijn immers afkomstig uit 
één van de meest geciteerde gedichten uit de Nederlandstalige literatuur. Dit citaat wordt vaak gebruikt om 
te verklaren waarom een bepaalde wens niet ten uitvoer is gebracht. Waarschijnlijk is slechts een enkeling 
ervan op de hoogte waar het gedicht werkelijk over gaat, wat de context is van deze regels en wie ze heeft 
geschreven. De redactie van HUridisch draagt er graag aan bij dat u weet wat u zegt - mocht u ook eens in 
de verleiding komen om deze passage te citeren. Daarom volgt nu het volledige gedicht van de Vlaamse 
romanschrijver en dichter Willem Elsschot:

Het Huwelijk
Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd
in d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard
en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren,
hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond
het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kind’ren werden groot
en zagen dat de man die zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.
_______________________________________
uit: Verzen van Willem Elsschot (1882-1960)

Tot slot de opmerking van advocate Inez Weski ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van dit gedicht 
in 2010: ‘Sinds dit gedicht werkt het echtscheidingsrecht 
gelukkig zodanig dat dergelijke dromen kunnen worden 
omgezet in meer eenvoudige juridische actie ter separatie, 
uit het hier beschreven beknellende en gedoemde huwelijk.’ 

Lidwien van der Pas

Een vroeg portret van Elsschot, uit de periode waarin hij 
Het Huwelijk schreef (1910)


