Notariële stichting breidt onderwijs uit

Notariaat kan niet
zonder wetenschap

Deline Kruitbosch, kandidaat-notaris bij Dirkzwager in Arnhem, zit sinds
vorig jaar in het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Notariële
Wetenschap. Een nieuw bestuur met nieuwe plannen.
T E K S T Henriette van Wermeskerken | B E E L D Truus van Gog

‘V

an jongs af aan wilde ik
notaris worden. Dat kwam
door een vriend van mijn
ouders, die notaris is. Een
onafhankelijk denker, rustig, echt een
vertrouwenspersoon. Daar herkende ik
mijzelf wel in. Het contact met mensen
maakt mij blij. Eigenlijk wilde ik familierecht gaan doen: mensen juridisch
adviseren en helpen bij kwesties in hun
persoonlijk leven. Maar in de praktijk
vond ik ondernemingsrecht ontzettend
leuk. Tot mijn verrassing, want op de
universiteit vond ik het vak wel erg
abstract. Dat enthousiasme is gebleven.
Tijdens de laatste jaren van mijn studie
was ik werkstudent bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar ik na mijn afstuderen kandidaat-notaris werd. Na acht
jaar stapte ik over naar Dirkzwager, waar
ik inmiddels bijna vijf jaar werk. We zijn
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hier met driehonderd personen, maar
we kennen elkaar allemaal. De oprechte
onderlinge interesse voelt als een warm
bad. Per 1 januari 2021 ben ik benoemd
tot partner en hoop ik notaris te worden.’
IDEEËN

‘Dat ik werd benaderd voor het bestuur
van de Stichting ter Bevordering van de
Notariële Wetenschap vond ik interessant, want voordat je het weet verschuift
het wetenschappelijke een beetje naar
de achtergrond. Op nummer één staat
dat je je cliënt optimaal van dienst bent.
Je ontwikkelt je juridische en andere
notariële vaardigheden. Je prioriteiten
liggen bij je praktijk. Terwijl het notariaat
niet zonder wetenschap kan. Je wordt
naar mijn idee een betere notaris als je
goede cursussen volgt en eens een wetenschappelijk artikel schrijft. De stichting

organiseert bijzondere leerstoelen bij
verschillende universiteiten. Het bestuur
is vorig jaar grotendeels vernieuwd. We
hebben allerlei ideeën en zijn die aan het
uitwerken. Natuurlijk met Daan Meijer,
die als conservator verantwoordelijk is
voor het dagelijkse reilen en zeilen. Om
promovendi te helpen, willen we een
thuishaven voor hen worden. We hebben
een prachtig pand aan de Van Eeghenstraat
in Amsterdam, een voormalige kapel.
Daar kunnen promovendi elkaar
ontmoeten en met elkaar sparren.
Een honk, zoals onze voorzitter Wouter
Burgerhart zegt. Promoveren is anders
best een eenzame bezigheid. We hopen
op die manier promoveren ook aantrekkelijker voor (kandidaat-)notarissen
te maken.’
CURSUSAANBOD

‘Verder willen we het postacademisch
onderwijs, dat de stichting al sinds 1996
organiseert, uitbreiden. Het is kwalitatief
hoogstaand onderwijs, waar enthousiast
op wordt gereageerd. Dat mag best wat
bekender worden. De cursussen zijn niet

alleen voor notarissen, maar ook voor
andere juristen. We willen voor ons
cursusaanbod meer gaan samenwerken
met de Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie (KNB), die daar ook de meerwaarde van ziet. De KNB heeft een organisatie die geschikt is om cursussen te organiseren en wij hebben korte lijnen met de
hoogleraren. Alle notariële hoogleraren
maken in principe deel uit van de Raad
van Toezicht van de stichting. We willen
de cursussen ook meer in het land gaan
organiseren. Nu is dat vooral op onze
locatie in Amsterdam en online. De
vernieuwing van onze banden met de
KNB gaat trouwens verder. De beroeps
opleiding wordt geactualiseerd om nog
beter aan te sluiten op de praktijk en
tegelijkertijd voor elk wat wils te bieden,
zowel voor grote als voor kleine kantoren.
De KNB heeft de stichting gevraagd
daarover mee te denken.’
VERSCHIL

‘Toen een headhunter mij vijf jaar geleden
benaderde, heb ik advies gevraagd aan
die vriend van mijn ouders, die mij

destijds inspireerde om notaris te
worden. Hij beval mij Dirkzwager van
harte aan. Toen ik hier ging praten, was er
direct een klik. Ik doe nog steeds ondernemingsrecht, met name voor (middel)grote ondernemingen. De zaken die ik
doe, zijn vaak net iets minder veelomvattend dan de grote deals die ik vroeger
deed, waardoor ik meer direct contact
met de cliënt heb. Mensen komen voor
jou en je team, je kunt samen echt het
verschil maken. Daar geniet ik van. Op dit
moment adviseer ik een grote partij in de
zorg over het herzien van de governance.
Hoe kunnen de overlegstructuren en
beslisbevoegdheden optimaal georganiseerd worden? Verder ben ik bezig met
een overname, samen met onze fiscalisten
en advocaten.’
VERHUISD

‘Toen ik hier kwam praten, heb ik laten
weten dat ik de ambitie had om partner
te worden. Dirkzwager wilde graag dat ik
in de buurt kwam wonen om binding met
de omgeving te krijgen. Mijn man en ik
zijn toen met onze dochter verhuisd naar

Hoenderloo, waar ik ook ben opgegroeid.
In 2017 is onze zoon daar geboren. We
wonen daar heerlijk, vlakbij Arnhem en
vlakbij mijn ouders die veel oppassen.
Op die manier kan ik het allemaal goed
combineren. Behalve in het bestuur van
de stichting zit ik onder andere in het
bestuur van Schakel025, een stichting die
mensen uit de cultuursector bij elkaar
brengt en informeert over de zakelijke en
organisatorische aspecten van werken in
de kunst en cultuur. Ik vind het leuk om
onderwijs te geven en doe dat regelmatig,
voor cliënten en kantoorgenoten. Ook
begeleid ik graag jonge kandidaten en
werkstudenten op kantoor. Vroeger heb
ik fanatiek gehockeyd, maar daarvoor
ontbreekt mij nu de tijd. Mijn vijfjarige
dochter begint binnenkort met hockey.
Bij mijn oude club in Apeldoorn. Het zit
er wel in dat ik ga coachen, en wie weet,
ook weer hockeyen.’
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