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Goede communicati e 
tussen notaris 
en cliënt: 
een must! 
De digitale wereld verandert enorm snel. We zouden deze wereld misschien zelfs wel kunnen 
omschrijven als een soort digitale snelweg. Denk bijvoorbeeld eens aan de blockchain. Al jaren 
horen we dit begrip terugkomen en nog steeds wachten we op het moment dat de blockchain in onze 
dagelijkse werkzaamheden terug te vinden is. Tot nu toe zijn er veel vragen omtrent dit onderwerp. 
Wat is nou eigenlijk de blockchain? Voor ons de vraag: Hoe kunnen wij inspelen op de blockchain? 
Om ons hierop voor te bereiden en om de toepasbaarheid te onderzoeken zijn we bezig met een 
pilot, samen met de KNB. Hierbij maken wij gebruik van de KNB Blockchain. Deze pilot gaat er voor 
zorgen dat makelaars geautomati seerd informati e uit kunnen wisselen met de notaris, waarbij ook 
de verkoper en koper gebruik kunnen maken van dit platf orm om veilig en vertrouwd bij hun data en 
documenten te kunnen komen.

The future is now
Samen met de klant. Zo is onze werkwijze waarschijnlijk het 
beste te omschrijven. We vinden het belangrijk om onze 
soft ware met behulp van onze klanten te opti maliseren. Zij 
werken immers elke dag met de soft ware. Zij weten of dat 
ene knopje het beste links kan en of een downloadknop 
handig is bij die ene functi e. Dit komen we natuurlijk niet 
te weten als we alleen op kantoor blijven zitt en en daarom 
zijn de co-creati esessies en de 100 klanten challenge in 
het leven geroepen. Tijdens de 100 klanten challenge reist 
Chris Nugteren, Managing Director van Van Brug Soft ware, 
100 kantoren af in vier maanden om te horen wat er bij die 
kantoren speelt. Hoe een co-creati e in elkaar steekt? Men 
neme een onderwerp, bijvoorbeeld het Online Dossier, 
een aantal klanten en het co-creëren kan beginnen! Samen 
sparren over het verbeteren van de soft ware, waardoor niet 
alleen onze soft ware, maar ook de processen op notaris-
kantoren worden verbeterd. Een win-winsituati e!  

Communicati e tussen notaris en cliënt
De focus van 2019 en 2020 ligt op het bedienen van de 

cliënt van de notaris. Het primaire systeem bij de notaris 
moet stabiel en effi  ciënt zijn. Hierdoor wordt de cliënt zo 
goed en snel mogelijk geholpen. Het resultaat? De cliënt 
blijft  tevreden! Goede communicati e tussen de notaris en 
cliënt is hierbij een must. Dit is ook een van de redenen 
waarom we druk bezig zijn met co-creati esessies over het 
Online Dossier. Met het Online Dossier kan de notaris 
gemakkelijk documenten delen met zijn cliënt. Binnenkort 
kan de notaris nog makkelijker documenten delen met 
zakelijke partners, zoals een makelaar. 
In 2019 kunt u trouwens meerdere nieuwe modules vinden 
in Codex. Eén van deze nieuwe modules is KvK Cache. 
Hiermee kunt u voor minder geld, minder recente gegevens 
opvragen bij de Kamer van Koophandel. U heeft  namelijk 
niet alti jd de meest recente gegevens nodig, zoals het 
voor de eerste keer aanmaken van een cliënt. En dat 
scheelt geld! 

Wilt u ook graag meedenken met ons? Meld u aan voor de 
co-creati esessies. En maakt u nog geen gebruik van onze 
soft ware? Neem contact met ons op, we helpen u graag! De focus van 2019 en 2020 ligt op het bedienen van de 

Per 10 december verhuist Van Brug Software naar:
Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL Apeldoorn | +31 57 869 3646 | info@vanbrug.nl | www.vanbrug.nl



Het notariaat is mensenwerk. Maar dan moeten die mensen er wel zijn. De proble-
men met het vinden van geschikt personeel lijken met het jaar groter te worden, 
zo blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek dat uitgever Sdu in samenwerking met de 
KNB heeft uitgevoerd. Tegelijk – en dat is misschien wel zo verontrustend – heb-
ben steeds minder jonge kandidaat-notarissen de behoefte ondernemer te worden.

In deze jaarlijkse special Werken in het Notariaat vertellen vier vrouwelijke notaris-
sen waarom zij (tegen de trend in) wél zelfstandig notaris zijn geworden. Hun 
verhalen zijn inspirerend en laten zien dat het ondernemerschap prima te combi-
neren is met andere belangrijke dingen in het leven. Een kwestie van goed orga-
niseren, wat een ondernemer soms misschien ook makkelijker kan doen, dan een 
notaris in loondienst.

Intussen kunnen de resultaten van het onderzoek onze beroepsgroep ook uit-
nodigen tot enig zelfonderzoek. Een van de conclusies luidt dat voor de huidige 
notarissen in loondienst het fatsoenlijke salaris en de zekerheid van de vaste baan 
de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn. Of dat de komende jaren zo blijft, is de 
vraag. Het is ook niet zeker dat het notariaat met deze traditionele usp’s voldoende 
goede, nieuwe mensen kan aantrekken.
Wat beschouwen jonge mensen immers als goed werk? De Wetenschappelijk Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft dat onderzocht en zegt dat werk inderdaad 
nog steeds bestaanszekerheid moet bieden. Daarnaast verlangen nieuwe werk-
nemers echter ruimte voor zelfregulering en eigen verantwoordelijkheid, verder 
hechten  ze veel meer dan eerdere generaties belang aan een goede balans tussen 
werk en privé.

Lees wat er uit het onderzoek naar voren komt ten aanzien van werkstress, deel-
tijdwerk, flexibele arbeidstijden en de balans tussen werk en privé. Lees ook het 
artikel in deze special over de soms verkeerde machtsverhoudingen op kantoren. 
En trek vooral uw eigen conclusies. Misschien is het bij u allemaal dik in orde, 
misschien zijn er verbeteringen mogelijk om nog beter op de nieuwe toekomst 
voorbereid te zijn.

samen even in de 
spiegel kijken?
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 Sdu OpMaat voor het Notariaat biedt u

 Een overzichtelijke database gemakkelijk doorzoekbaar

 Praktijkgericht, precies wat u nodig heeft

  Inclusief titels als Notamail, WPNR, FNB

  Persoonlijke e-mail attenderingen en handige dossierfunctie

Benieuwd naar OpMaat voor het Notariaat? Voor een aanvraag
proefabonnement of meer informatie gaat u naar Sdu.nl/opmaat.

Uw vertrouwde juridische bron 
ontwikkelt met u mee

Antwoorden OpMaat
snel binnen handbereik

0138_ADV_Migratie_OpMaat_210x297.indd   2 11-07-18   11:22

Om op de hoogte te blijven binnen uw vakgebied, met behulp van de meest 
relevante jurisprudentie, commentaren en tijdschriftartikelen, heeft u behoefte 
aan een goede online database.



Onderzoek

werken in het notariaat
KNB, Berenschot en Sdu vroegen ruim 1.200 
notarissen naar hun inkomen en of ze tevreden 
zijn over hun werk en hun perspectief. Wat zijn de 
grootste zorgen?

Ik wel! Een eigen kantoor

‘vrouwen kunnen  
meer dan ze vaak denken’
We weten het al jaren: het aandeel vrouwen in het 
notariaat neemt snel toe. Hebben zij een andere aanpak 
dan de mannen? Vier portretten.

Werken in het Notariaat is 
een speciale uitgave van Sdu. 
Een belangrijk onderdeel van 
deze special wordt gevormd 
door een onderzoek, dat 
is uitgevoerd door Sdu in 
samenwerking met beroeps-
organisatie KNB.

Verantwoording
In september 2018 deed 
Sdu onderzoek onder 
notarissen, toegevoegd 
notarissen en kandidaat-
notarissen. De onderzoeks-

resultaten geven een beeld 
van actuele ontwikkelingen 
in arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. 
Ook wordt duidelijk hoe de 
beroepsgroep de situatie op 
de arbeidsmarkt beoordeelt. 
Er namen 647 personen (op 
vrijwillige basis online) deel 
aan het onderzoek.

Concept
Hoeksjan Redactie  
en Communicatie
Amstelveen

Redactie
Roel Smit
Dorine van Kesteren
Hans Oerlemans

Vormgeving
Dimitry de Bruin
Den Haag

Fotografie
Hilbert Krane

Sdu
Peter Frissen (uitgever)

Advertentie-exploitatie
Mediasales Sdu
070-3780562
Advertentie.juridisch@sdu.nl

Saskia van der Tol
06-51979148
s.v.d.tol@sdu.nl

Lenneke Morit
06-51581637
l.morit@sdu.nl
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Reactie

knb-voorzitter nick van 
buitenen over onderzoek
Het vinden van geschikt personeel wordt lastiger. 
Bovendien hebben steeds minder notarissen in 
loondienst de ambitie om voor zichzelf te beginnen. 
Hoe riskant is die ontwikkeling?

Machtsmisbruik

#metoo; ook in het 
notariaat?
Intimidatie op de werkvloer kent vele vormen. 
Van seksueel ongepast gedrag tot rotklusjes en 
agressiviteit. Zeker als de arbeidsverhoudingen sterk 
hiërarchisch zijn, ligt het risico van machtsmisbruik 
op de loer. Hoe staat het ervoor in het notariaat?

Toekomst van het notariaat

andere tijden,  
andere notarissen?
Blockchain maakt het notariaat overbodig! Dit 
doemscenario mogen we inmiddels gerust 
sciencefiction noemen, maar wat verandert er 
dan wél in het notariaat de komende jaren? 

Behoudens door de Auteurswet 
gestelde uitzonderingen, mag 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming 
van deze uitgave uiterste zorg 
is besteed aanvaarden auteurs, 
redacteuren en uitgever geen 
aansprakelijkheid voor eventue-
le fouten of onvolkomenheden.

Inhoud



werken 
in het notariaat

Hoe gaat het met de omzet in het notariaat? Neemt de vraag 

naar personeel nog verder toe? En is het nog steeds moei-

lijk te vinden? Hoe is het met de werkdruk en de stress? 

Honderden vakgenoten deden mee aan het jaarlijkse onder-

zoek van beroepsorganisatie KNB en uitgever Sdu. Hoe staat 

de arbeidsmarkt in het notariaat ervoor?

Roel Smit
Beeld: Dimitry de Bruin
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Arbeidsmarkt

personeelstekort 
groeit razendsnel

De personeelstekorten in het nota-
riaat groeien snel. Had drie jaar 
geleden nog maar een kwart van de 
notariskantoren moeite met het vin-
den van geschikt juridisch personeel, 
inmiddels is dat opgelopen tot ruim 
twee derde. Maar liefst een op de vier 
van de kantoren zegt zelfs dat juri-
disch personeel ‘haast niet te vinden’ 
is, drie jaar geleden was nog maar een 
op de twintig kantoren zo negatief.

Ook wordt het steeds lastiger alge-
meen kantoorpersoneel te vinden. 
Het aantal kantoren dat zegt proble-
men te ervaren met het aantrekken 
van kantoorpersoneel is opgelopen 
van 8 procent in 2015 naar 33 procent 
in 2018.

Kleine kantoren (1 notaris) hebben 
de meeste moeite met het vinden van 
geschikt juridisch personeel, terwijl 
grotere kantoren (5 of meer notarissen) 
juist de grootste problemen ervaren bij 
hun zoektocht naar algemeen kantoor-
personeel.

Voor het zoeken naar juridisch en kan-
toorpersoneel maakt driekwart van de 
kantoren vooral gebruik van het eigen 
netwerk. Het is (met 76 procent) de 
meest gehanteerde wervingsmethode in 
het notariaat, gevolgd door internet (49 
procent), sociale media (39 procent) en 
advertenties (33 procent). Het gebruik 
van sociale media voor wervingsdoel-
einden is de afgelopen drie jaar met de 
helft toegenomen.

De andere kant van deze gespannen 
arbeidsmarkt is dat 82 procent van de 
notarissen in loondienst (kandidaat-
notarissen en de toegevoegd notarissen) 
zegt zich ‘zeker’ te voelen van zijn/haar 
baan. Dat is zelfs nog iets meer dan een 
jaar geleden (78 procent).

Eigen netwerk 
blijft belangrijk bij 
zoeken van nieuwe 

medewerkers

Waarom overwegen notarissen soms een ander vak te kiezen? (in %)
(meerdere antwoorden mogelijk)

Slechte opleidingsmogelijkheden 

Ontevreden over hoe mijn kantoor/notaris
zich positioneert in de markt

Slechte sfeer tussen collega’s

Ontslag

Onvoldoende invloed op kantoorbeleid

Geen uitzicht op benoeming tot notaris

Slechte relatie met leidinggevende/notaris

Slechte ontwikkelingsmogelijkheden

Slecht notarieel pensioen

Gebrek aan sturing door notaris

Onvoldoende waardering voor mijn werk

Slechte secundaire arbeidsvoorwaarden

Tijd voor iets nieuws

Onvoldoende salaris

Slechte balans tussen werk en privé

€ 55.536

€ 74.672

€ 105.000

€ 94.700

€ 71.400

€ 39.100

€ 56.300

€ 81.000

€ 91.000

€ 110.000

€ 66.500

Kunt u aan kantoorpersoneel komen?

Wat is uw vaste jaarsalaris?

Kunt u aan juridisch personeel komen?

Nee

Neutraal

Ja

Toegevoegd notaris

39

Wat vindt u van de begeleiding en de bedrijfscultuur? (in %)

De notaris neemt mijn inbreng mee in het kantoorbeleid

Ik ervaar geen drempel om vakinhoudelijke zaken ter discussie te stellen

Ik ervaar geen drempel om ethische dilemma’s ter discussie te stellen

Mijn begeleider communiceert effectief

Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen

Ik krijg waardering als ik mijn werk goed doe

Ik ben tevreden over mijn werkgever

Ik word voldoende vakinhoudelijk ondersteund

23

38
100%

33

Nee

Neutraal

Ja

Zelfstandig notaris

49

15

36

100%

Weet niet

Neutraal

Nee
Ja

Parttime werken voor mannen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

12

13

13

62
100%

Weet niet
Neutraal
Nee

Ja

Parttime werken voor vrouwen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

6
6

4

84

100%

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

Wilt u notaris-ondernemer worden? (in %)

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

34
39

27

40

19

41
♀

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

2750

23

Jonger dan 35 jaar

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

43

27 30

35 jaar of ouder

48

45

40

33

28

18

17

17

15

15

14

12

10

9

7

84

80

70

72

69

85

87

49

13
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2017
2018

Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé

Haast niet
te vinden

Moeilijk
te vinden

Gaat
wel

Prima
te vinden

Ze komen
vanzelf

10%

6%
7%

36

10

22

37

22

6

18

27

6

19

41

27

2015

2017
2018

Haast niet
te vinden

Moeilijk
te vinden

Gaat
wel

Prima
te vinden

Ze komen
vanzelf

14%

6%
8%

52

29

41

17

7
1 2

26

16

33
28

5

Wat deed de omzet in 2017?

Gestegen

Gelijk
gebleven

Gedaald

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

72

16

35 31

7 17 7

56

48

Wat doet de omzet in 2018?

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

Stijgt

Blijft 
gelijk

Daalt

42

32

53

48

23 7 4

42

39

Kandidaat-
notaris

Toegevoegd 
notaris

Notaris-
ondernemer
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Interesse? Laat ons weten wat u nodig hebt. 
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De omzetten van de notariskantoren 
ontwikkelen zich in 2017 en 2018 
positief. Het grootste is het optimisme 
als het gaat om de ontwikkeling van 
‘onroerend goed’.

Bijna driekwart van de kantoren zag de 
omzet in onroerend goed in 2017 stij-
gen en vier van de tien kantoren voor-
zien een verdere groei van de omzet 
op dit gebied in 2018 (dit werd hen 
gevraagd in september van dit jaar).
Ook op het gebied van ondernemings-
recht is de trend in positieve richting, 
maar iets gematigder dan bij onroe-
rend goed: bijna de helft van de kanto-
ren zag de omzet op dit gebied in 2017 
stijgen en vier van de tien voorzien 
eenzelfde trend voor 2018. 
De omzet in het familierecht zit ook in 
de lift: meer dan de helft van het nota-
riaat zag groei in 2017 ruim vier van 

de tien zien die ontwikkeling in 2018 
doorzetten.

Ook in andere disciplines, waarop een 
geringer aantal kantoren zich heeft 
toegelegd, zit de vaart er behoorlijk 
in. Bij estate planning is het aantal 
kantoren dat de omzet in 2017 zag 
groeien drie keer zo groot als het 
aantal dat een daling heeft moeten 
noteren. Ook voor 2018 overheerst bij 
kantoren het optimisme over de ont-
wikkeling van deze discipline.

Een stabielere ontwikkeling doet zich 
voor op het gebied van mediation 
en agrarisch recht. Veruit de meeste 
kantoren die deze specialismen 
praktiseren, hebben in 2017 een sta-
bilisatie van de omzet zien optreden 
en verwachten dat deze trend in 2018 
doorzet.

Waarom overwegen notarissen soms een ander vak te kiezen? (in %)
(meerdere antwoorden mogelijk)

Slechte opleidingsmogelijkheden 

Ontevreden over hoe mijn kantoor/notaris
zich positioneert in de markt

Slechte sfeer tussen collega’s

Ontslag

Onvoldoende invloed op kantoorbeleid

Geen uitzicht op benoeming tot notaris

Slechte relatie met leidinggevende/notaris

Slechte ontwikkelingsmogelijkheden

Slecht notarieel pensioen

Gebrek aan sturing door notaris

Onvoldoende waardering voor mijn werk

Slechte secundaire arbeidsvoorwaarden

Tijd voor iets nieuws

Onvoldoende salaris

Slechte balans tussen werk en privé

€ 55.536

€ 74.672

€ 105.000

€ 94.700

€ 71.400

€ 39.100

€ 56.300

€ 81.000

€ 91.000

€ 110.000

€ 66.500

Kunt u aan kantoorpersoneel komen?

Wat is uw vaste jaarsalaris?

Kunt u aan juridisch personeel komen?

Nee

Neutraal

Ja

Toegevoegd notaris

39

Wat vindt u van de begeleiding en de bedrijfscultuur? (in %)

De notaris neemt mijn inbreng mee in het kantoorbeleid

Ik ervaar geen drempel om vakinhoudelijke zaken ter discussie te stellen

Ik ervaar geen drempel om ethische dilemma’s ter discussie te stellen

Mijn begeleider communiceert effectief

Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen

Ik krijg waardering als ik mijn werk goed doe

Ik ben tevreden over mijn werkgever

Ik word voldoende vakinhoudelijk ondersteund

23

38
100%

33

Nee

Neutraal

Ja

Zelfstandig notaris

49

15

36

100%

Weet niet

Neutraal

Nee
Ja

Parttime werken voor mannen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

12

13

13

62
100%

Weet niet
Neutraal
Nee

Ja

Parttime werken voor vrouwen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

6
6

4

84

100%

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

Wilt u notaris-ondernemer worden? (in %)

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

34
39

27

40

19

41
♀

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

2750

23

Jonger dan 35 jaar

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

43

27 30

35 jaar of ouder

48

45

40

33

28

18

17

17

15

15

14

12

10

9

7

84

80

70

72

69

85

87

49
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Kandidaat-
notaris

Toegevoegd 
notaris

Notaris-
ondernemer

Omzet

opnieuw prima jaren 
voor het notariaat

hoe ging het 
onderzoek?

Het onderzoek naar de ar-
beidsmarkt in het notariaat 
is in september 2018 als 
internetenquête uitgevoerd 
in samenwerking tussen 
beroepsorganisatie KNB en 
uitgeverij Sdu. Het was een 
verkorte versie van een soort-
gelijk onderzoek in 2017.
Er werden 3.263 uitnodigin-
gen verstuurd naar leden van 
de KNB (1.259 notarissen, 
1.862 kandidaat-notarissen 
en 142 toegevoegd notaris-
sen). Er kwamen 647 ingevul-
de formulieren terug (bijna 
20 procent). De spreiding van 
de deelnemers over regio’s 
en grote en kleine kantoren is 
representatief.
De cijfers die uit het onder-
zoek naar voren komen, zijn 
door de redactie vergeleken 
met die van soortgelijke on-
derzoeken in 2013, 2015 en 
2017.

Onderzoek

WERKEN IN HET NOTARIAAT 9 



De werkstress in het notariaat wordt 
niet minder, de aandacht voor het voor-
komen van de negatieve gevolgen ervan 
lijkt nog altijd beperkt.
De helft van de zelfstandige notarissen 
ervaart géén goede balans tussen werk 
en privé. Bij de notarissen in loondienst 
(kandidaten en toegevoegd notaris-
sen) ervaart ruim een derde een slechte 
balans tussen werk en privé. Deze cijfers 
komen in grote lijnen overeen met die 
uit het onderzoek van 2017.

Van de notarissen in loondienst vindt 
– net als vorig jaar – ongeveer twee 
derde de werkdruk ‘te hoog’ en vrijwel 
niemand vindt de werkdruk ‘te laag’. 
Slechts 15 procent zegt dat er op het 
kantoor aandacht is voor het voorko-
men van een burn-out. De rest ziet daar 
weinig tot niets van.

Volgens de arbeidsovereenkomsten van 
de ondervraagden zou de gemiddelde 
werkweek van een notaris in loondienst 
bijna 35 uur moeten zijn (mannen 36,6 
uur, vrouwen 33,8 uur); in werkelijk-
heid worden meer uren gedraaid, name-
lijk gemiddeld ruim 41 uur (mannen 
44,1 uur en vrouwen 39,8 uur).
Dan een aantal factoren die stress 
kunnen veroorzaken of juist kunnen 
tegengaan.

Sluit het werk voldoende aan bij de 
capaciteiten van de notarissen in loon-
dienst? Ja, zegt maar liefst driekwart 
van de ondervraagden.
Biedt het kantoor voldoende mogelijk-
heden voor persoonlijke ontwikkeling? 
Ja, zegt meer dan de helft.
Bent u tevreden over de loopbaanmo-
gelijkheden binnen het kantoor? Ja, 
zegt opnieuw de helft.
Heeft u voldoende mogelijkheden om 
uw werkzaamheden zelf te plannen? Ja, 
zeggen zes van de tien ondervraagden.

Overigens bleek uit het onderzoek 
van 2017 al dat naarmate notarissen 
in loondienst meer ruimte hebben om 
werkzaamheden zelf te plannen, ze een 
betere balans ervaren tussen werk en 
privé en de werkdruk ook minder vaak 
te hoog vinden.

Waarom overwegen notarissen soms een ander vak te kiezen? (in %)
(meerdere antwoorden mogelijk)

Slechte opleidingsmogelijkheden 
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€ 66.500
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Werkdruk

stress blijft, maar krijgt 
nog weinig aandacht

‘Op kantoren is 
weinig aandacht 

voor het 
voorkomen van 

een burn-out’

Onderzoek
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‘Een solitaire notaris, dus buiten een 
maatschap, heeft kennis en levenserva-
ring nodig. Ik zou daar dus niet te jong 
aan beginnen. Er komt veel op je af, er 
wordt hard aan je getrokken, je moet 
stevig in je schoenen staan.

Je bent als notaris-ondernemer verant-
woordelijk voor je eigen beslissingen 
en voor die van je medewerkers. Het 
beeld bestaat bovendien dat je eerder 
dan vroeger tuchtrechtelijk aansprake-
lijk wordt gesteld. 
Ik bekijk dat overigens redelijk ont-
spannen. Je moet werken met goede 
mensen en die de verantwoordelijk-
heid geven die ze aankunnen. Dat is 
mijn stijl: een persoonlijke benadering, 
een open cultuur en iedereen binnen 
het kantoor is even belangrijk. En gaat 
het eens fout, wat gelukkig weinig 
gebeurt, bedenk dan: het gaat meestal 
om geld, niet om mensenlevens...

Een ander misverstand is dat je dit 
alleen kunt doen als je bereid bent 
60, 70 uur per week te werken. Het 
notariaat is in het algemeen conserva-
tief in werktijden en flexibiliteit. Dat 
schrikt af. Het kan ook anders. Thuis 
heb ik twee kinderen, van zes en drie 
jaar. Ik heb binnen het kantoor een 
kandidaat-notaris, die mij uitstekend 
kan vervangen. Daarom hoef ik er zelf 
maar vier dagen in de week te zijn. 
Die flexibiliteit, de kans om werk en 
privé goed te combineren, gun ik mijn 
medewerkers ook.’

Maartje Nonhebel (40)
Notariaat Nonhebel
Dordrecht
Notaris-ondernemer  
sinds april 2018

Het is echt niet 
nodig 60, 70 uur  
te werken
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advertorial

van notariaat naar goed doel

Uit het notariaat stappen en voor een goed doel gaan 
werken. Een bijzondere switch? Ja en nee, vindt Margriet 
Westra, die zo’n tien jaar geleden het notariskantoor inruil-
de voor een baan bij Reuma Nederland. ‘In feite doe ik hier 
hetzelfde. Er is alleen een extra dimensie bijgekomen.’

Op haar eerste werkdag werd ze meteen in het diepe 

gegooid. ‘Spannend maar ook heel leuk’, zegt 

Westra. ‘Er kwam een telefoontje dat iemand over-

leden was en dat er meteen iets geregeld moest worden. Zo 

had ik van het ene op het andere moment mijn eerste dossier 

te pakken. Inhoudelijk was het natuurlijk bekend terrein maar 

organisatorisch was ik helemaal groen. Geen idee hoe ze dat 

hier allemaal deden en wat gebruikelijk was. We waren ook 

nog eens benoemd tot executeur, wat niet heel vaak voor-

komt. De hele administratie kwam dus ook hier te liggen.’ 

Westra sloeg zich erdoorheen en het smaakte naar meer. 

Dicht erop
De afwikkeling van een nalatenschap houdt ReumaNederland 

heel bewust in huis. Westra: ‘Daardoor hebben we goed zicht 

op de bekendheid van de erflaters met onze organisatie, of 

ze al donateur waren of dat bekend was of ze een testament 

hadden gemaakt. Zo zitten we er dicht op en blijven we 

betrokken en dat is fijn. Ongeveer een derde van onze inkom-

sten zijn afkomstig uit nalatenschappen. Dat verdient dus de 

nodige aandacht. Als wij benoemd zijn tot executeur wend 

ik mij liever tot een notaris of een executeur die lid is van de 

NOVEX, een executeursvereniging waar ik zelf ook lid van 

ben. Zo heb ik snel zicht op wie geschikt is om een specifieke 

zaak af te wikkelen. Zelf blijf ik dan meer op de achtergrond 

om na de beneficiaire aanvaarding toezicht te houden op het 

verloop van de afwikkeling van de nalatenschap, waaronder 

de controle op de boedelbeschrijving en de aangifte erfbelas-

ting, maar ook om mee te beslissen over taxaties en de even-

tuele verkoop van goederen.’

Breed en daardoor leuk 
Bij veel goede doelen is de afhandeling van nalatenschap-

pen onderdeel van de administratie. ‘Tegelijkertijd loop 

je natuurlijk regelmatig tegen zaken aan die best wat juri-

dische kennis vereisen’, weet Westra. ‘En dan is het wel 

heel handig om iemand in huis te hebben die daarmee uit 

de voeten kan. Naast inhoudelijke vragen met betrekking 

tot nalatenschapskwesties krijg ik hier als jurist ook een 

heleboel andere juridische vragen. Zo zijn we in 2011 over-

gegaan van vereniging naar stichting. Bij die hele ontwikke-

ling ben ik ook betrokken geweest. Dat maakt het breed en 

daardoor ook heel leuk.’

Maatschappelijk betrokken
Net als het feit dat ze bij ReumaNederland echt haar spe-

cialisme kan uitoefenen. ‘Want notarieel recht is natuurlijk 

een ontzettend specialistisch vakgebied’, vervolgt Westra. 

‘De laatste jaren in het notariaat was ik me al steeds meer 

aan het richten of erf- en familierecht en vooral ook het 

helpen van mensen bij het maken van een testament. Daar 

ligt ook echt mijn interesse. Wat dat betreft zit ik hier echt 

op mijn plek.’ Bijzonder aan werken voor een goed doel, 

vindt Westra daarnaast zeker ook het feit dat ze bijdraagt 

aan iets moois. ‘Ik oefen mijn vak uit en ben tegelijkertijd 

maatschappelijk betrokken. Het grootste deel van onze 

inkomsten gaat naar wetenschappelijk onderzoek, maar de 

laatste paar jaar staan de patiëntbelangen ook steeds meer 

centraal. Onze missie luidt niet voor niets ‘samen naar een 

beter leven met reuma vandaag’. Geweldig om daar een 

bijdrage aan te kunnen leveren.’ 

Margriet Westra maakte de overstap

‘Het mooie is dat ik nu tegelijkertijd 
bijdraag aan het goede doel’ 

www.reumanederland.nl



Steeds minder beroepsgenoten hebben 
de wens ondernemer te worden. Dat is 
misschien wel een van de meest opmer-
kelijke conclusies van het onderzoek 
naar de arbeidsmarkt in het notariaat 
in 2018.

Van de mannelijke kandidaat-notaris-
sen en toegevoegd notarissen zegt 39 
procent notaris-ondernemer te willen 
worden, van de vrouwen is dat slechts 19 
procent. Zowel bij mannen als bij vrou-

wen is het aandeel twijfelaars echter nog 
groot (respectievelijk 34 en 40 procent).
Van de notarissen in loondienst die 
ouder zijn dat 35 jaar wil nog 30 procent 
notaris worden, van de groep jonger 
dan 35 wil maar 22 procent dit. Overi-

gens zegt de helft van de jongeren nog 
te twijfelen.

De trend dat steeds minder beroeps-
genoten notaris-ondernemer lijken te 
willen worden, komt ook naar voren uit 
een vergelijking met onderzoek uit eer-
dere jaren, maar wordt sterker. Van alle 
notarissen in loondienst wil nu slechts 
26 procent ondernemer worden. Dat 
was in 2017 nog 32 procent en in 2013 
nog 36 procent.

Waarom overwegen notarissen soms een ander vak te kiezen? (in %)
(meerdere antwoorden mogelijk)

Slechte opleidingsmogelijkheden 

Ontevreden over hoe mijn kantoor/notaris
zich positioneert in de markt

Slechte sfeer tussen collega’s

Ontslag

Onvoldoende invloed op kantoorbeleid

Geen uitzicht op benoeming tot notaris

Slechte relatie met leidinggevende/notaris

Slechte ontwikkelingsmogelijkheden

Slecht notarieel pensioen

Gebrek aan sturing door notaris

Onvoldoende waardering voor mijn werk

Slechte secundaire arbeidsvoorwaarden

Tijd voor iets nieuws

Onvoldoende salaris

Slechte balans tussen werk en privé

€ 55.536

€ 74.672

€ 105.000

€ 94.700

€ 71.400

€ 39.100

€ 56.300

€ 81.000

€ 91.000

€ 110.000

€ 66.500

Kunt u aan kantoorpersoneel komen?

Wat is uw vaste jaarsalaris?

Kunt u aan juridisch personeel komen?

Nee

Neutraal

Ja

Toegevoegd notaris

39

Wat vindt u van de begeleiding en de bedrijfscultuur? (in %)

De notaris neemt mijn inbreng mee in het kantoorbeleid

Ik ervaar geen drempel om vakinhoudelijke zaken ter discussie te stellen

Ik ervaar geen drempel om ethische dilemma’s ter discussie te stellen

Mijn begeleider communiceert effectief

Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen

Ik krijg waardering als ik mijn werk goed doe

Ik ben tevreden over mijn werkgever

Ik word voldoende vakinhoudelijk ondersteund

23

38
100%

33

Nee

Neutraal

Ja

Zelfstandig notaris

49

15

36

100%

Weet niet

Neutraal

Nee
Ja

Parttime werken voor mannen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

12

13

13

62
100%

Weet niet
Neutraal
Nee

Ja

Parttime werken voor vrouwen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

6
6

4

84

100%

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

Wilt u notaris-ondernemer worden? (in %)

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

34
39

27

40

19

41
♀

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

2750

23

Jonger dan 35 jaar

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

43

27 30

35 jaar of ouder

48

45

40

33

28

18

17

17

15

15

14

12

10

9

7

84

80

70

72

69

85

87

49

13
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2015

2017
2018

Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé

Haast niet
te vinden

Moeilijk
te vinden

Gaat
wel

Prima
te vinden

Ze komen
vanzelf

10%

6%
7%

36

10

22

37

22

6

18

27

6

19

41

27

2015

2017
2018

Haast niet
te vinden

Moeilijk
te vinden

Gaat
wel

Prima
te vinden

Ze komen
vanzelf

14%

6%
8%

52

29

41

17

7
1 2

26

16

33
28

5

Wat deed de omzet in 2017?

Gestegen

Gelijk
gebleven

Gedaald

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

72

16

35 31

7 17 7

56

48

Wat doet de omzet in 2018?

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

Stijgt

Blijft 
gelijk

Daalt

42

32

53

48

23 7 4

42

39

Kandidaat-
notaris

Toegevoegd 
notaris

Notaris-
ondernemer

Ondernemerschap

hallo! wil daar nog iemand 
notaris-ondernemer worden?

Mannen worden 
eerder ondernemer 

dan vrouwen
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Mensen – en dus ook notarissen – stellen 
andere eisen aan hun werk dan vroeger. 
Flexibiliteit is daarbij een sleutelwoord. 
Hoe flexibel is het notariaat? Vergeleken 
met andere bedrijfstakken: nog niet heel 
flexibel.

Van de notarissen in loondienst zegt – 
net als vorig jaar – ongeveer 42 procent 
zijn werkuren niet flexibel te kunnen 
inrichten. De rest zegt dat wel te kun-
nen, maar het overgrote deel slechts 
‘enigszins’.
Parttime werken voor vrouwen is (vol-
gens de ondervraagde notarissen in 
loondienst) in 85 procent van de kan-
toren bespreekbaar. Deeltijdwerk voor 

mannen is in slechts 62 procent van de 
kantoren een optie (vijf jaar geleden was 
dat laatste volgens soortgelijk onderzoek 
overigens nog maar 51 procent). 

Flexibele beloning is zeker nog niet 
gangbaar binnen het notariaat. Bij drie-
kwart van de notarissen in loondienst is 
de beloning in het geheel niet afhanke-
lijk van de prestaties. In de rest van de 
gevallen is een deel van de beloning wel 
afhankelijk van de bedrijfsresultaten 
(14 procent), individuele prestaties (11 
procent) of de performance van een team 
(3 procent). 
Daar zit nog ruimte voor verandering, 
want een derde van de notarissen in 
loondienst wil dat een deel van het 
salaris wel degelijk afhankelijk wordt 
gemaakt van het bedrijfsresultaat en 
meer dan de helft wil dat een deel van 
het inkomen afhankelijk is van de per-
soonlijke prestaties. De voorstanders van 
meer flexibele beloning kiezen gemid-
deld voor 75 procent vast en 25 procent 
variabel.

Voor de huidige notarissen in loondienst 
lijkt flexibiliteit ook niet het grootste 
issue. Op de vraag wat zij de belang-
rijkste arbeidsvoorwaarden vinden, 
antwoorden ze (in volgorde van belang-
rijkheid): salaris, baanzekerheid en 
opleidingsmogelijkheden. Pas op enige 
afstand volgt ‘flexibele werktijden’ en 
weer veel later ‘variabele beloning’.

Waarom overwegen notarissen soms een ander vak te kiezen? (in %)
(meerdere antwoorden mogelijk)

Slechte opleidingsmogelijkheden 

Ontevreden over hoe mijn kantoor/notaris
zich positioneert in de markt

Slechte sfeer tussen collega’s

Ontslag

Onvoldoende invloed op kantoorbeleid

Geen uitzicht op benoeming tot notaris

Slechte relatie met leidinggevende/notaris

Slechte ontwikkelingsmogelijkheden

Slecht notarieel pensioen

Gebrek aan sturing door notaris

Onvoldoende waardering voor mijn werk

Slechte secundaire arbeidsvoorwaarden

Tijd voor iets nieuws

Onvoldoende salaris

Slechte balans tussen werk en privé

€ 55.536

€ 74.672

€ 105.000

€ 94.700

€ 71.400

€ 39.100

€ 56.300

€ 81.000

€ 91.000

€ 110.000

€ 66.500

Kunt u aan kantoorpersoneel komen?

Wat is uw vaste jaarsalaris?

Kunt u aan juridisch personeel komen?

Nee

Neutraal

Ja

Toegevoegd notaris

39

Wat vindt u van de begeleiding en de bedrijfscultuur? (in %)

De notaris neemt mijn inbreng mee in het kantoorbeleid

Ik ervaar geen drempel om vakinhoudelijke zaken ter discussie te stellen

Ik ervaar geen drempel om ethische dilemma’s ter discussie te stellen

Mijn begeleider communiceert effectief

Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen

Ik krijg waardering als ik mijn werk goed doe

Ik ben tevreden over mijn werkgever

Ik word voldoende vakinhoudelijk ondersteund

23

38
100%

33

Nee

Neutraal

Ja

Zelfstandig notaris

49

15

36

100%

Weet niet

Neutraal

Nee
Ja

Parttime werken voor mannen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

12

13

13

62
100%

Weet niet
Neutraal
Nee

Ja

Parttime werken voor vrouwen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

6
6

4

84

100%

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

Wilt u notaris-ondernemer worden? (in %)

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

34
39

27

40

19

41
♀

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

2750

23

Jonger dan 35 jaar

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

43

27 30

35 jaar of ouder

48

45

40

33

28

18

17

17

15

15

14

12

10

9

7

84

80

70

72

69

85

87

49

13
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2015

2017
2018

Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé

Haast niet
te vinden

Moeilijk
te vinden

Gaat
wel

Prima
te vinden

Ze komen
vanzelf

10%

6%
7%

36

10

22

37

22

6

18

27

6

19

41

27

2015

2017
2018

Haast niet
te vinden

Moeilijk
te vinden

Gaat
wel

Prima
te vinden

Ze komen
vanzelf

14%

6%
8%

52

29

41

17

7
1 2

26

16

33
28

5

Wat deed de omzet in 2017?

Gestegen

Gelijk
gebleven

Gedaald

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

72

16

35 31

7 17 7

56

48

Wat doet de omzet in 2018?

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

Stijgt

Blijft 
gelijk

Daalt

42

32

53

48

23 7 4

42

39

Kandidaat-
notaris

Toegevoegd 
notaris

Notaris-
ondernemer

Anders werken, anders belonen

notariaat nog 
weinig flexibel

Loon naar  
prestatie niet 

populair

het profiel van 
de notaris

Aan het onderzoek van Sdu in 
samenwerking met beroepsor-
ganisatie KNB werd deelgeno-
men door 647 notarissen. Van 
hen is 48 procent vrouw en 52 
procent man. De gemiddelde 
leeftijd is 42 jaar.
Mannen hebben overigens een 
heel ander profiel dan vrouwen; 
zo is van de mannen meer dan 
55 procent zelfstandig notaris 
en van de vrouwen maar 23 pro-
cent. De gemiddelde leeftijd van 
de mannen ligt met 46 jaar ook 
behoorlijk hoger dan die van de 
vrouwen (39 jaar).
Zelfstandig notarissen hebben 
een gemiddelde leeftijd van 50 
jaar, notarissen in loondienst 
zijn gemiddeld 37 jaar oud.

Uit eerder onderzoek blijkt 
voortdurend dat de aantrek-
kelijkheid van het notarisambt 
wordt bepaald door de vakin-
houd. Zelfstandig notarissen 
besteden daaraan ook hun 
meeste tijd (in 2017 zo’n 60 
procent), gevolgd door onder-
nemen en managen (beide in 
2017 20 procent).

Onderzoek
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Waarom overwegen notarissen soms een ander vak te kiezen? (in %)
(meerdere antwoorden mogelijk)

Slechte opleidingsmogelijkheden 

Ontevreden over hoe mijn kantoor/notaris
zich positioneert in de markt

Slechte sfeer tussen collega’s

Ontslag

Onvoldoende invloed op kantoorbeleid

Geen uitzicht op benoeming tot notaris

Slechte relatie met leidinggevende/notaris

Slechte ontwikkelingsmogelijkheden

Slecht notarieel pensioen

Gebrek aan sturing door notaris

Onvoldoende waardering voor mijn werk

Slechte secundaire arbeidsvoorwaarden

Tijd voor iets nieuws

Onvoldoende salaris

Slechte balans tussen werk en privé

€ 55.536

€ 74.672

€ 105.000

€ 94.700

€ 71.400

€ 39.100

€ 56.300

€ 81.000

€ 91.000

€ 110.000

€ 66.500

Kunt u aan kantoorpersoneel komen?

Wat is uw vaste jaarsalaris?

Kunt u aan juridisch personeel komen?

Nee

Neutraal

Ja

Toegevoegd notaris

39

Wat vindt u van de begeleiding en de bedrijfscultuur? (in %)

De notaris neemt mijn inbreng mee in het kantoorbeleid

Ik ervaar geen drempel om vakinhoudelijke zaken ter discussie te stellen

Ik ervaar geen drempel om ethische dilemma’s ter discussie te stellen

Mijn begeleider communiceert effectief

Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen

Ik krijg waardering als ik mijn werk goed doe

Ik ben tevreden over mijn werkgever

Ik word voldoende vakinhoudelijk ondersteund

23

38
100%

33

Nee

Neutraal

Ja

Zelfstandig notaris

49

15

36

100%

Weet niet

Neutraal

Nee
Ja

Parttime werken voor mannen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

12

13

13

62
100%

Weet niet
Neutraal
Nee

Ja

Parttime werken voor vrouwen
is bespreekbaar binnen ons kantoor

6
6

4

84

100%

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

Wilt u notaris-ondernemer worden? (in %)

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

34
39

27

40

19

41
♀

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

2750

23

Jonger dan 35 jaar

Weet
(nog)
niet 

Nee

Ja

43

27 30

35 jaar of ouder

48

45

40

33

28

18

17

17

15

15

14

12

10

9

7

84

80

70

72

69

85

87

49
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2018
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Moeilijk
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Gaat
wel

Prima
te vinden
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vanzelf

10%

6%
7%

36

10

22

37

22

6

18

27

6

19

41

27

2015

2017
2018

Haast niet
te vinden

Moeilijk
te vinden

Gaat
wel

Prima
te vinden

Ze komen
vanzelf

14%

6%
8%
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Wat deed de omzet in 2017?

Gestegen

Gelijk
gebleven

Gedaald

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

72

16

35 31

7 17 7

56

48

Wat doet de omzet in 2018?

FamilierechtOndernemingsrechtOnroerend goed

Stijgt

Blijft 
gelijk

Daalt

42

32

53

48

23 7 4

42

39

Kandidaat-
notaris

Toegevoegd 
notaris

Notaris-
ondernemer

Beloning

salaris en baanzekerheid 
zijn de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden

Wat zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaarden?
(voor kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen)

1. Salaris

2. Baanzekerheid

3. Opleidingsmogelijkheden

4. Flexibele werktijden

5. Variabele beloning/bonus

6. Bijdrage pensioenverzekering

7. Bijdrage ziektekostenverzekering

8. Telefoon/laptop

De hoogte van het salaris en de baan-
zekerheid (in die volgorde) wor-
den door notarissen in loondienst 
beschouwd als de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden. Daarna volgen 
voor mannen de opleidingsmogelijk-
heden en voor vrouwen de flexibele 
werktijden. Verschillen tussen jongere 
en oudere notarissen komen wat dit 
betreft niet naar voren uit het onder-
zoek. Dit beeld is vergelijkbaar met 
voorgaande jaren.

De inkomens ontwikkelden zich 
in 2017 positief in het notariaat. Bij 
slechts een op acht zelfstandig nota-
rissen is het inkomen het afgelopen 
jaar gedaald, terwijl bijna de helft het 
inkomen zag stijgen. Bij de rest bleef 
het vaste inkomen ongeveer op het-
zelfde niveau. Deze cijfers zijn nog iets 
gunstiger dan bij het onderzoek dat 
een jaar geleden is gehouden. Het vaste 
jaarsalaris van een zelfstandig notaris 
ligt – volgens dit onderzoek – op circa 
105.000 euro.

Een gemiddeld notariskantoor rekent 
zijn klanten een uurtarief van circa 220 
euro. Dat is ook precies het tarief dat de 
middelgrote kantoren (2-4 notarissen) 
gemiddeld hanteren. De kleine kanto-
ren (1 notaris) zitten daar met gemid-
deld 197 euro onder en de grotere (meer 
dan 5 notarissen) berekenen gemiddeld 
277 euro per uur.

Het gemiddelde vaste maandsalaris van 
een kandidaat-notaris ligt – volgens de 
opgave van de ondervraagden – op 4.272 
euro bruto, dat van de toegevoegd nota-
rissen op 5.744 euro. Uit het onderzoek 
blijken geen significante verschillen 
in beloning tussen kleinere en middel-
grote kantoren (4 notarissen of minder) 
en grotere kantoren (5 of meer). Bij 4 

van de 10 kantoren wordt het hebben 
van een waarnemingsbevoegdheid 
beschouwd als een reden voor salaris-
verhoging. Dat aandeel lijkt te stijgen, 
want volgens het onderzoek van vorig 
jaar was het nog maar 25 procent.

Hoewel de aard van het notariaat wel-
licht anders doet vermoeden zegt 1 op 
de 10 notarissen in loondienst te werken 
zonder dat een arbeidsovereenkomst 
op schrift is gesteld. Ruim een derde 
zegt dat binnen het kantoor sprake is 
van een belonings- c.q. salarisbeleid; 
dat aantal is nog iets kleiner dan in 
2017. Bijna de helft herkent niets van 
een dergelijk beleid en de rest weet het 
niet. Volgens de opgave van de notaris-
sen in loondienst wordt bij zes van de 
tien notariskantoren niet gewerkt met 
salarisschalen. 
Overigens is praten over de beloning en 
het beloningsbeleid behoorlijk not done 
in het notariaat. Volgens acht van de 
tien ondervraagden ontbreekt hiervoor 
de cultuur.

Praten over 
salaris blijft 
‘not done’

Onderzoek
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‘Persoonlijk 
verwacht ik niet 
dat de groei in 
onroerend goed 
dit jaar doorzet’
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‘Steeds minder 
toekomst voor 

eenmanskantoren’
Het vinden van geschikt personeel wordt lastiger. Bovendien hebben 

steeds minder notarissen in loondienst de ambitie om voor zichzelf te 

beginnen. Hoe riskant is die ontwikkeling? Een paar vragen aan Nick 

van Buitenen, nu ruim een jaar voorzitter van de KNB en notaris bij 

Van Grafhorst Notarissen in Utrecht.

Roel Smit
Beeld: Truus van Gog

Herkent u zich in de resultaten?
Van Buitenen: ‘Grotendeels wel, hoe-
wel ik denk dat notarissen in hun ver-
wachtingen ten aanzien van de omzet 
in 2018 wat te optimistisch waren in 
september, toen dit onderzoek werd 
uitgevoerd. Dat geldt met name voor 
het onroerend goed, want juist in die 
maand was het aantal transacties – 
volgens cijfers van het kadaster – 20 
procent minder dan het jaar ervoor. 
Persoonlijk verwacht ik niet dat de 
groei die zich op dit gebied in 2017 
heeft voorgedaan in 2018 doorzet.’

‘Dat de werkdruk in het notariaat is 
toegenomen, is wel te begrijpen. In 
2012 en 2013 hebben we een stevige dip 
doorgemaakt en veel notarissen zullen 
in de jaren daarna de aantrekkende 
markt niet meteen hebben vertaald in 
het aannemen van meer mensen. Je ziet 
dat ook terug in de minder gunstige 
balans tussen werk en privé. Daar zit 
echter ook een andere kant aan: je bent 
dan misschien wel zes, zeven dagen 
bezig met je kantoor, maar ziet dat als 
notaris ook terug in hogere verdien-
sten.’

Is het tekort aan personeel een blijvend 
probleem?

‘Het blijft inderdaad nog wel even lastig 
om goede mensen te vinden. In de crisis 
hebben veel notarissen en kandidaat-
notarissen het vak verlaten en die men-
sen keren niet snel terug. Bovendien 
stond ook de instroom aan universitei-
ten op een laag pitje. Die lijkt nu aan te 
trekken, maar het duurt lang voordat 
die nieuwe mensen het vak in zullen 
stromen. Van onze leden horen we dat 
ze zich daarom meer gaan richten op 

KNB-voorzitter Nick van Buitenen 
reageert op onderzoek
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juristen die niet-notarieel zijn afge-
studeerd en op juristen met een hbo-
diploma. Dat vraagt meer aan opleiding 
binnen het kantoor, maar deze mensen 
zijn zeker geen brekebeentjes of ach-
terblijvers. Ik hoor er veel enthousiaste 
verhalen over; ze hebben vaak een meer 
praktische instelling en meer onderne-
mersbloed, dus dat komt helemaal niet 
zo slecht uit. Maar ik geef ook meteen 
toe: uit die groep komen niet de waarne-
mers voort of de mogelijke opvolgers in 
het kantoor.’

Is het vak voldoende aantrekkelijk voor 
jonge mensen?
‘Als u dat mij vraagt, zeg ik natuurlijk 
volmondig: ja! De toekomst van ons 
vak is weliswaar wat ongewis, maar 
dat moet voor iemand van 25, die de 
mouwen wil opstropen, toch vooral 
een uitdaging zijn. Ik maak me meer 
zorgen over de midden-generatie in het 
notariaat, die misschien meer moeite 
heeft met al die nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van ict: blockchain, smart 
contracts, artificial intelligence, noem maar 
op. Een deel van mijn vakgenoten ziet 
dat als een donkere wolk, die op hen 
afkomt.’

Dat verklaart ook waarom – zoals uit 
het onderzoek blijkt – steeds minder 
kandidaat-notarissen ondernemer willen 
worden?
‘Deels. Misschien speelt ook de vaste 
standplaats een rol. Jonge mensen 
willen vaak dynamisch werk doen en 
in de loop van hun carrière nog wel 
eens switchen. Daarin past het min-
der goed om je voor langere tijd als 

notaris-ondernemer te binden aan een 
standplaats, zoals altijd de gewoonte is 
geweest.’
‘Daarnaast zijn het ook naweeën van 
de crisis van enkele jaren geleden, die 
een zekere kwetsbaarheid heeft bloot-
gelegd. Het gaat niet altijd goed in het 
notariaat en een goed belegde boterham 
is niet altijd vanzelfsprekend. Je moet 
als zelfstandig notaris overigens in 
meerdere opzichten tegenwind kunnen 
verdragen. Het is ook een feit dat bur-
gers meer klagen en dat er meer officiële 
klachten tegen notarissen worden inge-
diend. Bovendien heeft de samenleving 
hogere verwachtingen ten aanzien van 
de poortwachtersrol van notarissen, 
overigens zonder dat de overheid ons 
daarvoor de noodzakelijke middelen 
verschaft.’
‘De introductie van de toegevoegd nota-
ris heeft bovendien laten zien dat je in 
dit vak prima op niveau kunt acteren, 
zonder ondernemer te hoeven zijn. 
Dus wel de lusten, niet de lasten. En als 
iemand geen ondernemersbloed heeft, 
dan kun je er – eerlijk is eerlijk – ook 
beter niet aan beginnen.’

 Hoe groot is het opvolgingsprobleem in 
het notariaat?
‘Als je vindt dat alle kantoren een-
op-een een opvolger moeten hebben, 
dan is het inderdaad een probleem. 
Omdat het ernaar uitziet dat er bij 
de jongere generatie steeds minder 
belangstelling is voor ondernemer-
schap en minder belangstelling voor 
werken in de periferie, denken we bij 
de KNB dat er steeds minder toekomst 
is voor eenmanskantoren. Met dat 
gegeven moeten we iets. Een ant-
woord op deze ontwikkeling kan zijn: 
meer samenwerkingsverbanden. Aan 
die samenwerking willen we als KNB 
ook een bijdrage leveren. Daarom 
stimuleren we intervisie. Notarissen 
moeten met elkaar in gesprek gaan: 
over hun rol als poortwachter en de 
dilemma’s die ze daarbij ervaren, over 
het vinden van geschikt personeel, 
over het vinden van een opvolger voor 
je kantoor, over meer samenwerking. 
Dat geldt niet alleen voor de oudere 
notarissen, maar moet al beginnen 
bij de starters. Het is goed voor de 
aantrekkelijkheid van het vak. Daarbij 
hoort ook dat we ons – met name in 
de opleiding – meer gaan richten op 
de zogeheten soft skills, de menselijke 
aspecten van de figuur van de notaris. 
Die zijn zeker zo belangrijk als de hard 
skills, waarop we altijd zoveel nadruk 
gelegd hebben. We moeten nog veel 
beter dan nu in staat zijn de emoties 
van cliënten te lezen en te doorgron-
den. Uiteindelijk is het onze rol de 
cliënt op sleeptouw te nemen in een 
steeds ingewikkelder wordende juri-
dische wereld.’

‘Een goed 
belegde boterham 

is niet altijd 
vanzelfsprekend’
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‘Ik vind het belangrijk dat meer vrou-
wen notaris-ondernemer worden. Ze 
zijn soms te onzeker: kan ik de ver-
antwoordelijkheid aan, is het niet te 
moeilijk? Ik denk dat vrouwen meer 
kunnen dan ze vaak denken. Zelf ben 
ik in 2016 als partner ingestapt bij 
Van Eeten Notarissen, een kantoor 
opgericht door mijn oud-collega Anne-
Marie van Eeten. Samen geven we nu 
leiding aan elf medewerkers.

Ik werk wel meer dan vijf dagen per 
week. Het succes is toch ook afhan-
kelijk van de hoeveelheid tijd die je 
ergens in steekt. Een baas die er nooit 
is... volgens mij werkt dat niet. Het 
mooie van ondernemerschap is echter 
dat je zelf bepaalt wat je doet en wat 
je niet doet, maar ook hóe je iets doet. 
Onze stijl is persoonlijk. Onroerend 
goed is mijn specialisme en ik vind dat 
mensen het kopen van een huis bij ons 
op kantoor als een feestje moeten erva-
ren. En er staat niemand boven me die 
zegt dat het anders moet.

Hoe ik dat combineer met kleine kin-
deren thuis? Dat wordt een man nooit 
gevraagd. Ik heb goede afspraken 
gemaakt met mijn echtgenoot. Die 
werkt vier dagen en ik werk één dag 
per week thuis. Praktische zaken, zoals 
de boodschappen, ramen zemen en de 
tuin, besteden we uit. Laten vrouwen 
zich daarover niet schuldig voelen; als 
je echt ondernemer wilt zijn, dan kan 
dat.’

Aline Rosenbrand-
Biesheuvel (41) 
Van Eeten Notarissen 
’s-Hertogenbosch 
Notaris-ondernemer  
sinds 2016

‘ Vrouwen kunnen 
meer dan ze vaak 
denken’
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machtsmisbruik!
ook in het notariaat?
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Suggestieve opmerkingen. Dub-
belzinnige grappen. Een hand 
op de billen. Sophie van der Zee 

– een pseudoniem – heeft het allemaal 
meegemaakt. Zij schreef het boek Een 
hen tussen de haantjes, over haar ervarin-
gen als vrouw in de juridische man-
nenwereld. Van der Zee, al bijna twintig 
jaar werkzaam in het notariaat op de 
Amsterdamse Zuidas, heeft het over 
een vrouwonvriendelijke cultuur op 
een aantal kantoren. ‘Aan de ene kant 
zie je flirterig en ongepast gedrag, aan 
de andere kant een conservatieve, neer-
buigende houding tegenover vrouwen. 
Vrouwen doen leuk mee, maar uiteinde-
lijk maken mannen de dienst uit – dat 
idee. Ik heb meermaals gezien dat vrou-
wen met kinderen die parttime wilden 
werken, om onduidelijke redenen het 
veld moesten ruimen.’

Maar seksime is niet de enige vorm van 
intimidatie in het notariaat. In haar 
column in Notariaat Magazine noemde 
voormalig KNB-woordvoerder Nora van 
Oostrom-Streep eind vorig jaar een aan-
tal andere voorbeelden. Kandidaten die 
de helft van de tijd koffie rondbrengen 
of schoonmaakklusjes doen. Kandidaten 
die alleen maar ruzieboedels krijgen. 
Kandidaten die moeten meewerken aan 

dubieuze akten (‘Je bent sowieso mede-
plichtig’). Kandidaten die geen cursus-
sen mogen volgen. Kandidaten die het 
niet in hun hoofd moeten halen om 
een keertje op tijd naar huis te gaan. De 
gemene deler? Misbruik van macht. 

Afhankelijk 
Uit onderzoek van TNO blijkt dat 15 
procent van de mannen en 24 procent 
van de vrouwen zich slachtoffer voelt 
van intimidatie op de werkvloer. Vol-
gens deskundigen is er een rechtstreeks 
verband met hiërarchie. En in het nota-
riaat, zo blijkt, zijn de gevoelens van 
hiërarchie vele malen sterker dan elders 
in de professionele dienstverlening. 
‘Kandidaten zijn afhankelijk van hun 
bazen in termen van salaris, promo-
tiekansen en werkplezier. Een orga-
nisatiestructuur met lagere en hogere 
functies – notaris, partner, maat – is een 
voedingsbodem voor machtsmisbruik’, 
zegt Peter Anthonisse, die een proef-
schrift schreef over misbruik van macht 
door managers. 

Die hiërarchie speelt niet alleen tussen 
bazen en medewerkers, maar ook tussen 
klanten en medewerkers. Van der Zee: 
‘Hoe ver ga je om een grote, belangrijke 
klant te pleasen? Ga je mee wat drinken, 

ga je mee naar de golfbaan? En partners 
die dan niet ingrijpen, uit angst om een 
klant kwijt te raken. Onder die druk 
staan vrouwelijke (kandidaat-)notaris-
sen ook.’

Ieder voor zich
Volgens arbeidsorganisatiepsycholoog 
Tosca Gort is de sfeer op nogal wat 
notariskantoren samen te vatten als 
I’m great, you’re not. ‘Medewerkers zijn 
vooral bezig met de vraag: groei ik door 
of niet? Iedereen wil zelf scoren, het 
gaat om het individu in plaats van om 
de groep. Mensen handelen dan primair 
om er zelf beter van te worden. In zulke 
organisaties komt machtsmisbruik 
sneller voor dan waar We’re great het uit-
gangspunt is.’  

Daarnaast zitten veel leidinggevenden 
op die plek omdat ze een goede notaris 
zijn – niet omdat ze zo goed kunnen 
leidinggeven. Anthonisse: ‘Wat is 
managen, hoe ga je om met conflicten, 
hoe haal je het beste uit je medewer-
kers? Dat hebben ze nooit geleerd.’ 
Daarbij komt dat horkerig, directief 
gedrag van bazen soms ook zakelijk 
effectief is. ‘Als dat de manier is om 
complexe, risicovolle zaken tot een 
goed einde te brengen, worden de nare 

Intimidatie op de werkvloer kent vele vormen. Van seksueel ongepast 

gedrag tot rotklusjes en agressiviteit. Zeker als de arbeidsverhoudingen 

sterk hiërarchisch zijn, ligt het risico van machtsmisbruik op de loer. 

Hoe staat het ervoor in het notariaat?

Dorine van Kesteren
Beeld: Dimitry de Bruin
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gevolgen voor de medewerkers gezien 
als collateral damage.’

Heer en meester 
De risico’s zijn niet groter bij de grote 
jongens op de Zuidas dan bij het mkb-
kantoor op de hoek. Anthonisse: ‘Op 
grote kantoren is de drang van mede-
werkers om op te klimmen  vaak gro-
ter. Daar heerst ook nog weleens een 
wat corporale sfeer. Maar ook in het 
mkb komen misstanden voor.’ Van der 
Zee: ‘Op kleinere kantoren is er eerder 
één notaris die heer en meester is. Bij 
grotere kantoren, zoals bij ons, wer-
ken de notarissen in teams en zijn er 
meerdere partners, waardoor de macht 
is verdeeld. Grotere kantoren kennen 
trouwens ook vaker beleid en protocol-
len voor ongewenst gedrag.’

Zo hebben veel grote kantoren een 
vertrouwenspersoon bij wie de mede-
werkers ongewenst gedrag kunnen 
melden. Dat klinkt mooi, maar de 
praktijk valt vaak tegen. Anthonisse: 
‘Ondanks alle goede bedoelingen is 
een vertrouwenspersoon slechts een 
luisterend oor. Hij of zij kan een zaak 
niet actief helpen oplossen.’ Lang niet 
iedereen meldt zijn zaak ook. Bij aan-
klachten wegens seksuele intimidatie 
op het werk ruimt uiteindelijk meestal 
de klagende werknemer het veld, 
stond laatst nog in NRC. Van der Zee: 
‘Medewerkers schamen zich – ligt het 
aan mij, was het nou wel zo erg? – of 
zijn bang dat ze hun baan kwijtraken 
of op een zijspoor komen. Kantoren 
zouden het vertrouwen moeten geven 
dat een melding geen repercussies 
heeft. Maar ja, de dader is vaak een van 
de bazen, dus zeker weten doe je dat 
nooit.’

Stofkam 
Niet alle mensen beleven het gedrag van 
hun baas op dezelfde manier. Sommi-
gen hebben een dikkere huid of groter 
incasseringsvermogen dan anderen. Dat 

maakt machtsmisbruik op de werkvloer 
ook zo ingewikkeld. Van der Zee: ‘Ik 
ben niet zo snel onder de indruk van 
een foute opmerking, maar dat kan 
anders zijn voor anderen.’ Feit is wel 
dat de gevolgen voor de organisatie als 
geheel doorgaans negatief zijn. Een 
ongezond werkklimaat leidt tot min-
dere prestaties en meer ziekteverzuim 
en afvloeiingsregelingen. 

Genoeg reden dus om iets te verande-
ren, zou je zeggen. Voor notariskan-
toren die dat willen, is de eerste stap 
met een stofkam door de organisatie te 
gaan, stelt Gort. ‘Worden medewerkers 
beloond voor verkeerd gedrag? Is het 
beter om informatie niet te delen dan 
wel? Zijn er individuele in plaats van 

collectieve beloningen? Is kantoorpoli-
tiek belangrijker dan goede ideeën? 
Vervolgens is het zaak om deze perverse 
prikkels stuk voor stuk te verwijderen.’ 
Maar het allerbelangrijke, aldus Gort, 
is de wil om te veranderen. ‘Iedereen in 
de organisatie – ook de bazen – moet 
werken aan zijn persoonlijke ontwikke-
ling en emotionele intelligentie. Want 
alleen als je je kunt inleven in een ander, 
begrijp je welk gedrag niet acceptabel 
is.’ 

Anthonisse: ‘Het gaat erom een cul-
tuur te creëren waarin medewerkers 

zich veilig voelen om hun leidingge-
vende aan te spreken. Waarin wordt 
geluisterd, mensen in hun waarde 
worden gelaten en het ego naar de 
achtergrond verschuift. Waarin zelf-
reinigend vermogen bestaat. Dat bete-
kent dat de top moet ingrijpen als het 
middenmanagement zich misdraagt. 
Maar tijdens mijn onderzoek merkte 
ik dat dit lang niet altijd gebeurt. 
Ingrijpen vereist zelfreflectie – en 
dat is ook voor de top niet altijd even 
gemakkelijk.’

Hoop 
Is er hoop voor het notariaat? Kunnen 
kantoren de hiërarchische cultuur ach-
ter zich laten? ‘Zeker’, zegt Gort. ‘Uit 
onderzoek blijkt dat in veilige, open 
organisaties meer geld wordt verdiend 
en dat zowel de leidinggevenden als de 
medewerkers gelukkiger zijn. Notaris-
kantoren die niet veranderen, snijden 
zichzelf dus in de vingers. Bovendien 
is het maar zeer de vraag of de huidige 
manier van werken toekomstbe-
stendig is. Hoe lang accepteren net-
afgestudeerden deze omstandigheden 
nog? En hoe lang duurt het nog voor 
er disruptors opstaan, die het mogelijk 
maken dat jonge notarissen via plat-
forms alleen of met elkaar zzp’en – 
zonder vervelende bazen?’

Notaris Van der Zee is cynischer. ‘Man-
nen kijken nu eenmaal anders naar 
vrouwen dan andersom. MeToo heeft 
misschien teweeggebracht dat zij zich 
daarvan meer bewust zijn en eerder 
denken: laat ik deze grens maar niet 
overgaan. Maar het is niet volledig uit 
te bannen, dat is een illusie.’ 
Anthonisse sluit zich daarbij aan. ‘De 
relaties tussen mensen in arbeidsor-
ganisaties zijn nooit helemaal goed te 
krijgen. De wens om te stijgen op de 
sociale ladder en macht te verwerven, 
zit in de genen. Kijk maar naar de 
geschiedenis: het is een universeel, 
voortdurend probleem.’

‘Ingrijpen vraagt 
zelfreflectie en 

dat is niet altijd 
makkelijk’
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‘Twee weken voordat ik begon als 
zelfstandig notaris, ging Lehman Bro-
thers failliet. Een pittige tijd. De eerste 
maanden zat ik te wachten totdat de 
telefoon eindelijk zou gaan. Dat is hef-
tig, maar had – zeg ik achteraf – ook 
voordelen. Je kunt je praktijk inrich-
ten, zoals jij dat wilt. 

Onder andere via contacten bij Spaans-
talige ambassades heb ik mezelf op de 
kaart gezet. Ik ben op mijn veertiende 
van Spanje naar Nederland gekomen 
en ben dus volledig tweetalig. Werken 
voor Spaanstalige cliënten is mijn spe-
cialisme. De regio waarin ik actief ben, 
heeft veel expats.
Ik heb nu een kantoor van zeven men-
sen en eerlijk gezegd: we hoeven niet 
verder te groeien. Als ik mijn cliënten 
bij de bakker tegenkom, wil ik ze nog 
herkennen. Iedere notaris doet het op 
zijn eigen manier, maar ik kies voor de 
persoonlijke aanpak. Daarbij hoort wat 
mij betreft ook geen driedelig pak.

De combinatie van werk en privé is 
zeker niet eenvoudig. Ik ben 24/7 nota-
ris, 24/7 moeder van twee kinderen (13 
en 11 jaar) en 24/7 echtgenote. Maar ik 
ben wel een regelnicht. Bovendien is 
het heel plezierig eigen baas te zijn. Ik 
beslis zelf dat ik twee dagen in de week 
om twee uur ’s middags thuis ben 
voor de kinderen. Ik bepaal zelf mijn 
grenzen.’

‘ Ik bepaal zelf 
mijn grenzen’

Marian Pérez (42)
Notaris Pérez
Voorschoten
Notaris-ondernemer  
sinds 2008
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‘innovatie? ja, maar we moeten 
wel rolvast blijven’

Blockchain maakt het notariaat overbodig! Dit doemscenario mogen 

we inmiddels gerust sciencefiction noemen, maar wat verandert er 

dan wél in het notariaat de komende jaren? Is de notaris voldoende 

voorbereid op de toekomst? Wat betekent het voor de opleiding?

Hans Oerlemans
Beeld: Shutterstock

Karen Verkerk begint met een 
nuance. ‘Is deze tijd werkelijk 
zo anders? Ik zit dertig jaar in 

dit vak en al die tijd is er sprake van 
ingrijpende veranderingen. Denk aan 
de Notariswet uit 1999. Het voelde als 
een aardverschuiving. We hebben het 
einde van het reclameverbod gehad en 
de diepe crisis na 2008. De sector past 
zich telkens aan. Dat de toekomst ver-
anderingen brengt, is een open deur. 
Maar wat daarin dominant gaat zijn, 
blijft hoogst ongewis.’

Verkerk is partner bij Dirkzwager legal 
& tax in Arnhem met als specialisatie 
ondernemingsrecht en tevens voorzit-
ter van de Stichting Beroepsopleiding 
Notariaat. In 2019 staat een grondige 
evaluatie van de beroepsopleiding op 
het programma. Het hele veld wordt 
geconsulteerd: van universiteiten, 
docenten en kantoren tot kandidaten. 
Vanwaar deze evaluatie?  

‘Een directe aanleiding is er niet, behal-
ve dan dat regelmatig grondig evalue-

ren vanzelf spreekt. Doen we nog steeds 
de goede dingen en doen we ze op de 
goede manier? In 2012 werd de oplei-
ding al eens stevig opgefrist met meer 
aandacht voor notarisvaardigheden. We 
gaan opnieuw alle stakeholders vragen 
wat volgens hen anders of beter kan. De 
opleiding moet de hele beroepsgroep 
bedienen en daar zit een zekere span-
ning. In het verleden was de notaris veel 
meer dan nu een allrounder. Een soort 
huisarts die je voor alle notariële kwes-
ties kon consulteren. 

andere tijden,
andere notarissen?
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Vandaag zijn er steeds meer nichespe-
lers. Van Zuidaskantoren tot prijsvech-
ters. Het vakgebied is bovendien sterk 
verdiept en verbreed. Toch moet de 
beroepsopleiding aantrekkelijk blijven 
voor beginnend kandidaat-notarissen 
van al die diverse kantoren. Misschien 
moet er in het programma meer ruimte 
komen voor specialisaties of voor soft 
skills. De evaluatie zal het uitwijzen.’   
Worden notarissen genoeg voorbereid 
op het ondernemerschap? En op het 
ontwikkelen van nieuwe diensten om 

daarmee de basis onder hun praktijk te 
verbreden? Verkerk: ‘Innovatie lijkt me 
uitstekend, maar we moeten wel rolvast 
blijven. Ook nieuwe diensten moeten 
in relatie staan tot het notarieel recht. 
Wij zijn en blijven de hoeder van de 
rechtszekerheid. Anders dan een advo-
caat die de wet benut ten voordele van 
zijn cliënt en daarbij soms grenzen en 
gaten opzoekt. Een notaris heeft te allen 
tijde de plicht om de zuiverheid van het 
proces te bewaken. Dat geldt ook voor 
de partijnotaris. Als de andere partij iets 

wezenlijks over het hoofd ziet, moet je 
acteren, zelfs als die omissie voordeel 
zou opleveren voor je eigen klant. Een 
kwestie van ethiek.’ 

‘Zonder de grenzen op te zoeken, blijft 
er genoeg ruimte voor innovaties. Een 
succesvol voorbeeld is het levenstes-
tament. Denk ook aan mediation. De 
notaris biedt veel toegevoegde waarde 
als een betrouwbaar en onafhankelijk 
adviseur. Je mag ook best klanten actief 
benaderen als ze behoefte kunnen 
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hebben aan een op de persoon gericht 
advies. Laat zien wat je kunt betekenen 
en maak serieus werk van acquisitie.’

Terp opwerpen
Hans Eskens is notaris bij Actus Nota-
rissen in Alkmaar. Als lid van de Com-
missie van deskundigen adviseerde 
hij zes jaar lang (tot medio 2018) over 
ondernemingsplannen voor nieuw te 
vestigen kantoren. Hoe hoog was het 
innovatieve gehalte? 
‘Eerlijk gezegd: nogal beperkt. Slechts 
een enkele keer had men nagedacht 
over vernieuwing. De ambities richten 
zich dan vooral op digitalisering en een 
intensiever klantcontact, niet zozeer 
op productontwikkeling. Dat begrijp 
ik ook wel, want je stuit al snel op de 
grenzen van de notariële regelgeving. 
Denk aan de Verordening op de inter-
disciplinaire samenwerking en aan de 
beperkingen van het gebruik van de 
kwaliteitsrekening. De ratio hierachter 
valt te verdedigen, maar het belemmert 
wel de uitbreiding van diensten.’ 

Toch kan scherp ondernemerschap over 
een tijd weleens pure noodzaak wor-
den. Eskens: ‘Het beroepsmonopolie 
beschermt het notariaat nu nog tegen 
disrupties door nieuwe aanbieders. 
Maar zijn de dijken rond het notariaat 
blijvend bestand tegen de maatschap-
pelijke druk en de roep om meer toe-
gankelijkheid, openheid, gemak en 
lage kosten? Ik weet het niet. De échte 
notariële ondernemers werpen, voordat 
de dijken bezwijken, voor zichzelf al 
een terp op.’

Vindt Eskens dat de opleiding meer 
ruimte voor ondernemerschap moet 
maken? ‘Ja, een kandidaat zou aan het 
einde van de beroepsopleiding op het 
eigen kantoor een management- of 
marketingproject kunnen ontwikkelen 
en implementeren. Dan voel je het span-
ningsveld tussen ondernemerschap en 
ambt. Ik merk dat veel kandidaten niet 

beseffen met welke vraagstukken de 
notariële ondernemer te maken krijgt.’

Eskens: ‘Soms dienen veranderingen 
zich vanzelf aan en bieden nieuwe kan-
sen. Onze praktijk is de laatste tien jaar 
veel internationaler geworden. Op mijn 
kantoor hier in Alkmaar zijn Turks en 
Engels naast Nederlands de notariële 
voertalen geworden. Zodra je binnen 
een gemeenschap goed bekend staat, 
volgen er meer klanten. De opleiding 
kan studenten beter voorbereiden op 
notarieel recht in internationaal ver-
band en op schrijf- en spreekvaardig-
heid in juridisch Engels. Denk ook aan 
marketing gericht op doelgroepen. 
Klanten uit migratiekringen zijn niet 
bekend met Nederlands notarieel recht 
en vragen een andere benadering.’ 

Blockchain-notaris
Jean-Paul Bolhaar is heel stellig: ‘Over 
tien jaar ziet het notariaat er totaal 
anders uit.’ Hij is notaris/partner bij 
Hermans & Schuttevaer in Utrecht. ‘De 
buitenwereld verandert in hoog tempo. 
Technologische ontwikkelingen gaan 
razendsnel. Als het notariaat niet mee-
gaat, worden we straks links en rechts 
gepasseerd door andere aanbieders. Dat 
monopolie van ons is echt niet heilig 
voor de politiek. Legal technology en block-
chain zouden weleens heel groot kunnen 
worden. Je krijgt dan een heel andere 
realisatie en registratie van transacties. 
Daarmee hoeft onze rol niet te zijn uit-
gespeeld. Wij kunnen zekerstellen dat 
blockchainprocessen op de juiste manier 
verlopen, dat contracten kloppen en dat 

partijen weten waartoe ze zich verbin-
den. Mensen stappen hier niet in zonder 
deskundig advies. Daarvoor spelen er te 
grote belangen. De notaris biedt dan in 
de digitale wereld rechtszekerheid zoals 
hij dat van oudsher in de analoge wereld 
doet.’

Volgens Bolhaar is het notariaat door de 
aard van het vak/ambt van nature huive-
rig voor innovatie. ‘Onze taak is immers 
risico’s en gevaren te zien en in te dam-
men. Vernieuwing kent per definitie 
onzekerheden. Je weet nooit precies hoe 
het gaat uitpakken. Zie verandering niet 
als bedreiging, maar als een realiteit 
waar je slim op moet inspelen. Dat geldt 
voor de volle breedte van het notariaat. 
Kijk bijvoorbeeld naar de instroom 
van de jongste generatie kandidaat-
notarissen. Zij staan heel anders in het 
vak dan hun voorgangers en denken 
hooguit twee jaar vooruit. Een eigen 
kantoor beginnen is zelden de ambitie. 
Om jonge juristen het vak binnen te 
krijgen en te houden, zullen kantoren 
zich grondig moeten omvormen.’

Wat betekent dit voor de opleiding? 
‘Het notariaat is helaas niet bijster 
populair bij rechtenstudenten. Het hele 
opleidingstraject zal aantrekkelijker 
moeten worden. Studenten van nu zijn 
sterk bezig met hun persoonlijke ont-
wikkeling. Ze vragen zich af: Wat heeft 
dit vak of dit kantoor mij te bieden? 
Daar moet een antwoord op komen. 
Hoe? Vraag het om te beginnen eens 
aan de kandidaten die nu de opleiding 
volgen.’ 

‘Als je het hele veld overziet, zijn er tal-
loze ontwikkelingen die het notariaat 
raken. Bedreigingen of kansen, afhan-
kelijk van hoe je ernaar kijkt. Het komt 
erop neer tijdig trends te signaleren en 
te bedenken welke nieuwe rol je kunt 
vervullen. Zorg in ieder geval dat je 
erbij bent. Wie te lang wikt en weegt, 
valt af.’

‘Ondernemings-
plannen zijn  
vaak weinig  
innovatief’
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‘Ik ben atypisch: geen mantelpakje met 
panty. Ik zit ook niet vaak achter mijn 
bureau. Meestal ga ik naar de klanten 
toe, in spijkerbroek. Verstand zit niet 
in een stropdas. Bij familierecht is het 
belangrijk dat de klant bereid is om 
mij in een uur tijd alles te vertellen, 
zodat ik behulpzaam kan zijn. De 
drempel moet laag zijn. Verder kijken 
dan alleen de juridische kant van de 
zaak. Ik kom vaak via een niet-conven-
tionele route tot een oplossing. Kunst- 
en vliegwerk is mijn specialiteit.

Dus neem ik ook zaken die moeilijk 
liggen, waarbij je de tuchtklacht al van 
verre ziet aankomen. Ik heb er de afge-
lopen tien jaar al twintig gehad – niet 
een verloren overigens – maar ik laat 
me daardoor sowieso niet afschrikken.

Het mooie van ondernemer zijn, is dat 
je dat allemaal zelf kunt bepalen. Ik 
houd ook ruimte voor andere dingen. 
Als eigenaar van een gesloten antiqua-
riaat sta ik regelmatig met een kraam 
op de boekenmarkt, ik beheer een 
ophaalpunt voor hondenvoer en zo 
nog wat dingen. 

Je moet als startend notaris natuurlijk 
wel veel aan acquisitie doen. Daar zien 
veel kandidaten tegenop, dat leren ze 
ook nergens. Ik heb twaalf jaar bij ABN 
AMRO als estate planner gewerkt en 
ben in 2007 gestart als kandidaat-nota-
ris. Sinds twee jaar heb ik een eigen 
kantoor met vijf vrouwelijke collega’s. 
Waarom vrouwen? Ze waren gewoon 
de besten.’

Mireille de Waij (51)
MDW Notareas | 
Estateplanning
Arnhem
Notaris-ondernemer  
sinds 2016

‘ Kunst- en vliegwerk 
is mijn specialiteit’

WERKEN IN HET NOTARIAAT 27 

Ik wel! Een eigen kantoor
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