
De beste patroon

Wat is een goede patroon? 
Kun je het leren? Diverse 
lokale Ordes stellen een 
cursus verplicht voor wie 
patroon wil worden. We 
gingen er kijken en spraken 
met de cursisten en docen-
ten.

Maar eerst de Patroon van 
het jaar: Casper Schouten 
(Kennedy Van der Laan). Dit 
jaar voor het eerst koos een 
jury een beste patroon. 
We spraken met hem én met 
zijn stagiaire. 
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Patroon van 

het jaar: 

Casper Schouten
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‘Metgoede
begeleidingkomen
erzesvandetien
bovendrijven’

Franka Hummels

journalist

CasperSchoutenwilgraag,als
hijmetpensioengaat,datzijn
relatieshemoverladenmetca-

deaus,maarvooraldatzezeggen:‘Wat
fijndatjenogofficieelafscheidneemt.
Wedachtendatjeallangwegwas,von-
denhetjammerdatergeenreceptiewas
geweest.’Hijwilhetkantoorkortomeen
groepvollediggekwalificeerdeopvolgers
nalaten.Eenweinigromantischevisieop
opleiden,geefthijtoe.‘Maarhetistoch
geweldigomtoetewerkennaardatma-
gischemomentdateencliënteenvraag

heeftenikzeg:vraagmaaraanCarolijn,
mijnstagiaire,dieweetdatveelbeter.’
 Continuïteitvandeondernemingis
nietzijnenigedrijfveer.‘Hethebbenvan
eenleerlingisalshethebbenvaneen
kind:eenstrijdtegenjeeigensterfelijk-
heid.Proberenietsvanwatjebelangrijk
vindtdoortegeven.Watisernumooier
dandatiemandalsCarolijnoverdertig
jaariemandbegeleidtenhetdánnog
overmijheeft?’

Kwetsbaarheid
Hetbelangrijksteingrediëntomdatte
bereikeniskwetsbaarheid.Hetisderode
draadinzijnbegeleiding.‘Inheteerste
gesprekdatikmeteenstagiairheb,
geefikaandatikhetbelangrijkvind

‘Als ik een jonge stagiair 

fluitend over de gang zie 

lopen alsof hij elke tegen-

slag makkelijk aankan, dan 

grijp ik in. Dan ga ik net zo 

lang door tot iemand zijn 

onzekerheid toont. Dan zeg 

ik: hè hè, nu kunnen we 

verder.’ Een vreemde uit-

spraak voor de Patroon van 

het jaar? Voor winnaar  

Casper Schouten, vastgoed-

advocaat bij Kennedy Van 

der Laan, is kwetsbaar-

heid hét sleutelwoord in de 

begeleiding. 

‘Patroon van het jaar’

De titel Patroon van het jaar is dit jaar voor het 

eerst uitgereikt, op initiatief van Le Tableau, een 

uitzend- en trainingsbureau voor de advoca-

tuur, en de Stichting Jonge Balie Nederland. 

Stagiairs konden hun eigen patroon nomine-

ren. De aanmeldingen werden bekeken door 

een jury van advocatencoach Monique van de 

Griendt, de decaan van de juridische faculteit 

van de UvA, Edgar du Perron, Christ’l Dullaert 

van Le Tableau en verschillende Jonge Balie-

voorzitters. Met tien advocaten sprak de jury, 

en stelde op basis daarvan een shortlist samen: 

Tycho Lam, van Hekkelman Advocaten, Moni-

que van Roosmalen, van Van Homburg Van 

Roosmalen Advocaten, en Casper Schouten van 

Kennedy Van der Laan. Men hanteerde negen 

criteria, waaronder: start- en voortgangsge-

sprekken houden, feedback geven, betrok-

kenheid tonen bij beroepsopleiding van de 

stagiair en ook aandacht voor communicatieve 

aspecten. 

 De jury prees Schouten aan als ‘een zeer 

sprankelende en energieke patroon met hart 

voor zijn stagiair op juridisch en persoonlijk 

vlak’. 
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datzezichkwetsbaarzullenopstellen,
zichnietgroterzullenvoordoendanze
zijn.Laatstsprakikmetmijnnieuwe
stagiaireenzijreageerdedaarverbaasd
op.Zeverteldedatzevanvriendenhad
gehoorddatjejuistaltijdzelfverzekerd
moestoverkomen.Ikhebhaargezegd
datikvandatsoortgedragabsoluut
nietgediendben.Datheeftdetoonwel
gezet.’
 Schoutenisvanmeningdateenjonge
advocaatzichooknogalsmensmoet
ontwikkelen.Endatdieontwikkeling
handinhandgaatmetdeontwikkeling
alsadvocaat.Inheteerstegesprekmet
eenstagiairvertelthijdaaromookdat
inzijnvisieiedereadvocaatzichzelf
moetblijven.‘Iemandmeteenzachte
stemmoetnietopeensgaanschreeuwen
eniemanddievanzichzelfheeldrukis
hoeftnietaltijdstiltezitten.Jemoetwel
professioneeloverkomen,maardanmét
datgegeven.’Endankomtdevolgende
boodschap.‘Alsjíjjezelfmagzijn,mag
ikdatook.Ikgeefdusfeedbackopmijn
manier.Ikhebbijvoorbeeldookeen
soorthaastoverme.Alseenstagiairbin-
nenkomthebikechtaandachtvoorhem,

maarikmaakondertussenookmijn
mailaf.’
 Hetisnietaltijdmakkelijkomstagi-
airshuneigenstijltelatenontwikkelen.
‘Jegaatervanuitdatjeeigenaanpakde
juisteis.Dusalsiemanddatheelanders,
maarookgoeddoet,moetjeweleven
slikken.Maardaarleerikdanweervan.’

Nog altijd zenuwachtig
KennedyVanderLaanwerktnietmet
hetPortfoliovandeOrde.Inplaatsdaar-
vankenthetkantooreeneigencompe-
tentiemodel.DaarbesteedtSchoutenwel
aandachtaan,maarnietzeergestructu-
reerd.‘Iklaatzealtijdzosnelmogelijk
eenheelmoeilijkebriefschrijven.Dan
doenzenatuurlijkallesfout.Diebrief
fungeertdanalsagenda:ditmoetenwe
allemaalnogdoornemen,ditmoetje
allemaalnogleren.’
 Hijzorgtervoordathijdevoortgang
regelmatigmetdestagiairbespreekt.
Tweemaalperjaarisereenofficieelge-
sprekenhijlunchtregelmatigmetde
stagiairs.Datstaatallemaallosvanhet
overlegoverzaken.Maarookdaarvoor
staatzijndeuraltijdopenenishijteal-

lentijdebeschikbaarvoorzijnstagiairs.
 Schoutensmaniervanbegeleidenis
tijdrovend.Inhetbeginishijerbijna
eenuurperdagaankwijt.Zelfhaalthij
daarzijnschoudersoverop.‘Ja,zoveel
tijdkosthetnueenmaal.Alsjedietijd
niethebt,moetjeeigenlijkgeenpatroon
worden.’
 Schoutenwilafvanhetmeester-
gezelmodel.‘Veeladvocatendenkennog
steeds:loopmaarmee,danzienweaan
heteindevanderitwelofhetietswordt.
Jegooitertieninhetwaterendanko-
menerdriebovendrijven.Doodzonde
vindikdat.Metgoedebegeleiding
komenernamelijkminstenszesnaar
boven.’
 Patroonzijnisdocentzijn,meent
Schouten,endatmoetjeleren.‘Ikvraag
mijnstagiairsregelmatigwatzevan
mijnbegeleidingvinden.Ookwilik
graagwetenwáárzenuhetmeestvan
hebbengeleerd.Datzijnsomsdegekste
momenten.Zozeiééniemandooitdat
debelangrijksteleswasdatikmetal
mijnervaringooknogaltijdzenuwach-
tigbenvooreenzitting.’
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‘Alsikhetgoeddoe,
hoorikhetóókmeteen’

Patroonstrainingen,
ookvoorwiezelfin
hetdiepeisgegooid

Het Portfolio van de Orde 

geeft handvatten voor de 

begeleiding van stagiairs, 

en ook – in diverse arron-

dissementen verplichte 

– cursussen helpen de 

patroons om het vizier op 

het eigen functioneren te 

richten.

Franka Hummels

journalist

‘Stel,eenstagiairheefteenfataleter-
mijnlatenverlopen.’DeOverijsselse
advocatendieinAlmelobijeenzijnvoor
eenpatroonstraining,gruwelenvande
gedachte.‘Watdoejedan?’vraagttrai-
nerCarolineBun.‘Waarligtjeaandacht
dan?’Eéndeelnemerweethetantwoord:
‘BijNationaleNederlanden’.
 Bun:‘Ja,endusníétbijjestagiair.
Logisch,maaralsjestraksfeedbackgaat
gevenmoetdatwél.’Inhetarrondisse-
mentAlmelomoetiedereendiepatroon
wilwordeneersteencursusvolgen.
DitmaalwordtdieverzorgddoorBun

enLenetLeusink,diebeideneencarrière
alsadvocaatachterderughebbenennu
samenwerkenineentrainings-encoa-
chingsinstituut.
 Nietiederepatroonisheteensmet
dieverplichting,dieinmeerderearron-
dissementengeldt.Mensenvindende
trainingnietnodig,ofhebbenergeen
tijdvoor,verteltLeusink.Maarvaak
komtertochwatenthousiasmenaar
bovendrijveninhettelefonischvoor-
bereidingsgesprekdatdetrainersmet
iederedeelnemerhebben.‘Mensenden-
kenbijvoorbeelddatzezullenhorendat
dedeuraltijdopenmoetstaan.Dathoeft
natuurlijkhelemaalniet,alsjemaardui-
delijkeafsprakenmaaktoverwanneerje
stagiairwélbijjeterechtkan.’
 Indatzelfdekennismakingsgesprek

Carolijn Kuipers werkt als advocaat- 

stagiaire bij Kennedy Van der Laan;  

ze wordt begeleid door Casper Schouten.

‘Totikdeberoepsopleidinggingvolgen,
hadiknietdoordatmijnpatroonbijzon-
derwas.Ikhadnatuurlijkgeenvergelij-
kingsmateriaal.Maarinmijngroephoorde
ikverhalenvanmensendieopeensteho-
renkregen:‘Volgendeweekhebjejeeerste
zitting,veelsucces!’Datwasvoormij
onvoorstelbaar.Casperginginhetbegin
altijdmeenaarzittingenenikkanaltijd
bijhemterecht.
 Watookopvalt,isdathijwork-life-ba-

lanceheelbelangrijkvindt.Eénkeerhebik
eenconcertinhetConcertgebouwgemist.
Ikmoestdieavondoverwerkenvanwege
eengrotetransactiemeteenbuitenlandse
cliënt.Natuurlijkvondikdatvervelend,
maarCaspervondhetnogvervelender:
toenikdevolgendeochtendopmijnwerk
kwam,lagereenstapeltjetheaterbonnen
opmijnbureau.
 Debegeleidingisdusnietalleeninhou-
delijk.Maaralshetomvormgaat,geeft

hijmederuimte.Hijhoudtbijvoorbeeld
heelergvanduidelijketaal,terwijlikjuist
wélgraagwoordenalsderhalveenmits
gebruik.Daarzalhijnietomjuichen,maar
alshetjuridischklopt,valthijnietover
mijntaalgebruik.
 Datdirecteziejeookinzijnfeedback.
Alsjeietsverkeerddoet,hoorjehetmet-
een.Daarmoetjeweltegenkunnen.Maar
ikvindhetprettig.Enalsikhetgoeddoe,
hoorikdattrouwensook.‘
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inventariserenBunenLeusinkwelke
problemenerbijdepatroonsleven.Die
wordeninhetmiddagdeelvandecur-
susalscasesuitgespeeldmeteenacteur.
Leusink:‘Datkanomheelverschillende
dingengaan.Hoewijsjeeenstagiairzijn
plaatsdiedenktdathijaltijdgeweldig
is?Ofhoesteunjeiemanddiewelgoed
is,maarveelteonzeker?’
 BunenLeusinkzijnnietdeenigen
diezo’ncursusaanbieden.Advocaten-
coachMoniquevandeGriendtenad-
vocatendetacheerderChrist’lDullaert,
eveneensbeidenex-advocaat,doendat
ook.Dullaertverteltdatzein2003be-
trokkenwasbijdeontwikkelingvanhet
Portfolio,hethandvatvoorstagiairsen
patroonsomdevorderingenteboeksta-
ven.Hetomvatbijvoorbeeldeenuitge-
breidcompetentiemodel.‘Naeenevalu-
atiebleekdatmaarweinigkantorenhet
Portfoliogebruikten.Hetwordtbijde
beëdigingaandestagiairuitgereikten
diezalnietzomakkelijknaarzijnpa-
troonstappenenzeggen:zogaanwede
begeleidingdusdoen.’Daaromschreven
DullaertenVandeGriendt,samenmet
RobvanOtterlovandeOrde:De(pro)-
actievepatroon,enbedachtookdittweetal
eencursus.

In de leerstijl van de stagiair
Dullaertverbaastzicheroverdatde
begeleidingvanstagiairsvaaknogeen
ondergeschovenkindjeis.‘Alsjeziet
hoeveelgelderaanwervingenselectie
wordtuitgegeven,ishetonbegrijpe-
lijkdater,alsmenseneenmaalbin-
nenzijn,nauwelijksmeerinzewordt
geïnvesteerd.Datisgewoonkapitaal-
vernietiging.’Dedeelnemersaande
patroonscursushebbendaarechterwel
eenverklaringvoor:begeleidenkosttijd
endiehebjenietaltijd.Bovendiengaat

hetallemaalafvanjedeclarabeleuren
endusvanjewinstaandeel.‘Bovendien
denkenveelpatroons“ikbenzelfinhet
diepegegooidendatisookgoedgeko-
men.Datisdebesteleerschool”,’weet
vandeGriendt.
 Delijstmetdrama’sdiezulke‘be-
geleiding’kanopleverenislang.Neem
depatroondienooitfeedbackgeeften
iederdocumentdatdestagiairgemaakt
heeftdirectindeprullenbakgooit.Of
depatroondiejuistvoortdurendkritiek
heeft,maaralleennegatieve.
 Meteenpaarsimpelehandvattenkan
eenpatroonzijneigengedragalveran-
deren,meentVandeGriendt.‘Maardat
vergtmoed.Depatroonmoetnamelijk
inziendathijhetzelfniethelemaalgoed
doet.’Zeadviseertdepatroonszichte
verdiepenindeleerstijlvanhunstagi-
airs.‘Iedereenleertnueenmaalopeen
anderemanier.Waardeeenbaatheeftbij
vallenenopstaan,bijzelfuitproberen,
wildeanderjuistlievergestructureerde

begeleiding.Patroonshebbendeneiging
teprojecteren,omervanuittegaandat
destagiairopdezelfdemanierleertals
zij.’Bovendienwetenveelpatroonsniet
datdeberoepsopleidingtegenwoordig
zwaarderisdanvroeger.Zelatenzicher
daaromlaatdunkendoveruitenhouden
onvoldoenderekeningmettentamens.
Alszezichevenzoudenverdiepenin
hetprogramma,kandatveelproblemen
voorkomen.

Niet opgeleid om op te leiden
DeOverijsselsepatroonsbuigenzichmet
BunenLeusinkoverfeedbackmetho-
diek.Detrainersleggenaandehandvan
de‘faalspiraal’ende‘successpiraal’uit
hoedatwerkt.Alsiemandvoortdurend
alleenopzijnfoutenwordtgewezen,
wordthijonzeker.Aandepatroonis
hetdekunstomtebeginnenmeteen
oprechtcomplimentendaarnameteen
eerlijkenduidelijkkritiektegeven.Zo
voeltdestagiairzichgoedénheefthij
ietsgeleerd.
 Eenpatroon:‘Ikzaleerlijkbekennen
datikopzagtegendezedag,ikhebwei-
nigtijd.Tochvindikhetheelnuttig.Je
wordtnunamelijkgedwongennateden-
kenoverhoejetewerkgaatalspatroon.
Normaaldoejedaterzomaarevenbij,
terwijlwijnatuurlijkhelemaalnietopge-
leidzijnomopteleiden.’Diewaardering
blijktookuitdeevaluatieformulieren:de
patroonsgavenBunenLeusinktienkeer
een8entweekeereen9.

Eenfictievestagiairheefteenbriefge-
schrevenwaaringeenenkelevraagvan
decliëntwordtbeantwoord.Destagiair
heeftdewetovergeschreven.Eenpa-
troonzoekteenlichtpuntje:‘Ikkanzien
datjerechtenhebtgestudeerd...’Nunog
eenwerkelijkgemeendcompliment.

Een patroon moet 

zich verdiepen in 

de leerstijl van de 

stagiaire


