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K o f f ie ?

‘De toekomst van de
beroepsgroep en het vak
houdt me wel bezig’
wie
waar

koffie?

Patricia Hofsteenge (24)
kandidaat-notaris bij
Loyens & Loeff in Amsterdam
liever thee in de ochtend

Kandidaat-notarissen, ze vormen (mede)
de toekomst van het notariële vak.
Hoe ervaren zij hun vak? Ze vertellen
over hun vak tijdens een kopje koffie.

‘Ik heb tijdens mijn studie
stage gelopen bij Trip
Advocaten en Notarissen
in Leeuwarden en ben daar
blijven hangen als werkstudent. Daar besloot ik dat ik
zeker het notariaat in wilde.
Ik vond het tijdens de studie
heel moeilijk, omdat die
zo theoretisch is, om in te
schatten hoe die praktijk
nu precies zou zijn. Maar ik
kwam erachter dat het vak
me goed paste: de manier
van werken, het onpartijdige
en vertrouwelijke karakter
en het feit dat je partijen
voorlicht.’
‘De mensen en het werk bij
Loyens & Loeff spreken me
aan. We doen alle drie de
notariële rechtsgebieden en
dat hoor je niet vaak meer van
grote kantoren. Het kantoor
is erg toegankelijk en profes
sioneel. Je werkt met veel

verschillende mensen samen,
ook fiscalisten. Er is eigenlijk
nooit een zaak waar niet
meerdere disciplines bij
betrokken zijn. Ik zit sinds
januari 2015 op de familierechtsectie, daarvoor
anderhalf jaar op onder
nemingsrecht. Bij het familierecht komt ook veel ondernemingsrecht en registergoederenrecht kijken. Juist door die
meerdere juridische facetten
vind ik deze sectie interessant.
Ik vind het heel inspirerend
om bijvoorbeeld van een
ondernemer te horen hoe hij
zijn bedrijf is gestart en hoe
zijn bedrijfsvoering gaat. Het
geeft me een goed gevoel om
een klein onderdeel te zijn van
een groter geheel, maar toch
een flinke toegevoegde waarde
te hebben.’
‘De werkomgeving hier
is goed geregeld. Het is

gelukkig geen gebouw van
dertig verdiepingen. Ik ervaar
het als heel overzichtelijk en
compact. Bij de bar – zo noem
ik het maar – kun je ’s ochtends
terecht voor ontbijt en koffie
en na de lunch ook weer voor
koffie. Dat laatste doet bijna
iedereen. ’s Ochtends kom ik
er bijna nooit. Ik ben niet zo’n
koffiedrinker, begin liever met
een kopje thee.’
‘De toekomst van de beroepsgroep en het vak houdt me wel
bezig. Daarom zit ik ook in de
Pensioenkamer van de KNB.
Zware kost, maar interessant
om een goede regeling voor
de hele beroepsgroep te
ontwerpen. Als startende
kandidaat-notaris is het wel
moeilijk om daadwerkelijk
dingen te veranderen. Je zit
immers nog in een leerproces.
Maar ik ben nog jong.’
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