Publieksdag op 3 november

Een feestje voor de consument
Wat doet u op 3 november? Collega’s vertellen over hun plannen voor de publieksactie ‘Uit en thuis bij de notaris’ in het kader van het 175-jarig jubileum van de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
T E K S T Mechtelt Lindenhovius | bee l d Truus van Gog

‘W

ij blijven “thuis” op 3
november. Mijn kantoor
zit namelijk in een oude
molen in hartje Wassenaar.
Het toeval wil dat die molen dit jaar 350 jaar
bestaat, de dubbele leeftijd van de KNB dus.
Een mooie samenloop. De molen draait ook
nog in de weekenden, dus wat is er mooier om
de openstelling van ons kantoor daarmee te
combineren!’ Daniël Ohmann is sinds 1 april
2018 notaris bij Ohmann Notariaat, een klein
dorpskantoor in Wassenaar. Hij ziet de
publieksdag ‘Uit en thuis bij de notaris’, een
initiatief van de notariële beroepsorganisatie
vanwege haar jubileum, wel zitten. ‘Voor mij
is deze “actiedag” een heel goede manier om
met mijn cliënten in contact te komen. Dit is
een kleine gemeenschap, de mensen kennen
elkaar goed. Het is voor de bewoners belangrijk dat ze op een laagdrempelige manier
kennis kunnen maken met de nieuwe notaris.
Deze kans pak ik graag met beide handen aan.’
In de molen is ook Kunstgroep Wassenaar
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gevestigd’, vertelt Ohmann. Het idee is om ook
met hen samen op te trekken en een expositie
te ontwikkelen rondom het thema 175 jaar
notariaat. ‘Dus 3 november wordt op mijn
kantoor een combinatie van kunst, notarieel
verleden en het verleden van de molen. Ik ben
van plan om bepaalde cliënten actief aan te
schrijven om hen over deze dag te informeren.
En verder gaan we waarschijnlijk een banner
ophangen aan de molen. Die leent zich daar
natuurlijk uitstekend voor.’
Lokale promotie

Onder het mom van ‘de notaris is jarig en
trakteert’ wordt er op zaterdag 3 november
een landelijke dag georganiseerd. ‘Het is de
bedoeling dat notariskantoren er die dag
op uit trekken, maar je kunt ook je kantoordeuren openen en laten zien wat de notaris
doet en wat zijn toegevoegde waarde is.
Vandaar de naam “uit en thuis”’, aldus Nick
van Buitenen, voorzitter van de KNB. De dag
draait om lokale promotie van het notariskan-

toor, de mensen erachter en het beroep van
notaris. ‘Het jubileum van de KNB is natuurlijk
met name een feestje voor onze leden. Maar we
grijpen deze verjaardag ook aan om de zichtbaarheid van de notaris onder het publiek te
vergroten, zodat mensen die normaal niet
naar de notaris “durven” komen, daarna toch
gemakkelijker die drempel overgaan. Ik pleit
met name voor de “uit-variant”. Zoek een
drukbezochte plek op, ga naar de mensen toe!
Kleed het leuk aan, verzin een aantrekkelijk
format, stel een comité op kantoor aan, werk
het uit en zorg dat je die dag gezien wordt …!’
Kortingsactie

Een kantoor dat al een idee heeft, is Huijbregts
Notarissen en Adviseurs in Den Bosch.
Laura Spits, managementassistent: ‘Wij gaan
in een tent op het Kerkplein in Den Bosch
staan. Een mooi, intiem plein met een goede
doorloop. We wachten nu op nadere specificaties van de gemeente. Ons plan is om in die
tent verschillende activiteiten te organiseren.
We willen flyers uitdelen en mensen met een
kortingsactie warm maken voor een gratis
lezing. Kom je, dan krijg je daarna korting op
een vervolggesprek of iets dergelijks. Verder
denken we aan collega’s die kinderen kunnen
gaan schminken en wellicht wat optredens

knb 175 jaar

‘ Wie jarig is, trakteert, dus ik wil
de plaatselijke bakker gebakjes laten maken’

denk ik trakteren en leg ik folders neer. Het
moet zich nog uitkristalliseren wat ik precies
ga doen. Dat is ook afhankelijk van de toolkit
van de KNB.’
Roadshow

van collega’s die muzikaal zijn aangelegd.
Er zijn ideeën genoeg, de komende weken
zullen we die concreet maken.’
Een open huis organiseert Huijbregts wel vaker.
Spits: ‘Dan kunnen mensen bijvoorbeeld op
speeddate bij een notaris, zijn er op andere
plekken in kantoor lezingen en geven we een
rondleiding. We hadden ook een ladiesevent,
waarbij een bruidswinkel voor de aankleding
zorgde, een sieraadontwerper vertelde over
zijn vak en een kandidaat-notaris een lezing
gaf over een actueel onderwerp. Je moet het
wel aantrekkelijk maken voor mensen om
te komen. Zoiets zou je natuurlijk ook op
3 november kunnen doen.’
Verenigingenveiling

Marlies Akkermans, notaris in Uithoorn, gaat
de publieksdag combineren met de activiteit
die ze sinds 22 jaar altijd op de eerste zaterdag
in november heeft: een verenigingenveiling.
Tijdens die veiling worden er ruim driehonderd kavels geveild, de opbrengst wordt
verdeeld over de verschillende verenigingen in
de gemeente De Kwakel, een klein dorp binnen
de gemeente Uithoorn. ‘Ik heb net gesproken
met de organisatie. Ze brengen altijd een blad
uit waarin de kavels staan. Ik zal daarin een
stukje gaan schrijven. Op de avond zelf ga ik

Notariskantoor Heijnen in Eijsden en Notariskantoor Kessels in Asten hebben allebei
eenzelfde soort idee voor de invulling. Ernst
Loendersloot, kandidaat-notaris in Eijsden:
‘We willen een soort roadshow doen. Mijn
kantoor ligt in Eijsden. Een leuke plaats, maar
niet al te groot. Kijk je naar de gemeente EijsdenMargraten, dan heb je het al over meerdere
dorpen. We willen die op 3 november “aandoen”
en hen een informatief programma voorschotelen.’ Ook Asten bestaat uit drie ‘kerkdorpen’,
zoals Kessels ze noemt. ‘We strijken neer in
alle drie de kernen en houden daar een open
spreekuur, vertellen wat de notaris doet en
nodigen de mensen uit voor een eventueel
vervolggesprek op kantoor. Wie jarig is,
trakteert, dus ik wil de plaatselijke bakker
gebakjes laten maken. Ik vind de actie een
goed idee. Normaal moeten de mensen naar
jou toekomen, maar het is goed om dat eens om
te draaien.’ Loendersloots kantoor wil proberen
samen met de gemeente op te trekken en een
gecombineerde lezing te geven over het
levenstestament en de Wet maatschappelijke
ondersteuning en hoe het zit met subsidies
voor aanpassing van de woning. We richten
ons dus op de oudere doelgroep, want die
hebben de meeste tijd op zaterdag, interesse
in notariële onderwerpen en we hebben te
maken met vergrijzende gemeenten.’

Tip

Kessels heeft in dat verband nog wel een tip
voor andere kantoren voor de publieksdag.
‘Ik ga binnenkort weer met de plaatselijke
apotheker een bijeenkomst organiseren gericht
op ouderenzorg. De eerste keer is daar enorm
positief op gereageerd.’ Ook Nicoline Lopez,
kandidaat-notaris uit Almere, heeft nog wel
een idee voor kantoren die het lastig vinden
om een activiteit te bedenken. ‘Ik kan me best
voorstellen dat kleine kantoren in een grote
plaats het moeilijk vinden om iets alleen te
organiseren. In Almere hebben we eens in
de zoveel tijd notarisoverleg. Daar ga ik het
onderwerp bespreken en kijken of we met
elkaar kunnen optrekken. Samen kun je toch
meer voor elkaar krijgen.’

Toolkit KNB

De KNB biedt ter ondersteuning van de
publieksdag een basis toolkit aan met
diverse uitingen in jubileumstijl. Deze
kunt u downloaden of printen. De exacte
inhoud hiervan wordt nog ontwikkeld in
overleg met een aantal leden. In de loop
van september wordt u hierover nader
geïnformeerd. Houdt daarom de jubileumwebsite goed in de gaten.

De publieksdag van de KNB is een van de
activiteiten die in Europa plaatsvinden in
het kader van de European Day of Justice.
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