Er zijn verschillende (notarieel-)juridische commissies en samenwerkings
verbanden waar (kandidaat-)notarissen in deelnemen. In Notariaat Magazine
vertellen ze hierover.
notaris en meer

wie
waar

Rik Jacobs (49), notaris
Formaat Notarissen

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’
‘Door een trap van een paard ben ik
twee jaar uit het bestuur van Formaat
Notarissen geweest. Ik heb lang moeten
revalideren. Toen het weer kon, ben ik
opnieuw aan de slag gegaan in het
bestuur dat bestaat uit een enthousiaste club mensen. Door zo’n functie
ben je in een vroeg stadium op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen
en help je mee met het neerzetten
van de notaris in de maatschappij.
De ontwikkelingen gaan snel. Hoe de
notaris over vijf of tien jaar werkt, is
lastig te voorspellen, maar we denken
er bij Formaat wel over na. We moeten
in het notariaat niet te hard rennen,
maar ook zeker niet te langzaam.’
‘Formaat Notarissen is opgericht op
6 mei 1999, in aanloop naar de vrije
tarieven. Het belangrijkste vraagstuk
was toen: hoe gaan notarissen zich
profileren na het loslaten van de
vaste tarieven? We werden daarbij
geholpen door Max van der Put. Hij
was geen notaris, maar had een franchiseketen in chemische tapijtreiniging én veel ervaring met marketing.
We waren het eerste notariële samenwerkingsverband dat zich hierop
richtte. Het motto pikten we van Loesje:
waarom moeilijk doen als het samen
kan. En dat gebruiken wij nog steeds!’
‘Nu, bijna twintig jaar verder, zijn
zestien kantoren bij ons aangesloten.
In totaal hebben we daardoor negentien vestigingen door het land. Het
idee is samen zaken regelen waar de
aangesloten kantoren te klein voor
zijn of de financiële middelen niet
voor hebben. We houden actuele
ontwikkelingen, waaronder technologische, nauw in de gaten en genereren
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online- en offlinecontent voor onze
leden. Dit bieden we dan bijvoorbeeld
aan via de Notarisapp. Denk hierbij
aan campagnes of berichten voor social
media. En dat alles à la cafetariamodel.
Ze kunnen dus zelf bepalen wat ze
afnemen. Ook hebben wij de kantoren
geholpen met het implementeren van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is er een handboek voor de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) en een kwaliteitshandboek.’
‘Elk jaar gaan we als bestuur langs
de kantoren met een vragenlijst.
De vraag is dan: waar zitten zij op
te wachten? Wat willen zij van ons?
Verder ben ik met mijn werk als
bestuurslid een dag per maand kwijt.
Dat valt dus reuze mee. Ik ben in het
verleden nauw betrokken geweest bij
het bouwen van de website dedigitalenotaris.com. Een website waarop wij
door middel van een vragenlijst een
modelakte aanbieden. Hiermee kan
de consument dan naar een van
onze notarissen voor advisering en
Belehrung. Een leuk project. Mijn rol
was toen contact met de websitebouwer onderhouden, mensen
enthousiasmeren, de content controleren en een helikopterview houden.
We hadden wat aanloopproblemen,
waardoor we flinke vertraging opliepen. Daar baalde ik enorm van.
We werden namelijk aan verschillende
kanten ingehaald door andere partijen.
Maar ik ben blij met het uiteindelijke
resultaat.’
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