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Congres in woord en beeld

Van kampvuurgesprekken tot
een duik in de vloeibare samenleving
| B E E L D Twycer en Notariaat Magazine

De opdracht van dagvoorzitter
Rens de Jong
‘Aan het einde van de dag ga je
in ieder geval met één to do weg’

De ontwikkelingen volgens
KNB-voorzitter Nick van Buitenen
‘Het is kennelijk zo dat je geen fouten
meer mag maken. De klachtencultuur uit
Amerika waait over. Wat voor vaardigheden
zijn er nodig om de notaris van morgen
te zijn?’

Lesje natuurkunde van Farid Tabarki
‘Alle nieuwe ontwikkelingen zorgen voor
extra warmte in ons systeem. Het gevolg:
smeltende systemen. Dat zorgt weer voor
een vloeibare samenleving. Een vloeibare
samenleving is een tijdperk van permanente onzekerheid. Notarissen willen juist
zekerheid bieden. Durf die duik met elkaar
in de vloeibare samenleving te maken.’
De drie bewegingen van Farid Tabarki
1. Van hiërarchie naar netwerk
2. Van product naar betekenis
3. Van proces naar spel

De dromen van vier
(kandidaat-)notarissen

Naam: Tim Wierenga
Functie: Kandidaat-notaris
Droom: ‘Goede oplossing vinden tegen
burn-out in het notariaat.’
Doen: ‘Kaart het aan bij elkaar! Denk je
dat iemand tegen een burn-out aanzit,
trek aan de bel.’
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Naam: Romee van der Rest
Functie: Kandidaat-notaris
Droom: Een betere werk-privébalans
Doen: ‘Ik moet goed bedenken wat ik zelf
wil blijven doen en wat ik aan andere kan
uitbesteden. Dat ga ik de aankomende tijd
zeker doen!’

De oneliners van Jitske Kramer
‘We moeten er met elkaar voor zorgen
dat wat gezegd moet worden, gezegd
kan worden.’
‘Tribes zijn zo sterk als
de onderlinge relatie.’
‘Mensen vormen culturen, culturen
vormen mensen.’
‘Interactie met elkaar is nodig,
anders vormt er niks.’
‘Belangrijk is het gevoel te hebben mee te
doen, mee te praten en mee te beslissen.’
‘Heb vaker kampvuurgesprekken
met elkaar.’

Naam: Harriët Bijl-Atsma
Functie: Notaris
Droom: Meer met de toekomst bezig zijn
Doen: ‘Volgend jaar wil ik mijn agenda toch
wel 70-20-10 hebben ingedeeld. Dat betekent
dat ik 10 procent van de tijd met de toekomst
bezig wil zijn. De toekomst is belangrijk!’

Wist u dat …
... het eten van insecten duurzamer is dan
het eten van vlees? En dat het smaakt
naar noten? Op het KNB-congres kon u
ze proeven.
... u voor het maken van een smoothie niet
per se een blender nodig heeft? Met een
fiets lukte het in de Rijtuigenloods ook.
... we ons heel even op een tropisch eiland
waanden? Of in New York? De green screenwand is veel gebruikt in Amersfoort.

De levensles van
gedragswetenschapper Ben Tiggelaar
‘Mijn dochter had haar eerste kennismaking
met haar klas op de middelbare school.
Ik mocht haar brengen en halen. Ze kende
daar niemand en we stonden onwennig
in de aula bij elkaar. Opeens stapt mijn
dochter op een meisje af en begint met
haar te praten. Op de terugweg vraag ik
haar wat ze dacht toen ze dat deed. Ze zei:
“Papa, het is net als in die film die we
samen gezien hebben. Soms heb je maar
20 seconden van dapperheid nodig.
Dit waren de mijne.” En zo werkt het
inderdaad. Alles wat nieuw en anders is,
voelt in eerste instantie ongemakkelijk.
Maar het enige dat je vaak nodig hebt, is
maar 20 seconden lef. Vaak is dat de beste
manier om te leren. Jezelf dwingen om
iets anders, iets nieuws te proberen.’

Naam: Pepijn van Egmond
Functie: Kandidaat-notaris
Droom: De marathon onder drie uur lopen
Doen: ‘Ik loop er nu 3.12 over. De aan
komende tijd ga ik wat meer op snelheid
trainen. En dan: over je grens gaan!
Je zoekt veiligheid, let op je hartslag, maar
misschien moet ik dat juist wel wat loslaten.’
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