Docent bij de beroepsopleiding, cursusleider, mediator, rechtspraakbewerker, auteur van juridische artikelen en bestuurslid van de Stichting
tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Zeggen dat Leonie Stokkel,
toegevoegd notaris bij Olenz Notarissen in Veenendaal, ‘iets naast haar
werk’ doet, is een understatement.
T E K S T Dorine van Kesteren | B E E L D Truus van Gog

‘O

p ons kantoor wordt gestimuleerd dat je je breed
ontwikkelt in het vak.
Alle notarissen geven les,
hebben bestuursfuncties, zitten in
commissies en werkgroepen of zijn raadsheer-plaatsvervanger. Zelf ben ik docent
bij de beroepsopleiding. Aan eerstejaars
geef ik vakken rondom samenwonen en
scheiden. Bij FBN Juristen doceer ik bij
de opleiding Familievermogensrecht het
onderdeel “samenwonen” aan mede
werkers in het notariaat en bij Estate
Planning Expert (EPX) geef ik samen
met Jessica Cantineau een cursus over
de draagplichtovereenkomst. Dat is een
overeenkomst waarin partners vastleggen
wie welk deel draagt van de hypothecaire
geldlening die zij samen aangaan. Deze
cursus is niet alleen voor het notariaat,
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maar ook voor belastingadviseurs en
financieel planners.
Ik had nooit verwacht voor de klas te gaan
staan, ik ben erin gerold. Maar het is goed
voor me, het doceren is een fijne afwisseling op de dagelijkse notariële praktijk.
En het houdt me scherp, zowel qua inhoud
als qua presentatie. Ik ben van de gedegen
voorbereiding: ik weet precies wat ik
wanneer ga vertellen, welke praktijkvoorbeelden ik geef en welke opdrachten ik
laat maken.’
COMFORTZONE

‘In 2012 heb ik een mediationopleiding
gevolgd en daarna de specialisatieopleiding van de Vereniging van Mediators in
het Notariaat (VMN). Inmiddels ben ik lid
van de VMN en de Mediatorsfederatie
Nederland. In het notariaat is de VMN
nog steeds een kleine vereniging. Dat is
jammer, aangezien de notaris juist bij

uitstek geschikt is om echtscheidingen
te begeleiden. Wij zijn onafhankelijk en
onpartijdig en gewend om voor twee
partijen op te treden. En mensen komen
vaak toch weer bij ons terecht als een
van beiden de woning overneemt en als
het testament moet worden aangepast.
Handiger om het allemaal in één keer
te regelen, toch?
Van nature ben ik niet iemand die graag
op de voorgrond treedt. Bij de opleiding
tot mediator werd ik door het spelen van
rollenspellen gedwongen om uit mijn
comfortzone te stappen. Dit was niet
altijd even gemakkelijk, maar het was zó
nuttig. Ik heb er nog meer inlevingsvermogen door gekregen dan ik al had. En
van de gespreksvaardigheden die ik daar
heb opgedaan, heb ik nog bijna dagelijks
plezier. Open vragen stellen, doordringen
tot de kern van de zaak, een samenvatting
geven, even teruggrijpen naar het verleden
om de voormalige echtelieden ervan
bewust te maken dat de ander heus niet
altijd alleen maar onaardig is geweest,
enzovoort.’

Variatie in het notariële vak

Doceren houdt me scherp

SNEEUWBALEFFECT

‘Verder bewerk ik om de maand een
rechterlijke uitspraak voor Rechtspraak
Notariaat. Van uitgever Wolters Kluwer
krijg ik een relevante familierecht
uitspraak toegestuurd. Ik maak een
samenvatting van de feiten en de rechtsoverwegingen, zoek daar bronnen bij
en sluit af met een praktijktip voor notarissen. Daarnaast schrijf ik artikelen voor
Estate Planner Digitaal (EPD). Vaak sluit
ik daarvoor aan bij de actualiteit. Dit jaar
heb ik bijvoorbeeld geschreven over
de nieuwe pensioenwet en de nieuwe
alimentatiewet. Grappig hoe er soms een
sneeuwbaleffect ontstaat. Een jaar of twee
geleden vroeg een hypotheekadviseur mij
of ik weleens had gehoord van de draagplichtovereenkomst. Dat had ik niet, maar
toen ik het onderwerp ging uitdiepen,
dacht ik: dit is echt wat voor een artikel
in EPD. Uit dat artikel kwam die EPXcursus voort en ook nog een artikel voor
het WPNR.’
ZEG NOOIT ‘NOOIT’

‘Ik ben ook bestuurslid van de Stichting tot
Bevordering der Notariële Wetenschap.

Mede in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wil
deze stichting het postacademisch
onderwijs voor notarissen en andere
juristen promoten en bevorderen. Het
unieke en omvangrijke notariële archief
van de Stichting bevindt zich in een voormalige kapel aan de Van Eeghenstraat in
Amsterdam-Zuid. Dit pand is uitermate
geschikt om als een thuishaven voor
promovendi te fungeren. De stichting
stelt ook bijzondere leerstoelen voor
hoogleraren aan universiteiten in.
Leuk om te vertellen: Olenz gaat een
promotieplek sponsoren bij Björn
Hoops, adjunct-hoogleraar privaatrecht
en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de gebruikelijke
notariële afdelingen heeft ons kantoor
een afdeling Duurzaam. Om een windmolenpark aan te leggen bijvoorbeeld,
zijn juridische structuren nodig en de
combinatie van goederenrecht en duurzame initiatieven kent uitdagingen. In de
praktijk lopen we ertegenaan dat de markt
ver voorloopt op de wettelijke regels.
Of ikzelf weleens heb overwogen te
promoveren? Op dit moment is mijn

leven vol genoeg. Mijn baan is belangrijk
voor me, maar een goede balans tussen
werk en privé evenzeer. Tijd doorbrengen
met mijn man en zoontje van zeven,
hardlopen, een weekendje weg, met
vrienden uit eten … Maar zeg nooit “nooit”.
De combinatie van al mijn nevenactiviteiten zorgt voor variatie. Daar houd
ik van. Ook tijdens werkdagen. Ik heb
ooit voor de notariële afstudeerrichting
gekozen omdat ik het familie- en erfrecht
boeiend vond. De menselijke kant van het
werk, de diversiteit aan verhalen die je te
horen krijgt – ik had al snel door dat daar
mijn interesse ligt. Plus de puzzel: hoe
geven we een juridische vertaling aan al
die verschillende wensen van de cliënten?
Want ik ben en blijf iemand van de
inhoud.’

10 | 2 020

9

