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Gezamenlijk
aan de slag

N

u de ledenraad heeft gesproken
over de plannen van ‘Notaris
voor rechtszekerheid’ kan het
nieuwe bestuur daadwerkelijk
aan de slag. Het is belangrijk dat we
daarbij vaart maken, want hoe langer we
elkaar blijven bediscussiëren, hoe minder
tijd en energie er overblijft om gezamenlijk te werken aan het versterken van het
notariaat in de Nederlandse samenleving.

eensgezind

Ik ben dan ook verheugd dat het nieuwe
bestuur eensgezind is over de noodzaak
om te onderzoeken hoe wij de belangenbehartiging van het notariaat via de KNB
kunnen verbeteren, hoe we de zichtbaarheid van het notariaat kunnen vergroten
en welke aanpassingen aan de organisatie van de KNB daarvoor
nodig zijn. Komend najaar moet de ledenraad zich kunnen
uitspreken over de resultaten van die onderzoeken en wat mij
betreft gaan we aansluitend aan die vergadering direct over tot
de uitvoering.
kennisMakingsgesprekken

Tegelijkertijd ben ik bezig met allerlei kennismakingsgesprekken, zowel met de medewerkers van het bureau, als met
belangrijke gesprekspartners in Den Haag. Als voorzitter word
je geacht overal acte de présence te geven en afspraken te maken
namens je achterban. Zo zal ik de komende tijd de nodige
gesprekken voeren met politici en staatssecretaris Teeven van
Veiligheid & Justitie. Ter voorbereiding op die gesprekken ben
ik veel tijd kwijt met mezelf inlezen in allerlei dossiers. Dat is
ook de reden waarom ik het komende halfjaar vier dagen per
week beschikbaar ben voor KNB-werkzaamheden.
eerste hoogtepunt

Een mooi eerste hoogtepunt voor het nieuwe bestuur vind ik de
presentatie, op 24 april tijdens onze ALV, van het nieuwe model
dat de KNB heeft ontwikkeld in het licht van de Small Business
Act for Europe. Hiermee anticipeert het notariaat mijns inziens
adequaat op de nieuwe flex-bv en laten we op een heldere
manier zien waar de notaris voor staat en welke meerwaarde
hij/zij heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het zijn dit
soort initiatieven die er mede voor moeten zorgen dat de
notaris beter voor het voetlicht wordt gebracht.
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wat doe jij eigenlijk?!
Je staat op een borrel en de onvermijdelijke vraag komt: ‘Wat doe jij eigenlijk?’
‘Ik ben notaris.’ ‘Maar dat is toch vooral
knippen en plakken? Je secretaresse doet
toch eigenlijk al het werk?’ ‘Eh …’
De verleiding is groot om op dat moment
in de verdediging te schieten. Maar feitelijk
krijg je de gelegenheid iemand te vertellen
wat de toegevoegde waarde van de notaris is.
Maar wat is die eigenlijk? En hoe formuleer je
dat zodat de boodschap bij jouw gesprekspartner – een leek als het gaat over het
notariaat – echt aankomt?
wat is je toegevoegde waarde?

Op donderdag 21 juni organiseert de KNB
in de Jaarbeurs in Utrecht een training
‘De Toegevoegde Waarde van de notaris’
waarin je leert bovenstaande vragen te
beantwoorden aan de hand van de thema’s
profilering, inleving en gesprekstechnieken.
De training begint om 9.30 uur en eindigt
om 21.00 uur. Er zijn 9 managementpunten
aan de training verbonden.
Meer inforMatie

Voor nadere informatie en inschrijven: KNB,
cursussen en congressen, telefoon 070 330 7125,
cursussen@knb.nl of notarisnet.notaris.nl/
opleidingen/toegevoegdewaardevandenotaris

‘Maar dat is toch
vooral knippen en
plakken?’

