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Gezamenlijke
verantwoordelijkheid

E

r zijn weliswaar nog geen honderd
dagen voorbij, maar op LinkedIn werd
al een discussie gestart rond de vraag:
‘Wat is eigenlijk de taak van Nora?’
Begrijpelijk en ik heb er ook uitgebreid op
geantwoord. Voor al diegenen die niet op
LinkedIn zitten (wat u naar mijn stellige
overtuiging overigens wel zou moeten doen),
herhaal ik graag wat ik toen meldde.
Kern van de boodschap is dat ik me inlees
in dossiers die tot ‘exposure’ zouden kunnen
leiden. Ik al met enkele verslaggevers ge
sproken heb, onder andere met de NOS over
het energielabel en Het Financieele Dagblad
over de NMa. Dat Nieuwsuur inmiddels
opnamen heeft gemaakt over de visie van de
KNB op de strafrechtelijke vervolging van een
mogelijk bij de vastgoedfraude betrokken
notaris. En dat de VPRO zich heeft gemeld voor
het programma Argos dat mogelijk aandacht
gaat besteden aan beroepsmoraal. Ook heb
ik acte de présence gegeven, onder andere
op het hoofdkantoor van de Rabobank en

bij de oprichting van de ‘eerste’ flex-bv op het
KNB-kantoor. En heb ik een reactie geschreven
op een artikel in Elsevier over het tuchtrecht
bij de vrije beroepen. Dat ik geen lobbyist ben
en dus niet langs de diverse Kamerfracties ga
om de notariële zaak te bepleiten, is denk ik
ook goed om even te benadrukken.
Én het is goed verder ook nog iets aan
verwachtingsmanagement te doen. Voor al
diegenen onder u die verwachten dat ik op en
vanaf 1 oktober prominent zou aanschuiven
bij Pauw & Witteman of vaste gast zou worden
bij DWDD: helaas. Natuurlijk zoeken we (het
bestuur, het bureau en ik) actief naar positieve
nieuwsmomenten, maar er moet wel een
boodschap met inhoud te brengen zijn.
Mocht u in dat kader overigens nog (door mij
onbenutte) mogelijkheden zien of een reactie
mijnerzijds verwachten op publicaties of
uitzendingen, dan nodig ik u van harte uit
mij dat te laten weten (bijvoorbeeld weer
via LinkedIn). Hetzelfde geldt voor feedback,
positief maar ook negatief.

Overigens geef ik ook graag feedback terug,
met name aan diegenen die nog niet beseffen
dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
de toekomst van het notariaat. Niet alleen ik,
het bureau of het bestuur, maar ook u. Ook
u kunt zoeken naar positieve manieren om
het notariaat onder de aandacht te brengen
(denk bijvoorbeeld aan de flex-bv) en uzelf
als juridisch partner bij uitstek van burger
en bedrijf in de schijnwerpers te zetten. Goed
beschouwd bent u de notariële ‘frontoffice’,
degene waar de burger daadwerkelijk zijn
mening over het notariaat op baseert. En in
die zin ben niet ik het boegbeeld, maar u.

Reageren? Via Twitter @NoraVanOostrom,
of per mail naar n.vanoostrom@uu.nl
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