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renschap niers roevoegr arn opleiding en
bedrifsvoering van de advocaair Er zijn
veel mrwoord€n op die vragen nogetik,
niertenin verandert er i€r! aan de vrijh€id
van de parroon. De Orde wil mer her porr-
folio dat zct€r berchikling srek aan iedere
stagiair enig€ lin in de relarie par.oon-
, r rg ia i '  brenSen.  Inmiddel(  hebben r ien
van de negentien Raden van Toezicrr €en
parroonscursus verplicht gesteldr en vrer
Raden kunnen voorwaard€n verbinden aan
hetpatronaar en her komr vor dat rlsnog
eenp:rroonscursuswordrvoorgschr€ven.
ook uir eigen beweging gaan veel kantoren
langzanerhand over ror het votgen van
patroonsopleidingen. En meer en meer
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stagians naken duidetijk dat ze beg€leid

'soft, zw€verig en niet-declerabel', hoor je
daetegenovei'Laaradvocaten gewoon hun
werk doen dan komr her vanzelfgoed,,.en
goede parroon wordt nier gemarkr maar
gebored er'roen ik begon ws her ook niet
allemaal even leuk'. v€el advocar€n zijn d
blij als ze eao de parroonscursus CCn nieuw
inzicht overhouden, al was het vaak wel
g€zellig. Hoe dan ook, de p
raakt steeds meer ingeburgerd.

Van Portfolio naar (ursus
ln ,oo3 he€ft de orde het ?ortfolio ontrvik-
keld, en comperentieprofiet en gesr.uctu-
ree.d€ weergave van beg€leidingsg€sprek-
k€n. Merdit hulpmiddei kunnen pauoon
en stagian de begeleiding sanen vasrleg-
gen. Her wofdr uitgereikr aan iedere begin
nende stagiair, maar de berlissing om her re
gebruiken is aan paroon en slagidi
Omdat her g€bruik van her portfolio in
de prakik uirleg behoefd€, hebben osR
juridische opleidingen, Monique van de
criendrenChrisr'lDullaerreencursusont,
wikkelddiehetPortfolioenhetbegeleid€n
van mens€n behandeh.

Deenaringenmerdezerrainingenziin
2oo8 eebnddd in De (prc)actiex patro,
swesyol opkidai en begeleiden un ju^te'

De aanbiederu
Aanbieder van het ee.sre uur is osRj,
d,r'lie ,pkid,rge,r (www.osr.nl). osR bi€
sinds roo3 decursusaan€n heefr inmj
dels een ream van zes tniners onder q
Moniq're van de criendt en chrisCl Dr
laert. Naast een uirleg van het porrfot
van d€ orde en kone uireenzefting v.
de basisth€orie over coaching bepalen
rrain€rs aan de hand van de door deetr
mers ang€brachre prakrijksiruaries wa
het a.cent wordt gel€gd.

Monique nn de Gnendt l\tww.diatognel
nl, paroonscursussen sinds 2ooa) wil
haar cursussen de advocaren rriggen
mer hetgeen hen aanspreekt: kwalit
en professionalit€ir. Door bewust on
gaan ner je rol Js parroon verhoog
deze kernwaarden. zt legr her accent,
de persoonlijkh€id van patroon, cn rraj
da op. I€dere deelnemer doer een p(
soonlijkheidsresr waarbij eigenschapp,
en valkuilen naar voren komen; de rr

Een goede patroon wordt gebdren, maar
misschien wordt de minder goede ietsje
beter als hij of zij een patroonscursus volgt.
Er verschijnen steeds meer cursusaanbieder
op de markt; we maakten een rondie.

In ddn dag een
goed e patroon

Cursussen voor patroons

Jan Hendd* Varenho6t e|| Mitcha Var$huren

s de patroon een overblijfs€l
uit vroeger rijden ofjuisr het bewijs
dat de hed€ndaags€ managemencwe-
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xrf,cHo"8(w.honigcoaching.nl,patroons dvocaren gespreksmodellen en checklisrs
cursussen sinds 2ooa) ontwikkelde els aan. De groeiende behoefte aan coaching
€erste bero€pscoach in de advocatuur een in de advocatuuf blijkt volg€ns haar uit
opleiding beg€leidingsvaardigheden met het feir dat steeds neer jonge advocaren
de focus op coaching als begeleidingsstijl. binnen de permanenre opleiding kiezen
De vrug hoe je effectid kunt begeleid€n vooreencoachingsprogramma.Eennieuwe
inweinigtijd,staatcenraal.Zebrengrhaar generati€ wit veet persoonlijke aandachr
eig€n enaring als partner in en reikr d€ en stek hoge eisen aan begeleiding €n

:
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laatook een leiderschrpspro{iel zien.'Bij
in companytnidngen van de grore kanto-
ren kan ik maatwerk leveren en behandel
ik niethetPortfoliovan deOrd€.Herl.an-
toor kan aangeven welk€ comper€nri€s
n!,tgevend zijn, en d!a. b€sreed ik dan

ook chrisl I Du1aeft (www.letebleau.nl,
patroonscursuss€n sinds rooa) werkr
veel met sociaafemorionele competen,
ti€s. Advocaten maken deze nier graag
bespreekbaar omdat zij dir vaak beschou-
wen als kritiek op de p€rsoon. Een belang-
rtk aandachtspunt is het plannen van
de prakttk, dar he€fr te maken ner 'nee
kunne. zeggen', een bli e vlek bij veel
adrocaten. Her is een aspecr van 6s€.ri-
vircir en noodz*elik bi her st€llen van
prioriteiten. Je mo€t sociaal-emotion€le
competenties l€ren herkennen, om er
in te kunnen sturen.' ook zi biedr op
maat g€sned€n in conpanytrainingen bij
grote kanror€n waarbij zi.j ook aandacht
ke. b€steden aan de eansruring van nieF
juridische professionals zoals het secr+

Invoering patroons(ursrs in de negenti€n aarondissementen
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orrwikkelingsmogelijkhedcn. om ralent
te behouden is strucru.€le aandacht voor
het ontwikkelen van begeleidingsskilk bij

uratin. Bun en lrnet Leulini (www.groei
nu.com, patroonscursussen sinds 1006)
besteden aen het genoemde generariever-
schil .iet alleen in d€ patr
aandachr. zij trainen en coachen ook veel
jonge advocaten en laren hen nadenken
over het belang dar de organisatie heefr
bt hun werk, soms rerulterend in een dui-
delijke keuz€r €€n leuk erentje merv.io-
den ofdat advies waar klant en collega op
wachren. Ninr rofn werk! niet erg goed in
de advocatuur; als j€ dar ni€r ond€rkent,
wachtde releurstelling. H€rverplaarsen in
de belansen en de (on)mog€likhed€n van
de ander leidr snel ror begrip en gedragy
verandering t€n goede. Bun en I€usink
bestede! aandacht aan her voorkomen van
de faalspiral bij de sragiair en het creeren
van de succsspiraal, h€ldere communiarie
en praktische oefeningen mer camera en/of

silvio schoken (www.schoftenadvies.nl,
patroonscursussen sinds 2oo8:'Mensen
komen weliswaar sceptisch binnen ondat
ze verplichr aanwezig zijn, naar rijdens
de training worden ze enrhousialt. voor
de o.sisten is de leersril€ntest vak een
eyeopener, dan gaan ze ineens nadenken
over hun eigenwijze vanbegeleiden enof
die wel aansluit bi de sragiair. venolgens
ktk€n we ook hoe competent de parroon
zelfis, en waar verbererpunren ligg€n. Daar
oefenen we vervolgens mee. vooml bi.j cuF
sussen in tv€e dagdelen biedr dir etrec!
omdat de patroon met gedchte opdrachten
an de slag kan en in het tweede dagdeel
kan terugkopp€len. Een deel van de advoca-

ten meldt zich na afloop van de rraining an
voor e€n intervisiegroep ofvoor coaching

i l iet in 66n dag
V€el opleide.s zien de advocaaffijdens de
parroonscursus iransform€ren. HU konr
binnen in €en lacherige sleer wanbij de
orsusleidef de stijd met de BlackBerry aan
noet, om dan via rollenspel en feedbacl-
oefeningen lnet collega's langzaam zicht
ie krijgetr op h€r eigen funcrioneren. De
evlluatieformuli€ren laren bij alle oplei-
ders tevreden ror zeer revreden clrsisr€n
zien,en er is regelmatig sponraan contacr
na de paroonsc'rrsus waarin trors de inz€r
van de nieuw gel€erde vaardigheden wordr
gerneld.
Pofeirionaliserr de cursus de parroon ook
daadw€rkelikr la', zeggen de cursusaan-
bieders. De cursisten laten w€ren dat zt
nieuwe inzichten hebben gekregen. Maar
een €enmalige rraining veranderr de wereld
niet in 6dn dag. Een sl€chr€ p roon zll
niet na CCn dag zijn koers ongooien. Een
patroonscursus in rwee dagdelen h:r de
parroons in ieder geval twe€ keer bewusr
kijken nar hun patroonsrol. Misschien
zou pennanente scholing van pat.oons via
bijvoorbeeld inteNisie b€rer werken. ofde
patroonskandidaar zou met €en competen-
tiepronel gestrudureerd kunnenbekijken
ofhij ofzij geschikr en genotiveerd genoeg
is.
Hoe dan ook, een goede advocaar is niet p€r
definitie een goed€ parroon. Hij of zij zou
de vrijheid moeren hebb€n g€en prkon:ar
aan te gaen als zijn betangsrelling nierbij
het opl€iden ligt. Die bewustwording van
de kansen en bedr€igingen voor parrcon en
stgiair is ess€ntieel. En: €f worden waaF
schij nlijk nog steeds goede patroons gebo,

'Nee kunnen
zeggen rs een
blinde vlek bi. i
veel advocaten'
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