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VRIJE ADVOCAATKEuZE Het verschil tussen advocaten 
en rechtsbijstandsverzekeraars #trosradar #das.
DAS Directeur #DAS verklaart laag tarief bij #BNR: 
'DASjuristen verspillen geen tijd aan jurisprudentie en 
literatuuronderzoek.'
DAS Das Rechtsbijstand kleedt vrije advocaatkeus 
(weer) uit (via @LegalDutch). 
RECHTSBIJSTAND De 1e stap naar 85 miljoen 
bezuiniging op #rechtsbijstand is nu definitief gezet.
RECHTSBIJSTAND Teeven splitst wetsvoorstellen 
bezuiniging #rechtsbijstand, wij brengen ze weer in 1 
schema bij elkaar. 
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Checklist voor 
begeleiding  
stagiaires
Er is een checklist voor de begelei-
ding van stagiaires ontwikkeld door 
de Nederlandse Orde van Advocaten 
(NOvA) in samenwerking met patroons, 
de Stichting Jonge Balie Nederland en 
vertegenwoordigers van de Raden van 
Toezicht. Deze lijst is bedoeld om de 
begeleiding van stagiaires verder te pro-
fessionaliseren. 
 Goede praktijkbegeleiding van een 
advocaat-stagiaire is belangrijk voor 
zijn of haar ontwikkeling, benadrukt 
beleidsadviseur van de NOvA Fenneke 
van der Grinten. De checklist is daarbij 
een hulpmiddel. Zo is er aandacht voor 
het geven van feedback. ‘Je kunt als 
patroon in een stuk met een rode pen 
aangeven wat er niet goed aan is, maar 
je kunt ook bijsturen. Probeer samen op 
te trekken, laat als patroon zien wat je 
doet en welke keuzes je maakt, bekijk 
welke keuzes een stagiaire maakt, wat 
daar goed aan is, wat beter kan. Hier-
door kan een stagiaire sneller adequaat 
worden ingezet.’

Andere aandachtspunten op de check-
list zijn bijvoorbeeld het doornemen 
en bespreken van de gedragsregels, het 
overdragen van expertise, het afstem-
men van de verwachtingen en het 
bespreken van sterke en zwakke punten 
tijdens een functionerings- en beoor-
delingsgesprek. Het is volgens Van der 
Grinten nuttig voor patroons om bij de 
vraag stil te staan hoe ze het beste uit 
een stagiaire kunnen halen. ‘Het kost 
even tijd, maar het levert ook tijd op.’ 
 Patroons krijgen de checklist bij 
goedkeuring van de aanvraag van een 
stage toegestuurd door hun lokale Raad 

van Toezicht. Behalve patroons kunnen 
ook stagiaires de checklist gebruiken 
als aanknopingspunt om met hun 
patroon in gesprek te gaan. De lijst met 
aandachtspunten is een onverplichte 
aanvulling op de bestaande middelen 
voor het professionaliseren van het 
patronaat. Andere middelen: stagiaire 
en patroon moeten bij aanvang van de 
advocaatstage een begeleidingsplan 
opstellen. Daarnaast kan een patroon 
de ontwikkeling van een stagiaire met 
behulp van een portofolio monitoren. 
Ook zijn er cursussen voor patroons om 
hun begeleiding te verbeteren.

Foto: Shutterstock


