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Videoconferentie speelt binnen ZSM 
een grote rol, niet alleen voor over

leg met ketenpartners of het toespre
ken van verdachten, maar ook voor de 
piketadvocaat die via een videoconsult 
bijstand verleent aan zijn cliënt, voor het 
verhoor. Hoe ga je als advocaat om met 
telehoren? Wat zijn de voor en nadelen? 
 In een proef in meerdere arrondis
sementen, waaronder Rotterdam, wordt 
rechtsbijstand op de ZSMlocatie verder 
uitgewerkt. Ook het videoconsult wordt 
er onder de loep genomen. Op de ZSM
locatie aan de Marconistraat 2 in Rot
terdam heeft Kees de Vries (27) van De 
Vries & Zantman Advocaten uit Capelle 
aan den IJssel een paar keer per jaar 
bureaudienst. Inmiddels is hij redelijk 
vertrouwd met videoconsulting. Een 
nadeel volgens hem? 
 ‘Als je samen met je cliënt in een 
kamer zit, kun je hem zo nodig kalme
ren. Dat kan nu niet. Ik heb meegemaakt 
dat iemand de verhoorkamer uitliep, die 
bleek niet op slot te zitten.’ De Vries mist 
het eenopeencontact met zijn cliënt: 
‘Dat vind ik het grootste nadeel. Je cliënt 
kan schuw zijn en zich afvragen of je wel 

echt advocaat bent en geen rechercheur. 
Ook kan hij bang zijn dat de lijn wordt 
afgeluisterd. Je kunt iemand bovendien 
niet recht in de ogen kijken via de video
verbinding.’ Voordeel van het video
consult vindt De Vries dan weer dat het 
sneller gaat: ‘Je hoeft niet de hele regio 
door te rijden.’
 Volgens Kees de Vries voelt het tóch 
anders, zo’n videoconsult. Hij is tot nu 
toe niet erg enthousiast over het nieuwe 
fenomeen, en ervaart meer na dan 
voordelen: ‘Misschien moeten we daar 
aan wennen. Je moet ook heel snel kun
nen handelen als je in zes uur soms wel 
zes of zeven verdachten achter elkaar 
bijstaat. Je bent fysiek minder actief 
bezig en hebt minder contact met poli
tiemedewerkers dan wanneer je naar een 
politiebureau gaat. Tijdens een dag met 
videoconsulten ben je veel meer alleen. 
Dat is het grote verschil.’ 
 Zijn Rotterdamse collega Lisette van 
Dinter (31) van advocatenkantoor Van 
Dinter loopt ook niet warm voor het 
videoconsult. Ze is tot nu toe slechts één 
keer ingeroosterd bij ZSM en dat is haar 
slecht bevallen. Bovendien is ze niet te 

spreken over de faciliteiten aan de Mar
conistraat. ‘Het enige dat goed is, is de 
videolink. Ik had geen welkom gevoel 
toen ik daar mijn eerste bureaudienst 
draaide. Er was bijvoorbeeld niemand 
die zich voorstelde. De doelstellingen 
achter ZSM zijn prima, maar de prakti
sche uitwerking kan beter. De fax deed 
het niet en we hebben geen eigen kopi
eerapparaat.’ 
 Van Dinter zou graag zien dat de 
dienstdoende piketadvocaat een eigen 
parkeerplaats krijgt. Ook zou ze het 
prettig vinden om voorafgaand aan haar 
shift de dienstdoende officier van jus
titie een hand te kunnen geven. ‘Je zou 
beter wegwijs gemaakt moeten worden. 
Het is lastiger contact maken via een 
videoverbinding, omdat de cliënt het 
contact als minder persoonlijk ervaart. 
De meeste cliënten zijn sneller afgeleid, 
kijken vaker om zich heen en kunnen 
zich moeilijker op het gesprek concen
treren. Het enige voordeel is dat je niet 
in de file terecht kunt komen op weg 
naar je cliënt.’
 Ook Elvira Kattestaart (31) van het 
Rotterdamse Advocatenkantoor Rietber
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gen & Partners mist het livecontact met 
haar cliënt tijdens een videoconsult bij 
ZSM. ‘Als advocaat kun je minder goed 
beoordelen hoe een cliënt het gesprek 
ervaart. Sommige cliënten zijn bang dat 
het gesprek wordt opgenomen. Het is 
belangrijk om direct het vertrouwen te 
winnen van een cliënt. Als er weerstand 
aan de andere kant is, is het belangrijk 
niets te forceren.’
 Haar tips voor collegaadvocaten: 
check of er niemand meer bij je cliënt 
in dezelfde ruimte is, vraag of de deur 
van de ruimte dicht is en of er niemand 
pal achter de deur staat. Aan haar cliënt 
vraagt Elvira voor aanvang van een 
videoconsult: kunt u mij goed zien, is 
het beeld goed? Is het geluid in orde? Ze 
ervaart het videoconsult als een extra 
drempel tussen haar en haar cliënt: ‘Je 
kunt iemand niet even een zakdoekje 
geven als hij of zij in tranen is, want je 
zit niet samen in één ruimte. Het is alle
maal wat afstandelijker.’
 De Rotterdamse officier van justitie 
Maurice van Heemst maakt regelmatig 
gebruik van videoverbinding: om ver
dachten toe te spreken, een dagvaarding 
uit te reiken of een taakstraf voor te 
stellen. Ook het ketenoverleg met het 
Veiligheidshuis in Dordrecht heeft 
dagelijks via videoverbinding plaats. 
Hij heeft juist goede ervaringen met 
het videoconsult. Wat ervaart de Rotter
damse officier als voordeel? ‘De grotere 
efficiëntie, nu alle arrestantenverblijven 
in de acht politiedistricten van Rot
terdam en Dordrecht beschikken over 
televerbindingen.’ 
 Samen met ketenpartners als reclas
sering, Slachtofferhulp Nederland en de 
politie kan het Openbaar Ministerie er 
wat hem betreft nog vaker gebruik van 
maken. ‘Door actuele informatie van 
al die partners bij elkaar te brengen in 
bijvoorbeeld het videoketenoverleg kan 
maatwerk worden geleverd,’ aldus Van 
Heemst. ‘Het is iets wat moet groeien.’

Het is een bekend fenomeen dat 
je bij het begin van een relatie 

eerst écht contact moet maken. Veel 
organisaties hebben dan ook een 
introductieprogramma voor nieuwe 
mensen. Minder bekend is dat bij het 
afscheid nemen een soortgelijke regel 
geldt: er dienen niet slechts zakelijke 
afspraken te worden gemaakt, maar er 
moet ook op persoonlijk niveau vorm 
aan het afscheid worden gegeven. 
Doe je dat niet, dan berokken je aan je 
eigen kantoor schade toe. 
 Natuurlijk: rond het vertrek lopen 
emoties soms hoog op en is iedereen 
blij als de deur definitief dichtgetrok
ken kan worden. Maar het persoonlij
ke afscheid overslaan is onverstandig. 
Het leidt bij de vertrekkende persoon 
tot een onplezierig gevoel. Idealiter 
creëer je de situatie dat degene die 
vertrekt juist positief terug denkt aan 
zijn/haar tijd bij het kantoor. En dat 
die als ambassadeur gaat optreden van 
je kantoor.
 Het negatieve effect van het over
slaan van aandacht aan vertrekkers 
zorgt ook binnen je organisatie voor 
een ‘gat’. Het suggereert dat mensen 
alleen maar productiemiddelen zijn. 
En zo’n beeld is voor betrokkenheid 
en inzet niet goed.
 Hoe doe je dat dan: goed afscheid 
nemen? 
1.  Zorg dat het afscheid niet als een 

verrassing komt. Dat is niet alleen 
nuttig als er geprocedeerd moet 
worden (dossiervorming), maar 
het demonstreert dat je zorgvuldig 
bent in de wijze waarop je met 

mensen omgaat. Dus zorg ervoor 
dat in eerdere gesprekken al is 
aangegeven dat de situatie zonder 
drastische veranderingen niet 
houdbaar is. En wees expliciet als 
je de beoogde vertrekker voor het 
gesprek uitnodigt.

2.  Zorg dat de communicatie mense
lijk en betrokken is: geef de ander 
tijd om de boodschap te absorberen 
en maak duidelijk dat het geen 
afwijzing van de ander als persoon 
betreft, maar een zakelijk nood
zakelijke stap. Zorg ervoor dat die 
zakelijke kant overtuigend kan 
worden toegelicht, zonder dat het 
daarmee tot een ‘schop na’ wordt.

3.  Als de vertrekker het met dat ver
trek niet eens is, bied hem/haar 
dan aan zich op kosten van kantoor 
(met een maximum) van deskundig 
extern advies te laten voorzien.

4.  Zorg voor een goede zakelijke 
vertrekregeling, en wees niet over
dadig (dat suggereert dat je eigen 
tekortkomingen moet afkopen), 
maar ook niet benepen.

5.  Organiseer in overleg met de 
vertrekker een passend sociaal 
afscheid. Veel kantoren besteden 
veel aandacht aan vertrekkers en 
binden ze ook ná hun vertrek met 
‘alumniprogramma’s’ en derge
lijke. 

Soortgelijke afscheidsregels gelden 
ook voor cliënten die afscheid nemen: 
neem ook daar de tijd en energie voor. 
Zet je heen over eventuele irritatie, 
trek lering uit de motieven van de  
cliënt en zorg voor een positief gevoel.

Afscheid nemen 
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