
Doordat de hbo’er de advocaat werk uit 
handen neemt, kan deze meer zaken 
aannemen. Omdat het uurtarief van de 
advocaat doorgaans twee keer zo hoog 
is als dat van de hbo’er, is het bedrijfs-
economisch voordeel van de werkwijze 
evident. Marion Snijders denkt dat 
die taakverdeling ook toepasbaar is in 
de familierechtpraktijk. ‘Daar kan de 
hbo’er de alimentatie- en draagkracht-
berekeningen doen. De advocaat heeft 
zijn handen dan vrij voor andere din-
gen.’
 Familierechtadvocaat Julia Veld-
kamp ziet dat op een aantal punten 
anders. ‘Gezamenlijke intake? Kans-
loos,’ meent ze. ‘Zo’n gesprek is al 
spannend en ingewikkeld genoeg. Ik 
heb altijd een doos met tissues bij de 
hand. Als er een derde bij zo’n gesprek 
zit, gaat dat ten koste van de intimiteit.’ 
Veldkamp vindt de afstemming met 
de hbo-jurist geen probleem. Door te 
werken met to-dolijstjes weten beiden 
wat ze moeten doen. De uitdaging, zegt 
Veldkamp, zit ’m echt in het delege-
ren van werk naar de hbo-juriste. De 
taakverdeling op zich is wel duidelijk. 
‘Nathalie zorgt dat de benodigde stuk-
ken aanwezig zijn en houdt het dossier 
bij. Ze onderhoudt ook de contacten 
met de rechtbank en maakt een samen-
vatting van de stukken die binnen zijn.’ 
De hbo-jurist levert, kortweg, het raam-

werk aan. ‘Vergelijk het met de functie 
van griffier. Die bereidt de zitting voor, 
maakt de conceptbeschikking en een 
alimentatieberekening. Steeds dezelfde 
stukken, in allerlei variaties. Met dat 
verschil dat wij een echtscheidingscon-
venant en een ouderschapsplan maken.’ 
 Het werk van de hbo-jurist is deels 
juridisch werk. ‘Je moet immers snap-
pen wat er in een akte voor huwelijkse 
voorwaarden staat, wat er voor het 
pensioen is geregeld, en welk recht van 
toepassing is als er een buitenlander bij 
betrokken is.’ Vervolgens doet advocaat 
Veldkamp de ‘finetuning’.
 Maar toch, zegt Veldkamp, blijft 
delegeren een dilemma. Een hbo’er 
heeft niet de onderzoekende, analyse-
rende houding, de taalbeheersing en de 
gedrevenheid van de advocaat. ‘Dele-

geren,’ meent Veldkamp, ‘is gewoon 
lastig. Ik zou graag meer uit handen 
willen geven, maar de praktijk leert dat 
veel werk toch veel fijnmazigheid ver-
eist. Vervelend om te zeggen misschien, 
maar ik weet zo veel meer dan Nathalie. 
Ik spreek met de mensen, ik zie eerder 
wat er aan schort. Die helikopterblik 
heb je echt nodig.’
 Veldkamp en hbo-juriste Zitter heb-
ben het vaak over die worsteling. Veld-
kamp: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we 
er meer van kunnen maken dan we nu 
doen. Ik geloof wel degelijk in kruisbe-
stuiving. Een hbo-jurist moet met meer 
vragen durven komen. En soms vraag ik 
me ook wel eens af waarom advocaten 
zo veel moeite hebben met delegeren. 
Waarom zijn we toch zo traditioneel?’ «
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Is er bij intakegesprekken ruimte 
voor een hbojurist?
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