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Of hij absoluut het jongste lid 
van de algemene raad ooit 
is, is niet met zekerheid te 

achterhalen. Maar dat Ruben Alderse 
Baas met 31 jaar één van de jongste 
advocaten is die zitting neemt in het 
bestuur van de Nederlandse orde van 
advocaten is duidelijk. Over wat de 
voormalig secretaris van de Stichting 
Jonge Balie Nederland precies gaat 
doen, kan hij nog niet veel vertellen; 
Alderse Baas heeft net de eerste twee 
AR-vergaderingen achter de rug. 
Eigenlijk wil hij nog even onder de 
radar blijven tot oktober, wanneer 
Marjan van der List de NOvA verlaat 
en hij haar portefeuille, met onder 
meer de beroepsopleiding, overneemt 

in een tandemfunctie met een van de 
andere nieuwe AR-leden. 

Advocatenblad: Wat waren je beweeg
redenen om te solliciteren?
Alderse Baas: ‘In mijn sollicitatiege-
sprek zei ik dat ik zie hoe veel advoca-
ten een negatieve houding ten opzichte 
van de orde hebben. Het lijkt wel of ze 
de NOvA zien als facturenmachine die 
geen steun levert; als orgaan dat alleen 
regels oplegt en dan ook nog eens aarts-
conservatief is. Terwijl de orde zich 
hard maakt voor rechtsbijstand, een 
sterke lobby heeft. Ik wil bijdragen aan 
een positieve boodschap over de NOvA. 
 Er zou meer bewustwording moe-
ten zijn dat advocaten in een markt 

opereren waarin ook rechtsbijstands-
verzekeraars, mediators en louche 
incassoboeren actief zijn. Geschil-
beslechting is niet meer het exclu-
sieve domein van de advocaat. Wees 
je bewust dat je advocaat bent, dat je 
partijdig bent, dat is uniek. Dat je onaf-
hankelijk bent, ook van de overheid. 
Ik zou willen dat advocaten meer een 
bepaalde trots voelen dat ze beëdigd 
zijn. Daar vloeit volgens mij de intrin-
sieke motivatie uit om te voldoen aan 
de normen en richtlijnen die daarbij 
horen. Als je het gevoel hebt dat je door 
de orde wordt belemmerd, moet je dan 
wel advocaat blijven? Moet je dan niet 
een van die andere drie geschilbeslech-
ters worden?’

‘Als dit niet je hobby is, 
heb je dan wel de  

juiste keuze gemaakt?’
Rechtstreeks uit het bestuur van de Stichting Jonge Balie 

Nederland de algemene raad van de Nederlandse orde van advo-

caten in: slechts een enkeling ging Ruben Alderse Baas voor. Met 

zijn 31 jaar vormt de advocaat uit Groningen niet het prototype 

orde-bestuurder. Een interview met een van de jongste AR-leden 

ooit: ‘Als je het gevoel hebt dat je door de orde wordt belem-

merd, moet je dan wel advocaat blijven?’
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En je bent jong, was dat nog een 
factor?
‘De grootste groep in de advocatuur 
zijn de 31-40-jarigen. Daar behoor ik 
ook toe, net. Deze groep is niet goed 
vertegenwoordigd. Ik zie daarin net 
zo’n paradox als je in de ICT hebt. In de 
IT hebben de jonkies de kennis en wor-
den ze gevraagd te adviseren. Maar de 
ouderen hebben de ervaring en weten 
welke afwegingen je moet maken. Het 
is wel verstandig dat er verjonging 
komt. Maar dat was niet een argument 
om al dan niet te solliciteren. Ik kreeg 
wel veel reacties van jonge advocaten na 
mijn benoeming: “Echt heel goed dat er 
eindelijk een jonge stem in de AR zit.” 
Kennelijk vonden ze dat ze die daarvoor 
niet genoeg hadden.’ 

Waarin verschilt de huidige genera
tie jonge advocaten van de oudere 
garde?
‘Ik denk dat de jongere generatie min-
der hiërarchie en vooraf vastgestelde 
patronen accepteert. Je kunt tegen 
iedereen opzien, ongeacht functie of 
leeftijd. De vraag is meer: heeft hij of 
zij een goed verhaal? Ik heb bewonde-
ring voor advocaten van alle leeftijden, 
omdat ze buiten gebaande paden gaan 
en iets interessants te vertellen hebben.’ 

Binnen de algemene raad zal Alderse 
Baas zich onder meer bezighouden met 
de beroepsopleiding, samen met Aai 
Schaberg, die later dit jaar aantreedt. 
Sinds de beroepsopleiding vernieuwd 
is, klinken er negatieve verhalen. In het 
afgelopen aprilnummer van het Advoca-
tenblad betoogde advocaat Rogier Hör-
chner nog dat de opleiding obese is. Hij 
riep de NOvA op het programma terug 
te brengen tot normale proporties. Ste-
ven Schuit van de Law Firm School zei 
begin juni tegen Mr Magazine Online 
dat de NOvA aan opleidingsdrift lijdt en 
is ‘doorgeschoten’: ‘Je mag verwachten 
dat stagiaires het recht inhoudelijk al 
beheersen.’ Die feedback gaf de visita-

tiecommissie beroepsopleiding ook in 
haar rapport van maart. 

Wat vind je van de kritiek op de 
beroepsopleiding advocaten? Is het 
programma obese? Is de NOvA door
geschoten?
‘Ik kan die beleving, en daarmee de kri-
tiek, wel begrijpen. Het lijkt dat er te 
veel toetstermen worden gehanteerd. 
Veel daarvan zijn termen die je ook in 
je master Nederlands Recht moet heb-
ben gehad. Hoewel het belang van deze 
termen groot is, kun je je afvragen of 
die ook in de beroepsopleiding terug 
moeten komen, of dat je de betreffende 
advocaat zelf verantwoordelijk houdt 
voor die basiskennis, zodat de opleiding 
minder zwaar kan zijn.
 Een andere oplossing is meer doen 
met de diagnostische toetsen. Bijvoor-
beeld: laat elke stagiaire de toets maken 
en geef daarna een kleurcode. Heb je 
voldoende antwoorden goed, dan krijg 
je groen: een teken dat je het vak met 
jouw voorkennis prima zal kunnen 
volgen in de richttijd die ervoor staat. 
Krijg je oranje als uitslag dan moet je 
wel opletten, want dan lijkt het of je de 
basiskennis nog niet helemaal beheerst. 
En bij rood moet je je afvragen of je wel 
wilt deelnemen aan het vak, want dan 
heb je er echt geen verstand van. Zo zijn 
verwachtingen te managen. Dat zal rust 
brengen. 

Maar wat zo gek is: vanuit de Stichting 
Jonge Balie Nederland kregen we des-
tijds ook veel pósitieve verhalen van 
stagiaires die het een prima opleiding 
vonden. Ja, soms was het wat veel, 
maar dat vonden ze goed te behappen. 
Je moet het natuurlijk wel bijhouden.’ 

Dat is wel even anders dan toen jij 
de beroepsleiding deed.
‘Ja, absoluut. Op inhoudelijk gebied is 
er zeker wat veranderd en dat is maar 
goed ook, want het niveau was echt 
te laag. Ik vond de beroepsopleiding 
hartstikke leuk, vooral de trainingen. 
Binnen onze groep hebben we er een 
ongelooflijk goede band aan overge-
houden. We doen nog steeds intervisie 
met elkaar; dat is erg waardevol. Op 
de inhoud was er een inhaalslag te 
maken, maar het idee dat de orde de 
beroepsopleiding faciliteert, daar sta 
ik volledig achter.’ 

Wat moet het doel van de beroeps
opleiding zijn volgens jou? 
‘Ik denk dat een belangrijk doel 
bewustzijn creëren moet zijn. En dat 
gebeurt nu heel goed. Als ik zie wat 
er aan kennis, inhoud en energie in 
de beroepsopleiding gestopt wordt, 
ben ik jaloers dat ik zelf niet mee kan 
doen. 
 Ik kan me daarnaast wel voorstel-
len dat kantoren klagen over de tijd 
die het kost. Het is een commerciële 
branche waar we in zitten. We hebben 
alles zwart-wit gemaakt: het is wel 
declarabel, of het is niet-declarabel. In 
dat licht bezien is het vanzelfsprekend 
dat je zegt: “Jeetje, wat een tijdsbeste-
ding.” Maar je kunt ook bij jezelf de 
knop enigszins omzetten dat niet alles 
zwart-wit is. Misschien is het nu niet 
declarabel, maar het gaat wel wat ople-
veren. Als je niet zo denkt kun je ook 
geen sprong maken in je echte waarde. 
Dan blijft de waarde van die declara-
bele tijd altijd hetzelfde of wordt die 
minder zelfs. 

‘We hebben in 
deze branche 

alles zwart-wit 
gemaakt: het is 
wel declarabel, 
of het is niet-

declarabel’
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Twintig jaar geleden werd er veel min-
der geregistreerd aan tijd en ik denk 
dat als de huidige beroepsopleiding 
toen was ingevoerd er minder een pro-
bleem zou zijn. Probeer ook te kijken 
naar de waarde van de beroepsoplei-
ding. Die levert nu een kleinere groep 
advocaten af, die bestand is tegen een 
behoorlijk stuk tegenwind in de markt. 
Die advocaten beseffen wat hen onder-
scheidt van andere aanbieders in die 
geschilbeslechtingsmarkt, hebben de 
kernwaarden van de advocatuur hele-
maal in zich. En ik denk dat het goed 
is dat die boodschap komt van iemand 
met meer ervaring, zoals Aai Schaberg 
met wie ik deze portefeuille ga doen, en 
van iemand met wie jonge advocaten 
zich misschien makkelijker kunnen 
identificeren.’ 

Je geeft de gedragsrechtquiz tijdens 
het introductieblok in Woudschoten. 
Wat heb je verder met onderwijs?
‘Het onderwijs ken ik via mijn zus en 
vader, die mijn opleidingsgroep zelfs 
nog het vak burgerlijk procesrecht 
heeft gegeven in de oude beroepsoplei-
ding. Ik heb zelf geen ervaringen met 
lesgeven. Dat was eigenlijk ook mijn 
enige bezwaar tegen deze functie. Ik 
begrijp dat ik een bepaalde connectie 
kan maken met de jongere generatie. 
Maar ik denk niet dat je mij moet 
vergelijken met Marjan van der List, 
die ik als een echte onderwijstijger 
zie. Ik word enthousiast van globalere 
thema’s: waar staat de advocaat en wat 
is de invloed van ICT daarin?’ 

Wie Alderse Baas in de weer ziet 
met zijn telefoon, computer en apps 
weet dat hij inderdaad affiniteit met 
technologie heeft. Tijdens een ronde-
tafelgesprek met IT-directeuren van 
advocatenkantoren en automatise-
ringsbedrijven dat plaatsvond bij de 
ICT-kennisdag voor juristen PLEIT 
opperde hij het idee om contactgege-
vens van cliënten te uniformeren. Met 
dit standaard geverifieerde elektro-

nisch juridische visitekaartje zou de 
hele juridische sector kunnen werken: 
de notaris kan eenvoudig legaliseren, 
de conflictcheck voor advocaten is zo 
gedaan. 

Je poneert vaker je visie op ICT, zoals 
bij PLEIT. Welke rol zie je voor de 
NOvA op dat gebied? 
‘Ik denk dat er een rol voor de NOvA is 
in voorlichting, maar je moet uitkijken 
dat je niet in het vaarwater van markt-
partijen gaat zitten. Ik kan me voorstel-
len dat we samen onderzoeken wat er 
nou nodig is in de advocatuur. Dat we 
partijen bij elkaar kunnen brengen en 
mogelijk de regie kunnen nemen om 
te werken aan nieuwe standaarden, 
zoals dat visitekaartje. We zouden ook 
na kunnen denken over de verificatie 
van e-mail. We hebben afscherming van 
telefoonnummers, maar niet van e-mail, 
wat we tien keer zoveel gebruiken. Je 
kunt je afvragen of dat een taak voor de 
orde is; er gebeurt ook veel op Europees 
niveau op dit vlak. De ICT-branche zou 
er ook meer over na kunnen denken.
 Als ik kijk naar mijn eigen kantoor: 
toen wij startten, kwam de deken op 
kantoorbezoek. Daarin werd ook de 
fysieke kantoororganisatie meege-
nomen. Er waren nog wel wat verbe-
terpunten. We zouden bijvoorbeeld 
eigenlijk een aparte ontvangstruimte 
voor cliënten moeten hebben. Toen ont-
dekte ik dat er dus wel protocollen zijn 
voor wachtruimten en deuren op kast-

jes, maar dat er niet wordt toegezien op 
hoe documenten zijn opgeslagen, bij-
voorbeeld in de cloud. “Dat zal wel goed 
zijn,” zal de deken misschien hebben 
gedacht. Maar het kan toch niet anders 
dan dat het een keer helemaal misgaat 
met digitale gegevens bij een kantoor?’

Alderse Baas richtte in 2013 zijn eigen 
kantoor op in Groningen met Leonard 
Noordhof; zij leerden elkaar kennen bij 
de opleiding. De heren willen op een 
andere manier advocatuur bedrijven. 
Kostenbewust openden ze hun kantoor 
in een voormalige bloemenzaak in het 
centrum omdat winkelruimte nu goed-
koop te huren is. Ze knapten een tafel 
van de kringloop fraai op. Daaraan kun-
nen van maandag tot en met zaterdag 
cliënten, veelal uit het lagere segment, 
plaatsnemen.

Wat neem je mee van de ervaringen 
met je eigen kantoor naar de AR? 
‘Ik denk dat ik kan laten zien wat de 
krachten zijn in het veld van de geschil-
beslechting. Met mijn ervaring kan ik 
denk ik ook laten zien wat de invloed is 
van de verhoging van de griffierechten 
en eigen bijdrage, van de bezuinigingen 
op rechtsbijstand, de gevolgen van alge-
mene voorwaarden van rechtsbijstands-
verzekeraars: allemaal terreinen waar 
de AR nu ook al vol op inzet. 
 Ik ben ook bewust bezig met wat 
het betekent om advocaat te zijn en 
doe ook andere dingen erbij naast het 
advocaat zijn. Dat creëert waarde voor 
jezelf. Ik word een beetje moe van de 
hele work-life-balance discussie; ik 
geloof niet dat dát zo sterk leeft in 
“onze generatie”. Ik kan me het schom-
pes werken, maar kan me ook goed 
ontspannen en ik geniet ook van mijn 
werk. Advocaten zouden meer moe-
ten denken: “Holy Moses, dit is mijn 
hobby en iets waar ik echt voor sta! En 
dat heet werken?” Als je dat gevoel niet 
hebt, moet je je afvragen of je wel de 
geschikte keuze hebt gemaakt. Want je 
bent advocaat. Dat is niet niks.’ «
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