Prijs voor ‘meest aansprekende vrouwelijke advocaat’
Tijdens het komende Jaarcongres van de Orde zal OSR Juridische Opleidingen dit jaar een prijs uitreiken voor de meest aansprekende vrouwelijke advocaat. OSR wil zo het diversiteitsvraagstuk op de agenda zetten
van de advocatuur. Talent en ambitie van vrouwen kunnen veel beter
worden benut, ook in de balie.
Het initiatief van OSR sluit aan bij het diversiteitsbeleid van de Algemene Raad. Een aantal specifieke ontwikkelingen heeft tot dit beleid
geleid. Ten eerste is geconstateerd dat de instroom van vrouwen in de
balie op dit moment circa 65% van het totaal bedraagt, maar dat slechts
15% van de compagnons vrouw is. Ook is de vertegenwoordiging van
het aantal vrouwen in de Orde-gremia in verhouding met het percentage vrouwen in de totale beroepsgroep niet representatief.
Verder wenst de Algemene Raad in het diversiteitsbeleid aandacht te besteden aan de instroom in de advocatuur van studenten van allochtone
afkomst. Uit een publicatie van de rechterlijke macht is gebleken dat
het percentage allochtone instromers in de rechtenstudie 8,2 bedraagt
(ten opzichte van 6,2 allochtonen op de totale bevolking in Nederland)
en dat dit percentage nog steeds stijgt. De instroom van allochtonen in
de rechterlijke macht en de balie blijft echter achter bij dit percentage.
Een van de uitgangspunten van diversiteitsbeleid is dat de advocatenkantoren kansen voor het aantrekken van talent laten liggen als zij zich
uitsluitend richten tot één bepaalde groep. Het gaat er daarbij niet om
een bepaalde persoon in een bepaalde positie te plaatsen, maar om ‘het
vergroten van de visvijver’: het beschikbaar krijgen van méér juridisch
talent voor de advocatuur.
Diverse (grote) kantoren hebben inmiddels hun commitment aan het voeren van een diversiteitsbeleid al kenbaar gemaakt door het ondertekenen van een zogenoemde ‘diversiteitsverklaring’. Op 29 juni aanstaan-

de wordt het College van Afgevaardigden nader geïnformeerd over het
diversiteitsbeleid.

een prijs voor wie?
Een vrouwelijke advocaat komt voor deze prijs in aanmerking als zij
een voorbeeldfunctie vervult voor vrouwen in de advocatuur, of als zij
zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de sector of
op haar vakgebied.
U kunt voor deze prijs een collega kandidaat stellen door vóór 5 september aanstaande een brief of een e-mail te schrijven aan OSR. De
kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een motivering waarin
staat waarom de advocaat voor de prijs in aanmerking komt. Een jury
bestaande uit gerenommeerde advocaten zal een selectie maken uit de
aanmeldingen.
De Algemene Raad ondersteunt dit initiatief door OSR Juridische Opleidingen tijdens de jaarvergadering op 29 september aanstaande de
gelegenheid te geven deze prijs uit te reiken.

aanmeldingen en inlichtingen
Kandidaatstelling met motivering kunt u richten aan OSR Juridische
Opleidingen, t.a.v. drs. Paulien Otto, Postbus 19077, 3501 DB Utrecht,
of per e-mail aan OttoAOSR.nl.
Inlichtingen bij OSR Juridische Opleidingen: mw. mr. drs. Carolien
Kattenpoel Oude Herink, kattenpoelAosr.nl, 030-231 53 14.
Inlichtingen bij de Orde: mw. mr. Fenneke van der Grinten,
f.vandergrintenAadvocatenorde.nl, 070-335 35 60.

Tien jaar Permanente Opleiding
Foto: Jeroen Toirkens

Houthoff gaat zelf het onderwijs in de Beroepsopleiding verzorgen.
Dat bleek donderdag 8 juni tijdens de Opleidingsdag 2006, georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Permanente
Opleiding. Houthoff volgt met het geven van eigen onderwijs in de
Beroepsopleiding De Brauw, die al enige tijd met De Brauwerij bezig
is. Een inspreker van Loyens Loeff gaf aan dat zijn kantoor eveneens
werkt aan een in house opleiding voor beginnende advocaten.
Er ontstond tijdens de afsluitende forumdiscussie enige discussie
over de voornemens van de grote kantoren. Tegenstanders van eigen
opleidingen binnen grote kantoren, waaronder dhr. M. Doornbos,
wezen op het sociale aspect van de Beroepsopleiding. De Haagse
deken W. Taekema betoonde zich voorstander, zij het dat allemaal het
ook niet te eenzijdig mag worden. ‘Stagiaires moeten ook sociale contacten onderhouden buiten De Brauwerij.’
Centrale vraag op de Opleidingsdag: wat moeten opleiders weten
op weg naar 2015? Te gast waren erkende opleidingsinstellingen en
docenten.
Op de foto van links naar rechts: dagvoorzitter mr. C. Dullaert, docent mr.
A.M.R. van Ginneken, patroon mr. W. Heemskerk en advocaat mr. E.P.C.M.
Teeuwen.
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